
                                                                                                          
 

Oferta  
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
 
Dla Szkoła Podstawowa nr 1 
 
Opcja podstawowa  

  WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

 
L.p. ŚWIADCZENIE  
1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku  wypadku komunikacyjnego 25.000 zł 
2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej. 
22.500 zł 

3 śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

15.000 zł 

4 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 15.000 zł 

a 100% uszczerbku na zdrowiu 15.000 zł 
b 1% uszczerbku na zdrowiu 150 zł 
c zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących 

przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych 4.500 zł 

d zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych 

do 200 zł 

e zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 4.500 zł 

5 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki 150 zł 

6  jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy 3.000 zł 
6.1  jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania boleriozy 750 zł 
6.2  jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania choroby odzwierzęcej 

(wścieklizna, ornitoza, toksokaroza, toksoplazmoza,  bruceloza, bąblowica)   750 zł 

7 śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 1.500 zł 

8 jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie przez psa,  pokąsania 
ukąszenie/użądlenie 300 zł 

9 Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 150 zł 
10 Zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 300 zł 
10.1 Zatrucie pokarmowe 300 zł 
11 Opcja Dodatkowa D4- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 zł/dzień 
12 Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 50 zł/dzień 
13 Opcja Dodatkowa D6 - poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolnośc 

nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata suchu, anemia plastyczna, 
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I i inne) 

1.000 zł 

14 Opcja Dodatkowa D10– koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1.000 zł 
14.1 Opcja Dodatkowa D10– rehabilitacja  1.000 zł 
15 Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1.000 zł 
16 Opcja Dodatkowa D13–Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW 600 zł 
17 Opcja Dodatkowa D18 – zwrot kosztów leków – zgodnie z OWU 400 zł 
 Składka roczna od osoby 36 zł 

 
 
 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ponadto oferuje: 

 

1. Wyczynowe uprawianie sportu w standardzie ubezpieczenia 

2. Świadczenie za pobyt w szpitalu (opcja dodatkowa D4,D5) płatna od pierwszego dnia (pobyt w 

szpitalu w wyniku NW) oraz od drugiego dnia (pobyt w szpitalu w wyniku choroby) - świadczenie 

wypłacane do końca czasu trwania leczenia – nawet po zakończeniu trwania polisy  


