
                                                                                                 
UBEZPIECZENIE NNW EDU PLUS INTERRISK 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKOCIMIU  

POLISA EDU-A/P NUMER 085968 – składka 31 zł 

POLISA EDU-A/P NUMER 085969 – składka 39 zł 

POLISA EDU-A/P NUMER 085970  – składka 54 zł 

Okres ubezpieczenia: 1.09.2020 - 31.08.2021 

      

   

                                                                                                                                                            
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Suma ubezpieczenia/ 
Maksymalna wysokość 

świadczenia 

Suma ubezpieczenia/ 
Maksymalna wysokość 

świadczenia 

Suma ubezpieczenia/ 
Maksymalna wysokość 

świadczenia 

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku 

30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego  

15 000 zł  20 000 zł  30 000 zł  

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(w tym również zawał serca i udar mózgu) 

15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, 
Za 1% uszczerbku na zdrowiu 1% uszczerbku 

15 000 zł 
150 zł 

20 000 zł 
200 zł 

30 000 zł 
300 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu, ale pod 
warunkiem min. 2 dni pobytu w szpitalu 

100 zł/dzień 100 zł/dzień 100 zł/dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
Świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu, ale pod 
warunkiem min. 3 dni pobytu w szpitalu 

50 zł/dzień 70 zł/dzień 80 zł/dzień 

Świadczenie bólowe: w przypadku uszkodzeń ciała w NNW, 
które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej 
oraz leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a z tytułu 
których nie przysługuje świadczenie z tytułu  uszczerbku na 
zdrowiu w wyniku wypadku 

100 zł 100 zł 100 zł 

Pokrycie kosztów zakupu leków w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

200 zł 300 zł 400 zł 

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie 

4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
(jednorazowo) 

150 zł 200 zł 300 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy (jednorazowo) 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku (jednorazowo) 

1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 

Pogryzienie przez psa/ pokąsania, ukąszenie/użądlenie 
(jednorazowo) -  świadczenie płatne pod warunkiem co 
najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu 

150 zł/ 300 zł 200 zł/ 400 zł 300 zł/ 600 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (jednorazowo) 150 zł 200 zł 300 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 

Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowica, 
toksoplazmoza, wścieklizna) 

 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 

Zatrucia pokarmowe, porażenie prądem (pobyt w szpitalu 3 
dni) 

 750 zł  1 000 zł  1 500 zł 

ASSISTANCE EDU PLUS SU 5 000 zł SU 5 000 zł SU 5 000 zł 

Wyczynowe uprawianie sportu w szkole i poza szkołą  
(zewnętrzne kluby sportowe, szkoły sportowe, klasy 
sportowe) 

 
TAK 

SKŁADKA ROCZNA 
 

31 zł 39 zł 54 zł 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi09s7MhPXiAhXxw8QBHQm-ClcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnajtaniejuagenta.pl%2Finterrisk%2F&psig=AOvVaw2Tc_noz0hTOSD3brpbbBuN&ust=1561016186706424

