
INTERRISK TU S.A.  
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 

WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA ROK 2017/ 2018  

 

OPCJA PODSTAWOWA  

ŚWIADCZENIE    
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 16 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu – szeroka tabela   

160 zł (za 1% uszczerbku) 

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych 

Do 4 800 zł 
( do 30 % SU) 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 
do 4 800 zł 

(do 30%SU) 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki Jednorazowo 1 600 zł 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym 
również zawał serca i udar mózgu) 

16 000 zł 
(100% SU) 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy Jednorazowo 1 600 zł 
śmierć przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

Jednorazowo 1 600 zł 
(10%SU) 

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia (warunek pobyt w 
szpitalu min. 3 dni) 

Jednorazowo 320 zł 
(2 % SU) 

wstrząśnięcie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (warunek 

minimum 3 dni pobytu w szpitalu) 
320 zł 

(2% SU) 

świadczenie z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny 
spowodowanej nowotworem złośliwym 

Jednorazowo 1 600 zł 
(10%SU) 

dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej 
320 zł 

(2% SU) 
uszkodzenie ciała  w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez uszczerbku na 
zdrowiu (warunek 0% uszczerbku i 2 wizyty kontrolne) 

50 zł  

              OPCJE DODATKOWE   

oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
II stopień –   300 zł 
III stopień  –900 zł 

IV stopień   1 500 zł 

odmrożenia 
II stopień –   100 zł 
III stopień  – 300 zł 
IV stopień   - 500 zł 

pobyt w szpitalu w wyniku NNW 
( świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu, warunek 
hospitalizacja minimum 2 dni. W przypadkach kolejnych, następujących po 
sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym NNW świadczenie 
przysługuje od pierwszego dnia pobytu. Świadczenie przysługuje max za 
90dni) 

30,00zł za każdy dzień  
 

pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
( świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu, warunek 
hospitalizacja minimum 2 dni. W przypadkach kolejnych, następujących po 
sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym NNW świadczenie 
przysługuje od pierwszego dnia pobytu. Świadczenie przysługuje max za 
60dni) 

25,00zł za każdy dzień  



koszty leczenia w wyniku NW 
do 700zł 

( do 20 %SU 3 500 zł) 

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 
do 350zł 

( do 10 %SU 3 500 zł) 
SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY 
 

40,00 zł 

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY (dla szkół sportowych, uczestników 
pozaszkolnych klubów sportowych z włączeniem wyczynowego 
uprawiania sportu) 

51,90 zł 
 

* wyczynowe uprawianie sportu –forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze 
indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu 
przez Ubezpieczonego sportu: 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w 
szkołach sportowych, 
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilno prawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej. 
 
W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej 
Ubezpieczonego polegającej na: 
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w 
ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) 
odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest 
uczniem szkoły sportowej, 
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, 
gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu; 
 


