
 

 

 

 

 

Ogólnopolski program dobrowolnego ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Szanowni Rodzice 
 

Mam przyjemność przedstawić  opracowany wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter 
Risk TU S.A. program ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

 
Ubezpieczający: Placówki Oświatowe współpracujące z Polską Grupą Brokerską     
Sp. z o.o. 
Ubezpieczeni: Uczniowie placówki oświatowej 
Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A. 
Okres ubezpieczenia: 1 września 2021 – 31 sierpnia 2022 

  
 
 

Najistotniejsze cechy programu NNW: 
- Rada rodziców wybrała dwa warianty ze składka 40zł i 70zł do wyboru, 
- do oferty ma zastosowanie „pełna” tabela uszczerbku na zdrowiu, która przewiduje w 
swojej konstrukcji możliwość orzekania trwałego uszczerbku uwzględniając złożoność 
oraz poziom doznanego urazu (na rynku często spotyka się oferty z mocno skróconą i 
uproszczoną tabelą uszczerbku), 
- ochrona obejmuje cały rok szkolny i okres wakacji, ubezpieczenie w zakresie pełnym (24 
h/dobę, na całym świecie), 
- ochroną ubezpieczeniową objęte jest rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu, nie są 
natomiast objęte sporty wysokiego ryzyka, 



 

 

 

 

Rodzaj świadczenia WARIANT I 
SU -25.000 zł 

WARIANT II 
SU -40.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
oświatowej (w tym również zawał i udar mózgu) 50.000 zł 80.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 50.000 zł 80.000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 25.000 zł 40.000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu 25.000 zł 40.000 zł 

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 25.000 zł 40.000 zł 
Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 250 zł 400 zł 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; okulary 
korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł 

do 7.500 zł do 12.000 zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 7.500 zł do 12.000 zł 
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 250 zł 400 zł 
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy– jednorazowe świadczenie 5.000 zł 8.000 zł 
Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (rehabilitacja – podlimit 1.000 zł; 
leczenie stomatologiczne – podlimit 500 zł) do 2.000 zł do 4.000 zł 

Śmierć rodzica/opiekuna Ubezpieczonego w NNW – jednorazowe świadczenie 2.500 zł 4.000 zł 
Śmierć obojga rodziców/opiekunów Ubezpieczonego w NNW – jednorazowe 
świadczenie 7.500 zł 12.000 zł 

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta 250 zł 400 zł 
Pokąsanie, ukąszenie przez owady  –  powiązane z co najmniej 2 dniowym z pobytem w 
szpitalu 500 zł 800 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – powiązane z co najmniej 3 
dniowym pobytem w szpitalu 250 zł 400 zł 

Zatrucie pokarmowe, gazami bądź porażenie prądem lub piorunem – powiązane z co 
najmniej 3 dniowym pobytem w szpitalu 

1.250 zł 2.000 zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, 
wścieklizna) 

1.250 zł 2.000 zł 



 

 

 

 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zależności od stopnia poparzenia, 
 II stopień -10% SU ,III stopień -30% SU, IV stopień- 50% SU  

SU 5.000 
świadczenia od 500 zł do 

2.500 zł 

SU 7.000 
świadczenia od 700 zł do 

3.500 zł 

Odmrożenia w zależności od stopnia odmrożenia, 
 II stopień -10% SU ,III stopień -30% SU, IV stopień- 50% SU - 

SU 7.000 
świadczenia od 700 zł do 

3.500 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od pierwszego dnia 
pobytu, pobyt w szpitalu minimum 3 dni) 

50 zł                   
za dzień pobytu 

70 zł                   
za dzień pobytu 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego dnia pobytu, pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni) - 

70 zł                   
za dzień pobytu 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (dotyczy wszystkich wariantów)                    
 – SU 1.500 zł 

Koszty leków do 500 zł do 500 zł 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (tabela nr 8 OWU) do 2.000 zł do 3.000 zł 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku choroby (tabela nr 9 OWU) - do 1.000 zł 

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  - do 3.000 zł 

ASSISTANCE EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc 
medyczna) 

- do 5.000 zł   

Poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, 

poliomyelitis, utrata mowy,utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, 
niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) 

- 1.500 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca - 1.000 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 200 zł 

Koszty opłaconej wycieczki szkolnej - do 500 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ  
(z wyczynowym uprawianiem sportu) 40 zł 70 zł 



 

 

 

 

 
          Pakiet Assistance Edu Plus – dotyczy tylko wariantu II  ze składką 70 zł

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoc medyczna 
 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance , 

organizacja wizyty u lekarza specjalisty  

wizyta pielęgniarki  

dostawa leków  

opieka domowa po hospitalizacji  

transport medyczny  

infolinia medyczna  (0 22) 570 47 74 –  możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w 

ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 

informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje  z innymi lekami, 

możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

Indywidualne korepetycje 

 

 

jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną 

ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co 

najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum 

Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia 

lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie 

do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

Pomoc rehabilitacyjna 

 

 

jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów   i studentów, uległ 

nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił 

zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem 

lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego 

leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 

godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 


