
Bielsko-Biała, 31.08.20r. 

 

Dobrowolne  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i personelu 
w placówkach oświatowych na rok szkolny 2020/21 

 dla Szkoły Podstawowej w Ślemieniu 
 

InterRisk TU SA – zakres ubezpieczenia, wysokość sum ubezpieczenia, wysokość świadczeń 

Zakres podstawowy SU świadczenie 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW  20.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w 
wyniku NW 

 dodatkowo 20.000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu  20.000 zł 

uszczerbek na zdrowiu poniżej 100% w wyniku NW ( za 
każdy 1%) 

 200 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie, koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu 
słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki 

 do 6000 zł, 
 w tym okulary korekcyjne / aparaty 
słuchowe do 200 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych w wyniku NW 

 do 6000 zł 

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 20.000 zł jednorazowo 
200 zł  pogryzienie 
400 zł pokąsanie, ukąszenie 

zdiagnozowanie sepsy  jednorazowo 4000 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego  w następstwie NW  jednorazowo 2000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  jednorazowo 200 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW  jednorazowo 200 zł 

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami bądź 
porażenie prądem lub piorunem 

 jednorazowo 1000 zł 

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

 jednorazowo 1000 zł 

 
Opcje dodatkowe   

 
 

 
 

Śmierć w następstwie NW komunikacyjnego 15000 zł 15000 zł 

Oparzenia w wyniku NW ( II stopień 10%SU, III – 30% SU, 
IV 50% SU) 

1000 zł 100 zł/300 zł/500 zł 

Odmrożenia w wyniku NW ( II stopień 10%SU, III – 30% 
SU, IV 50% SU) 

1000 zł 100 zł,/300 zł/500 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW (od 1-go dnia pobytu , min. 3 
dni, max. 100 dni) 

4500 zł 45 zł za każdy dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 3-go dnia pobytu, 
max. 100 dni) 

4500 zł 45 zł za każdy dzień 

Poważane zachorowania (m.in. nowotwór złośliwy, paraliż, 
niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, cukrzyca) 

1000 zł 1000 zł 

Koszty operacji plastycznych w wyniku NW 4000 zł do 4000 zł 

Operacje w wyniku NW        (zgodnie z tabelą nr 8 owu) 1000 zł zgodnie z owu 

Operacje w wyniku choroby (zgodnie z tabelą nr 9 owu) 1000 zł zgodnie z owu 

Koszty leczenia w wyniku NW   2500 zł do 2500 zł, 
podlimit na rehabilitację 1000 zł 

Czasowa niezdolność do nauki/pracy w wyniku NW 
(od 10-do dnia dla niezdolności do 30 dni, od 1-go dnia dla 
niezdolności trwającej nieprzerwanie powyżej 30 dni 

 
3000 zł 

 

 
30 zł za każdy dzień 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1000 zł 1000 zł 

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW (odbudowa 
zębów stałych) 

1000 zł do 1000 zł 
max.300 zł za 1 ząb 



Uciążliwe leczenie w wyniku NW (brak uszczerbku na 
zdrowiu, niezdolność do nauki lub pracy min. 10 dni) 

200 zł do 200 zł 

Assistance EDU Plus (korepetycje, pomoc psychologa, 
informatyka, pomoc medyczna) 

5000 zł, 
 

świadczenia zgodnie z owu 

Telemedycyna 5000 zł, 
 

12 e-konsultacji  
Świadczenia zgodnie z owu 

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy 
(świadczenie jednorazowe) 

 
 

1500 zł 
 

do 1500 zł w tym 
zdiagnozowanie boreliozy do 1000zł 
wizyta lekarza do 150 zł 
badania diagnostyczne do 150 zł 
antybiotykoterapia do 200 zł 

Składka za osobę (uczniowie, personel)  50 zł 

 
W rozumieniu OWU (szczegółowe zapisy znajdują się w OWU): 
 
1. Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się m.in. zawał serca i udar mózgu.  

2. W zakresie ubezpieczenia TU obejmuje ochroną pandemię i epidemię (COVID-19) – świadczenie za pobyt 

w szpitalu. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie lub w związku z : 

− jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do 10 lat bez opieki osoby 

dorosłej. 

− wyczynowym uprawianiem sportu dla osiągnięcia maksymalnych wyników sportowych i rywalizacji, 

sportów wysokiego ryzyka (w tym kolarstwo górskie, jeździectwo i innych sportów określonych w OWU) 

,sportów uprawianych w celach zarobkowych, 

− popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia,. 


