
 

 

 

 

 
Program ochrony ubezpieczeniowej InterRisk dla  

Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe, Zespoły Szkół 

 

 Wariant II 

 
OPCJA PODSTAWOWA 20 000 zł 

RODZAJ ŚWIADCZENIA: 

1. 
uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 

(świadczenie za 1% uszczerbku) 
200 zł 

2. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 20 000 zł 

 
3. 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 
(świadczenie skumulowane ze świadczeniem za śmierć w NNW - pkt 2) 

20 000 zł 
(40 000 zł) 

 
 

4. 

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

 
do 6 000 zł 

(aparaty, okulary 
do 200 zł) 

5. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6 000 zł 

6. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 200 zł 

7. rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 4 000 zł 

8. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 2 000 zł 

9. pogryzienie przez psa (bez wymogu pobytu w szpitalu) 200 zł 

10. pokąsania, ukąszenia (wymóg pobytu w szpitalu 2 dni) 200 zł 

11. wstrząśnienia mózgu w wyniku NW (wymóg pobytu w szpitalu 3 dni) 100 zł 



 

 

 

 

 
12. 

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub 
piorunem 

(wymóg pobytu w szpitalu 3 dni) 

 
500 zł 

13. 
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, 
toksoplazmozy, wścieklizny) 

500 zł 

14. rozpoznanie boreliozy 500 zł 

15. rozpoznanie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 500 zł 

 
16. 

uszkodzenie ciała w wyniku NW (wymagającego interwencji lekarskiej w 
placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych) 

 
100 zł 

17. zwichnięcia i skręcenia stawów 
Zgodnie z 

Tabelą 5 OWU 

18. koszty leków związane z NW do 150 zł 

 OPCJE DODATKOWE 

 
19. 

Opcja Dodatkowa D1 - Wypadek komunikacyjny 
(świadczenie skumulowane ze świadczeniem za śmierć w NNW - pkt 2) 

10 000 zł 
(20 000 zł) 

 
20. 

 
Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia 

 
- 

 
21. 

 
Opcja Dodatkowa D3 - Odmrożenia 

 
- 

22. 
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 

(płatny od 1-go dnia pobytu, min. 2 dni w szpitalu) 
50 zł/dzień 

23. 
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (płatny od 2- go dnia 

pobytu, min. 3 dni w szpitalu) 
50 zł/dzień 



 

 

 

 

24. Opcja Dodatkowa D6 - Poważne Choroby 1 500 zł 

25. 
Opcja Dodatkowa D7 - Koszty operacji plastycznych w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
- 

26. Opcja Dodatkowa D8 - Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 500 zł 

27. Opcja Dodatkowa D9 - Operacje w wyniku choroby 1 000 zł 

28. 
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia (w tym rehabilitacja do 4 000 zł, 

nie więcej niż 50% SU na koszty leczenia) 
3 000 zł 

29. 
Opcja Dodatkowa D11 - Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki 
i/lub pracy w wyniku NW 

- 

30. Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego 500 zł 

31. Opcja Dodatkowa D14 - Uciążliwe leczenie 150 zł 

32. 
Opcja Dodatkowa D15 – Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc 

informatyczna, pomoc medyczna) 
tak 

33. Opcje dodatkowe D17 - Pakiet ONKO - 

 
 
 

 
34. 

 
 
 

 
Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 

1 500 zł 
do 100% SU, w tym: 

a) zdiagnozowanie 
boreliozy do 1 000 zł, 

b) wizyta u lekarza 
do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 

150 zł, d) 
antybiotykoterapia 

do 200 zł 

35. Wyczynowe uprawianie sportu tak 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

36. 

 
OPCJA HEJT STOP 

Usługi wsparcia informatycznego, psychologicznego i prawnego dla 
dorosłych i dzieci, w zakresie mowy nienawiści i 

bezpieczeństwa w sieci. 

 Składka roczna za osobę: 45 zł 

 

 

Objaśnienia: 

SU – suma 

ubezpieczenia NW – 

nieszczęśliwy wypadek 


