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TAK

36,00 zł

Do ubezpieczenia wliczone są również wszystkie klasy sportowe, które są utoworzone w szkole

dopłacić do składki 30% W RAMACH WW. PAKIETU

TABELA ŚWIADCZEŃ na rok 2018/2019

Młodzież, która uprawia WYCZYNOWE SPORTY W KLUBACH SPORTOWYCH MOŻE DODATKOWO 

ADNOTACJE 

Zwrot kosztów leczenia  w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku
do 500 zł

Zwrot Kosztów stomatologicznych w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 
do 400 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie 

wypadku komunikacyjnego 

Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku, które 

wymagały interwencji lekarskiej w 

palcówce medycznej oraz leczenia i co 

najmniej dwóch  wizyt kontrolnych

Uproszczona procedura wypłaty świadczenia

Składka całkowita rocznie / osobę

Ad.2)  Zwrot kosztów warunkiem iż:

a) są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego 

na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki 

pomocnicze,

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa 

lata od daty nieszczęśliwego wypadku;                                                                                                                                                                                                                                                            

Ad5) Wypłacenie świadczenie pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie 

ochrony ubezpieczeniowej                                                                                                                                                                                          

Ad. 10) Wypłacenie świadczenia jeżeli w wyniku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku 

porażenia prądem lub piorunem, w następstwie którego nastąpił pobyt Ubezpieczonego w 

szpitalu trwający conajmniej 3 dni                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ad.13)  świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w 

umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2, uzależnione od stopnia oparzenia określonego 

w tabelce " świadczenie jako % sumy ubezpieczenia"                                                                                                                                                   

Ad.14)  za każdy  dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy odpierwszego dnia 

pobytu w szpitalu,będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w 

okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie 

pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne 

przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w 

szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                    

)pod warunkiem, iż koszty leczenia:

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania 

ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;                                                                                                                                                                                                 

Ad.16)  pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego:

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania 

ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego,

c) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie 

maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;                                                                                                     

EDU PLUS – OPCJA OCHRONA PLUS 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie

Pobyt w szpitalu z wyniku 

nieszczęśliwego wypadku oraz pobyt w 

szpitalu w wyniku choroby

75 zł

Odmrożenia do 500 zł

w zależności od urazu

Z tytułu nagłego zatrucia gazami, 

substancjami i produktami chemicznymi, 

bądź z tytułu porażenia prądem lub 

piorunem 

700 zł

Oparzenie w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku
do 500 zł

L.

p
Rodzaj świadczenia Sumy ubezpieczenia

Pogryzienie przez psa – jednorazowe 

świadczenie 
140 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 

sepsy - jednorazowe świadczenie
1 400 zł

Przesyłam informacje na temat zgłoszenia szkody ubezpieczonego

1. 02-342 Warszawa al. Jerozolimskie 162- INTERRISK TU S.A CALL CENTER

2. 22-212-20-12

3. Zgłoszenie szkody internetowe szkody@interrisk.pl

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku (w tym również zawał serca i 

udar mózgu)

14 000 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów 

medycznych będących przedmiotami 

ortopedycznymi i środków pomocniczych 

do 4200 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych
do 4200 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w 

wyniku ataku padaczki – jednorazowe 

świadczenia

140 zł

Śmierć jednego lub obojga rodziców 

Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe 

świadczenie 

1 400 zł

Z tytułu trwałego inwalidztwa 

częściowego – 24 świadczenia wg tabeli 

nr 4 OWU

do 14 000 zł

Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub 

skręceń – 30 świadczeń wg tabeli nr 5 

OWU

140 zł

20 000,00 zł


