
 

Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miłakowie w roku szkolnym 

2022/2023 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW 

Nazwa ubezpieczyciela:      InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group  

                                            Oddział w Olsztynie; ul. Michała Kajki 3; 10-546 Olsztyn; tel. (89) 537-00-88   

Numer polisy EDU:              EDU-A/P 110106       Suma ubezpieczenia:           15 000 zł. 

Składka roczna od osoby:    30 zł.  

Okres ubezpieczenia:          od   01-09-2022   do    31-08-2023 

Zakres ochrony:                  24 godziny na dobę, na całym świecie 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń: 

Rodzaj świadczenia Suma 
ubezpieczenia 

Wysokość świadczenia w % Wysokość 
świadczenia w zł 

1 Śmierć ubezpieczonego na terenie 
placówki oświatowej w wyniku NW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000,00 zł. 

dodatkowo 100% SU 30 000 zł (łącznie ze świadczeniem 
z pkt 2) 

2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 
(w tym również zawał serca i udar 
mózgu) 

100% SU 15 000 zł 

3 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
NW 

100% SU 15 000 zł 

4  
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku NW 

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU 150 zł 

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

do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty 
słuchowe - do 200 zł 

do 4 500 zł w tym okulary 
korekcyjne i aparaty słuchowe - do 

200 zł 

6 Koszty przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych w wyniku NW 

do 30% SU do 4 500 zł 

7 Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 
2% w przypadku pokąsania, ukąszenia 

150 zł lub 300 zł 

8 Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU 3 000 zł 

9 Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica 
Ubezpieczonego w następstwie NW 

jednorazowo 10% SU 1 500 zł 

10 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki 

jednorazowo 1% SU 150 zł 

11 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 150 zł 

12 Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie 
gazami, bądź porażenie prądem lub 
piorunem 

jednorazowo 5% SU 750 zł 

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

jednorazowo 5% SU 750 zł 
 
 

 
OPCJE  DODATKOWE 

14 D1 – Śmierć Ubezpieczonego w 
następstwie wypadku komunikacyjnego 

5 000,00 zł. 100% SU 5 000,00 zł. 

15 D2 - Oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

2 000,00 zł. II stopień – 10% SU, III stopień – 30% SU, IV 
stopień – 50% SU 

200 zł lub 600 zł lub 1000 zł 

16 D4 – Pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

10 000,00 zł. 1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1 
dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 

dni) 

100 zł. 

17 D5 – Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 10 000,00 zł. 1% SU za każdy dzień (świadczenie od 3-go dnia 
pobytu) 

100 zł. 

 

18 

D6 – Poważne choroby (nowotwór 
złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, 
poliomyelitis, utrata wzroku, utrata 
mowy, utrata słuchu, anemia 
plastyczna, stwardnienie rozsiane, 
cukrzyca typu I, niewydolność serca, 
choroby autoimmunologiczna, zapalenie 
opon mózgowo – rdzeniowych, 
transplantacja głównych organów) 

 

 

1 000,00 zł. 

100% SU  
 

1000 zł. 

19 D8 – Operacja w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

600,00 zł. Zgodnie z tabelą nr 8 OWU Zgodnie z OWU 

20 D9 – Operacja w wyniku choroby 600,00 zł. Zgodnie z tabelą nr 9 OWU Zgodnie z OWU 

21 D13 – Koszty leczenia 
stomatologicznego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

 

800,00 zł. 

Do 100% SU, max. 300 zł. za jeden ząb Do 800 zł. 

22  
D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie 
boreliozy 

 

1 500,00 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 200zł.  

Do 1500 zl. 

23 Hej Stop 5 000,00 zł. Świadczenie zgodne z OWU Zgodnie z OWU 

 



 

 

 

 Gwarancje :  

- wyczynowe uprawianie sportu w zakresie bez zwyżki składki (jeździectwo, jazda konna również) 

- świadczenie 0,5 % SU przypadku uszkodzeń ciała gdy nie został stwierdzony uszczerbek na zdrowiu w wyniku 

NNW  

- świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby (również Covid-19) oraz NW w kwocie aż 100 zł za dzień 
pobytu 
- świadczenie za operacje w wyniku choroby i NNW 
- koszty leczenie stomatologicznego w wyniku NNW 
- pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy  
- zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonego na terenie 
placówki lub podczas wycieczki 
- zapewnienie pomocy przy zgłaszaniu roszczeń na miejscu w biurze w Miłakowie 
 
NOWOŚĆ !   HEJT  STOP  który obejmuje: 
- pomoc informatyczną w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dot. użytkowania portali społecznościowych, 
- pomoc psychologiczna i pomoc prawną w przypadku działań przemocowych w sieci w stosunku do 
Ubezpieczonego m.in. w przypadku znieważenia lub zniesławienie w sieci, cyberbulling, cybermobbing, 
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w sieci czy szantażu. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY 

Szkodę można zgłosić do ubezpieczyciela  (bez powoływania komisji lekarskiej) po przedstawieniu dokumentacji medycznej 

oraz innych dokumentów np. rachunków za leczenie.  

Preferowana i najszybsza forma zgłaszania szkód – biuro:  Ubezpieczenia Renata Nowikiewicz ul. Daszyńskiego 20/1;     

14-310 Miłakowo tel  667-899-965  email   rnowikiewicz@ubezpieczenia.pl     /  lub 

❖ telefonicznie -  nr tel InterRisk kontakt: 22 575 2525 

 

❖ elektronicznie – https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ 

 

Druk zgłaszania szkody dostępny w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej pod adresem   

https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/   

 lub w biurze w Miłakowie na ul. Daszyńskiego 20/1 
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