
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2020-2021 

Obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. 

 
1. Nazwa firmy ubezpieczeniowej: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 

Akcyjna (Vienna Insurance Group) działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993r. 

i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej wiedzy 

pozyskanej przez lata działalności InterRisk proponuje swoim Klientom 

wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, 

majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku spółka otacza ochroną 
ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów. Jest częścią koncernu Vienna Insurance 

Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo – Wschodniej. 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

ul. Noakowskiego 22 

00-668 Warszawa, Polska 

 

2. Nr polisy: EDU-N004197 

Osoby ubezpieczone:  Uczniowie Placówki Oświatowej 

 

Okres ubezpieczenia:  od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

 
Składka roczna:   46 zł 

 
Suma ubezpieczeniowa: 18 000 zł 

 
Okres ochronny:   24 godz. na dobę (całodobowy) na całym świecie 

Termin wpłaty:  do 20 października 2020r. 

3. Zakres ubezpieczenia: 

Świadczenie 

Suma ubezpieczenia 
(dla jednej osoby na 

zdarzenie) 

OPCJA UBEZPIECZENIA PODSTAWOWA PLUS* WRAZ Z POSTANOWIENIAMI 
DODATKOWYMI I ODMIENNYMI WPROWADZONYMI DO UMOWY UBEZPIECZENIA 
STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEJ UMOWY UBEZPIECZENIA 

WARIANT II 

1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( NW ) 18 000 zł 
1.1 100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 18 000 zł 
1.2 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 180 zł 
1.3 koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 5 400 zł 
1.4 koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 
do 200 zł 

2. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 180 zł 

3. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 18 000 zł 

3.1. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej  

(w tym również zawał serca i udar mózgu) 
24 000 zł 

4. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 3 600 zł 

5. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 1 800 zł 

6. pogryzienie przez psa 180 zł 

7. pokąsania, ukąszenia 360 zł 

8. wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 180 zł 

9. 
zatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub 

piorunem 
900 zł 

10. 
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych ( bąblowicy, toksoplazmozy, 

wścieklizny) 
900 zł 



 

*Stopień uszczerbku  na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na 

Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do OWU Edu Plus 

 

 

 

 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH 
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 6 000 zł 

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

  

II STOPIEŃ 300 zł 

III STOPIEŃ 900 zł 

 IV STOPIEŃ 1500 zł 

 
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

(świadczenia od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 
40 zł / dzień 

Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby  

 (świadczenia od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 
30 zł / dzień 

Opcja Dodatkowa D6 – poważne choroby 800 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 700 zł 
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego  

   w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
do 400 zł 

Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie 70 zł 

 

 

4. ZGŁOSZENIE SZKODY: 

Należy pobrać formularz ze strony: 

www.interrisk.pl  (https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/) 

lub: 

www.ubezpieczeniwszkole.pl 

Można zgłosić się również do sekretariatu uczniowskiego CKZiU - pokój 15 (parter). 

 

5. INFOLINIA 

+48 22 212 20 12 


