ROK SZKOLNY 2019/2020
ZAKRES UBEZPIECZENIA
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
1

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

2

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

3

Koszty nabycia wyrobów medycznych, wydanych na
zlecenie, w tym również zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów

WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZEŃ

40 zł

78 zł

100% su

20.000 zł

50.000 zł

1% su

200 zł

500 zł

do 30% su

6.000 zł

15.000 zł

do 30% su

6.000 zł

15.000 zł

korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas wypadku
w czasie zajęć lekcyjnych-do 200zł

4

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych

5

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki

jednorazowo
1% su

200 zł

500 zł

6

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

100% su

20.000 zł

50.000 zł

7

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW w placówce
oświatowej (w tym również zawał serca i udar
mózgu)

150% su

30.000 zł

75.000 zł

8

Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

200% su

40.000 zł

100.000 zł

9

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
ubezpieczonego w wyniku NW

jednorazowo
10% su

2.000 zł

5000 zł

jednorazowo
1% su

200 zł

500 zł

jednorazowo
1% su

200 zł

500 zł

10 Pogryzienie przez psa, pokąsania,

ukąszenia/użądlenia
11 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
12 Oparzenia w wyniku NW, odmrożenia

II stopień-10% su – 200zł

SU= 2.000zł
III stopień-30% su – 600zł

IV stopień–50% su – 1.000zł

13 Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz pobyt w szpitalu w wyniku choroby SU=10.000zł

150 zł za każdy dzień (od 1-go do 10-go dnia)
100 zł za każdy dzień (od 11-go do 60-go dnia)
14 Poważne choroby
15 Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wady wrodzonej

serca

2.000 zł
1.000 zł

16 Koszty leczenia w wyniku NW,

koszty rehabilitacji, koszty zakupu leków
(do 100zł)
17

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
NW

1.500 zł

1.000 zł

18 Uciążliwość leczenia w wyniku NW wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie

ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:
-nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź
trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia
mózgu, -przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki i lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni.

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU W ZAKRESIE

WYJAŚNIENIE:
„dzień pobytu w szpitalu” – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny (za wyjątkiem dnia przyjęcia
i wypisu ze szpitala), służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala w przypadku wypłaty
świadczenia liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu chyba, że przyjęcie i wypis ze szpitala nastąpiły w tym
samym dniu;”
„ koszty leczenia” – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i
udokumentowane koszty z tytułu:
a) wizyt lekarskich,
b) zabiegów ambulatoryjnych,
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
d) pobytu w szpitalu,
e) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,
f) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
g) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie,
h) zakupu leków;
koszty leczenia lub rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do
wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, pod warunkiem, iż
koszty: a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej; Za koszty leczenia uważa się również koszty zakupu leków, zaleconych przez lekarza po
nieszczęśliwym wypadku, w wysokości do 100,00 zł, pod warunkiem, iż: a) Ubezpieczony przebywał w wyniku
nieszczęśliwego wypadku nieprzerwalnie przez co najmniej trzy dni w szpitalu, b) leki zostały przepisane przez lekarza w
karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.”
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym również zwrot kosztu zakupu lub naprawy
okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych -zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod
warunkiem iż: - są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, - zostały poniesione
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku, - zwrot
kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas nieszczęśliwego
wypadku, który miał miejsce podczas zajęć lekcyjnych. Zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub
aparatu słuchowego uszkodzonych przysługuje do wysokości 200 zł.”
Poważne Choroby - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem
przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w
ramach ubezpieczenia poważnych zachorowań, następującego rodzaju poważnego zachorowania: a) nowotwór złośliwy,
b) paraliż, c) niewydolność nerek, d) transplantacja głównych organów, e) poliomyelitis, f) utrata mowy, g) utrata słuchu,
h) utrata wzroku, i) anemia plastyczna, j) stwardnienie rozsiane, k) cukrzyca typu I, l) niewydolność serca, ł) choroba
autoimmunologiczna, m) sepsa, n) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, o) borelioza, p) pneumokokowe
zapalenie płuc, q) meningokokowe zapalenie opon mózgowych.”
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