
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZNIÓW - ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

 

Przygotowana dla : Gimnazjum Nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pile  
 

 

UBEZPIECZYCIEL : INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA  
 

Suma ubezpieczenia 14.000 zł 

Lp. Zdarzenie ubezpieczeniowe 
wysokość 

świadczenia 
kwota świadczenia 

1. 

 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym 
wypadkiem 

100% 14.000,00 

2. 

 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca 
lub udarem mózgu 

100% 14.000,00 

3. 

 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku na terenie placówki oświatowej (dodatkowo) 

100% + 50% 21.000,00 

4. 

 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym 

100% + 50% 21.000,00 

5. 

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem 

1% za 1% 
uszczerbku 140,00 

6. 

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem 
serca lub krwotokiem śródmózgowym 

1% za 1% 
uszczerbku 140,00 

7. 

 
 

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany atakiem 
epilepsji 

stała kwota - 1%  140,00 

8. Odmrożenia 

II stopnia 200,00  
III stopnia 600,00 

IV stopnia 1.000,00 

9. Oparzenia 

II stopnia 200,00 

III stopnia 600,00 

IV stopnia 1.000,00 

10. 

 

Śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

10% 1.400,00 

11. 

 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych 

limit do kwoty 3.000,00 

12. 

 

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem 

od 3 do 10 dnia 75,00 

od 11 do 60 dnia 50,00 

13. 
 

Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 
od 3 do 10 dnia 75,00 

od 11 do 60 dnia 50,00 

14. 

Poważne zachorowanie: nowotwór złośliwy, paraliż, 
niewydolność nerek, transplantacja głównych 
organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, 
utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie 
rozsiane, sepsa, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych 

kwota stała 2.000,00 

15. Zdiagnozowanie wrodzonej wady serca kwota stała 1.000,00 

16. 
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

limit do kwoty 1.000,00 

17. 

 

Zwrot kosztów rehabilitacji poniesionej w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

limit do kwoty 1.000,00 

18. 
Zwrot kosztu zakupu leków niezbędnych do leczenia 
skutków nieszczęśliwego wypadku 

limit do kwoty 100,00 

19. 

 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego 
poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

limit do kwoty 1.000,00 

Składka za pakiet  49,00 
 

Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia znajdą Państwo w dodatkowym pliku „Opis ubezpieczenia 

NNW” oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

 


