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InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

Opcja Podstawowa / Suma ubezpieczenia- „SU”

SKŁADKA ZA OSOBĘ 60 zł
Rodzaj świadczenia

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
na terenie placówki oświatowej
kwota łączna obejmująca również wypłatę za śmierć w wyniku NW

53.800 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
kwota łączna obejmująca również wypłatę za śmierć w wyniku NW 31.900 zł

Śmierć Ubezpieczonegow wyniku nieszczęśliwego wypadku,
zawału serca i udaru mózgu 26.900 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 26.900 zł

Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu 269 zł
za każdy 1%

W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji
lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w
wysokości 1% „SU”, „ŚWIADCZENIE BÓLOWE” DOTYCZY MI.N. STŁUCZEŃ

269 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 20% „SU” 5.380 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
10% „SU” 2.690 zł

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym odbudowa stomatologiczna
uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i
wszystkie zdarzenia

2.100 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobówmedycznych do 30% „SU” do 8.070 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych do 30% do 8.070 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 95 dni

90 zł
za dzień od 1 do 10
dnia, 60 zł za dzień
od 11 do 95 dnia

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni

60 zł
za dzień - max 100 dni

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
– jednorazowe świadczenie 1% „SU” 269 zł

Pogryzienie przez psa 1% „SU” oraz pokąsania, ukąszenia 2% „SU”
(w przypadku pokąsania, ukąszenia warunek- 2-dniowy pobyt w szpitalu) 269 zł/538 zł

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW - w wyniku, którego konieczny był co najmniej 3-dniowy pobyt
w szpitalu 1% „SU” 269 zł

Świadczenie z tytułu rozpoznania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny - jednorazowe
świadczenie w wys. 5% „SU” 1.345 zł

W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem
lub piorunem – świadczenie w wys. 5% „SU” 1.345 zł

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy do 1.500 zł
Oparzenia wwyniku nieszczęśliwego wypadku do 1.000 zł
Poważne Choroby
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
transplantacja głównych organów, Świadczenie 100% „SU” w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby

1.000 zł

Zwrot kosztów leków w wyniku NNW
- jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na leki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do kwoty 100% „SU”. Zwrot
kosztów następuje pod warunkiem, iż Ubezpieczony w związku z nieszczęśliwymwypadkiem przebywał w szpitalu przez okres minimum
4 dni

do 500 zł

Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów słuchowychw związku z NW na terenie
placówki oświatowej do wysokości 200 zł do 200 zł

Hejt Stop bezpieczeństwo i wsparcie w przypadku
doznania mowy nienawiści w sieci

Pomoc informatyczna,
psychologiczna, prawna

Pomoc psychologiczna w związku z NNW do 500 zł

https://www.interrisk.pl/


Najważniejsze informacje wyróżniające zakres ubezpieczenia:

- zdecydowanie wyższe sumy ubezpieczeń w stosunku do ubezpieczeń
indywidualnych dostępnych na rynku,

- wysokość i jakość świadczeń adekwatna do wysokości składki,

- świadczenie „ bólowe” po dwóch wizytach kontrolnych w placówce
medycznej,

-pobyt w szpitalu z powodu choroby płatny od 3 dnia pobytu,

- brak podlimitu na leczenie zęba po wypadku,

- zwrot kosztów zniszczenia okularów do 200 zł,

https://www.interrisk.pl/

