
UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW W INTERRISK T.U.S.A VIG 

 

Świadczenie Wysokość świadczenia informacje dodatkowe 

Podstawowa suma ubezpieczenia 20 000,00 zł   

śmierć ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

100% sumy ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek 
uważa się również zawał 
serca lub udar mózgu 

20 000,00 zł 

koszty nabycia wyrobów 
medycznych wydawanych na 
zlecenie 

do 30% sumy ubezpieczenia zwrot kosztów za zakup np.. 
Stabilizatora, kołnierza 
ortopedycznego do 6 000,00 zł 

koszty przekwalifikowania 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 30% sumy ubezpieczenia zwrot kosztów dla osoby 
trwale niezdolnej do pracy w 
dotychczasowym zawodzie do 6 000,00 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku 
ataku padaczki 

1 % sumy ubezpieczenia jednorazowe świadczenie, 
pod warunkiem 
zdiagnozowania padaczki w 
okresie ubezpieczenia 

200,00 zł 

zdiagnozowanie u 
Ubezpieczonego sepsy 

10% sumy ubezpieczenia warunek: diagnoza lekarska 
potwierdzająca sepsę 2 000,00 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna 
prawnego Ubezpieczonego w 
wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

10% sumy ubezpieczenia w sytuacji śmierci obydwu 
rodziców/ opiekunów 
prawnych świadczenie 
wypłacane jest podwójnie 

2 000,00 zł 

pogryzienie przez psa, pokąsania, 
ukąszenia/użądlenia 

1% sumy ubezpieczenia warunek: pobyt w szpitalu 
minimum 2 dni 

200,00 zł 
trwałe inwalidztwo częściowe Wysokość świadczenia 

uzależniona od rodzaju urazu 
max 100% sumy 
ubezpieczenia 

świadczenie ustalone na 
podstawie Tabeli nr 4 
wskazanej w OWU 

maksymalnie 20 000,00 zł 
złamania kości, zwichnięcia lub 
skręcenia stawów 

Wysokość świadczenia 
uzależniona od rodzaju urazu  

świadczenie ustalone na 
podstawie Tabeli nr 5 
wskazanej w OWU   

nagłe zatrucia gazami bądź 
porażenie prądem lub piorunem 

5% sumy ubezpieczenia warunek: pobyt w szpitalu 
minimum 3 dni 

1 000,00 zł 
uszkodzenia ciała w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku, które 
wymagały interwencji lekarskiej 
w placówce medycznej oraz 
leczenia 

1% sumy ubezpieczenia warunek: minimum dwie 
wizyty kontrolne 

200,00 zł 

wstrząśnienia mózgu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

1% sumy ubezpieczenia warunek: pobyt w szpitalu 
minimum 3 dni 200,00 zł 



oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

II stopień     500,-zł 
III stopień 1 500,-zł  
IV stopień 2 500,-zł 

  

pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

50,-zł /dzień warunek min,. 3 dni pobytu 
w szpitalu 

pobyt w szpitalu w wyniku 
choroby 

50,-zł /dzień warunek min. 3dni pobytu w 
szpitalu 

koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

zwrot kosztów leczenia do 
1500,- zł  
rehabilitacja do 1000,-zł 
leki do 100,-zł  

  

Assistance EDU PLUS Indywidualne korepetycje  
Pomoc medyczna ( wizyta 
lekarza, transport, dostawa 
leków) 

  

 

 

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus. 

 

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o 
przygotowanie: 

- serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie 

- danych osobowych osoby Ubezpieczonej 

- dane Ubezpieczającego 

- numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie 

 

Szkodę można zgłosić w następujący sposób: 

• Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej:  
              https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new 

• Pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: 

              Przegr. Pocztowa nr 3334    40-610 Katowice 

• Pocztą elektroniczną - skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy  

              przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl 

• Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25 

 

 

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym 
linkiem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 


