
INTERRISK TU SA 

 

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku - ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej 2019/2020 

 

Składka łaczna  

z rozszerzeniem o OC praktyk, suma gwarancyjna 20.000zł  

46zł 95zł 

1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  

(łączna kwota świadczenia) 
28.000 80.000 

2. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

zawału serca i udaru mózgu na terenie placówki oświatowej 

(łączna kwota świadczenia) 

34.500 75.000 

3. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w 

tym również zawał serca i udar mózgu) 
23.000 50.000 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW ustalany na podstawie 

tabeli norm Interrisk (za 1% uszczerbku 1% sumy ubezpieczenia) 
od 230 do 23.000 od 500 do 50.000 

5. 
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 6.900 do 15.000 

6. 
naprawa okularów i aparatów słuchowych w wyniku NNW do 200zł do 200zł 

7. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6.900 do 15.000 

8. 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 230 jednorazowo 500 

9. 
z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 2.300 jednorazowo 5.000 

10. z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblownicy, 

boreliozy, toksoplazmozy, wścieklizny i zapalenia opon mózgowych 
1.150zł 2.500zł 

11. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku 
jednorazowo 2.300 jednorazowo 5.000 

12. z tytułu  pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia 

(warunek pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni) 
jednorazowo 460 jednorazowo 1000 

13. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (warunek co najmniej 3 dni w 

szpitalu) 
jednorazowo 230 jednorazowo 500 

14. 
D2 – oparzenia w wyniku NW do 5.000zł do 5.000zł 

15. D4 – pobyt w szpitalu co najmniej 3 dni w wyniku NW (płatne od 2 

dnia pobytu, maksymalnie do 90dni) 
45 zł/dzień 100 zł/dzień 

16. D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 3 dnia pobytu, 

maksymalnie 60dni) 
45 zł/dzień 100 zł/dzień 

17. 

D6 – zdiagnozowanie poważnej choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, 

niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata 

mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie 

rozsiane, cukrzyca typu 1, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) 

 jednorazowo 1.000zł   jednorazowo 1.000zł  

18. D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku NW poniesione  nie 

później niż 1 rok od daty wypadku 
 ---------- do 600zł 

19. 
D8 – operacje w wyniku NW, tabela 8 ---------- do 2.000zł 

20. 
D9 – operacje w wyniku choroby, tabela 9 ---------- do 2.000zł 

21. 
D10 – koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP  do 800zł do 4.000zł 

22. 
D12 – zdiagnozowanie wady wrodzonej serca ---------- jednorazowo 1.000zł 

23. D13 – koszty leczenia stomatologicznego zębów stałych w wyniku 

NW, poniesionych na terenie RP 
do 500zł do 500zł 

24.. D14 – uciążliwe leczenie w wyniku NW (przebieg leczenia 

spowodował czasową niezdolność do nauki, nie krótszą niż 10 dni) 
100zł 160zł 

25. 
D15 – assistance EDU Plus do 5.000zł do 5.000zł 

26. 
D 18 – zwrot kosztów leków w wyniku NW, poniesione na terenie 

RP (warunek co najmniej 4 dni w szpitalu, leki przepisane przez lekarza 

szpitalnego) 

jednorazowo do 300zł jednorazowo do 500zł 

27. 
Włączono odpowiedzialność za wyczynowe uprawianie sportu z wyłączeniem sportów i aktywności wysokiego ryzyka. 

 

  Propozyc ja przygotowana na pods tawie ogólnych warunków ubezpieczenia Edu Plus  opc ja pods tawowa  zatwierdzonyc h  
uchwałą nr  05/07/05/2019 Zarządu Inter r i sk T U SA VIG z dnia 07 .05.2019.  

  W yłączenia i  ograniczenia odpowiedzialności  zawar te są w ww. ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
  Ubezpieczenie OC uczniów odbywających praktyki zawodowe, suma gwarancyjna:  20.000z ł ,  f ranszyza redukc yjna :  

100zł.  Zakres  ubezpieczenia:  odpowiedzialność  z tytułu szkód  w mieniu lub na osobie wyrządzonych osobom trzec im  
pozos tających w związku  z wykonywaniem czynnośc i  związanych z nauką w Zespole Szkół  Łącznośc i  w Gdańsku   oraz  
odbywaniem  prakt yk zawodowych na terenie szkoły i  poza szkołą w zak ładach prac y z któr ym i  szkoła podpisała  
porozumienie – umowę cywi lnoprawną o prowadzenie praktyk zawodowych w ramach planu nauczania przyjętego przez  
Placówkę oświatową, a także w związku z czynnośc i am i życ ia prywatnego,  wyrządzone w nas tęps twie czynu  
niedozwolonego osobie t rzeciej przez spowodowanie śmierci ,  uszkodzenie ciała lub rozs trój zdrowia lub uszkodzenia lub 
zniszczenie mienia. 


