
UBEZPIECZENIE NNW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2022/2023 

 
Ubezpieczyciel:  INTERRISK TU SA    POLISA: indywidualny nr dla każdego ubezpieczonego

   
Zgłaszanie szkód:  tel: 22 2122012  lub  www.interrisk.pl  

e-mail: interrisk.szkody@vigekspert.pl (prosimy postępować według instrukcji) 

 

Składka w zł/osoba,  

łącznie z OC praktykanta
1
, suma gwarancyjna 20.000zł 

55zł 105zł 

 
Opcja PODSTAWOWA - świadczenia podstawowe 

Wysokość  świadczenia 
zł 

Wysokość  świadczenia 
zł 

1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca i udaru mózgu na terenie 

placówki oświatowej (łączna kwota świadczenia) 
54.000 109.000 

2. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  (łączna kwota świadczenia) 30.000 59.500 

3. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku    (w tym również zawał serca i udar mózgu) 27.000 54.500 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW ustalany na podstawie tabeli norm Interrisk (za 1% uszczerbku 1% 

sumy ubezpieczenia) 
od 270 do 27.000 od 545 do 54.500 

5. 
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (NNW) do 8.100 do 16.350 

koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW 

na terenie placówki oświatowej 

do 200 do 200 

6. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 8.100 do 16.350 

7. 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 270 jednorazowo 545 

8. 
z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy  jednorazowo 5.400 jednorazowo 10.900 

9. 
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 2.700 jednorazowo 5.450 

10. 
z tytułu  pogryzienia przez psa,  jednorazowo 270 jednorazowo 545 

11. 
z tytułu pokąsania, ukąszenia (warunek pobyt w szpitalu co najmniej 2 dni) jednorazowo 540 jednorazowo 1.090 

12. 
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (warunek co najmniej 3 dni w szpitalu) jednorazowo 270 jednorazowo 545 

13. zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem. Warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni 

jednorazowo 1.350 jednorazowo 2.725 

14. rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) warunek: choroba 

rozpoznana w okresie ubezpieczenia 
jednorazowo 1.350 jednorazowo 2.725 

15. 
świadczenia za uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagającego interwencji lekarskiej w placówce 

medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych (w przypadku braku uszczerbku - 

0%uszczerbku) 

jednorazowo 270 jednorazowo 500 

16. D2 – oparzenia w wyniku NW (II stopień, III stopień, IV stopień) 1.000 lub 3.000 lub 5.000 1.000 lub 3.000 lub 5.000 

17. 
D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW, co najmniej 3 dni (płatne od 1-go dnia pobytu, maksymalnie do 100dni) 50zł/dzień 100zł/dzień 

18. D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby, co najmniej 3 dni (od 2 dnia pobytu, maksymalnie 100dni) 50ł/dzień 100ł/dzień 

19. 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 1.000  jednorazowo 1.000 

20. D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku -------- do 2.000 

21. D8 – operacja w wyniku NW, tabela 8 OWU -------- do 2.000 

22. D9 – operacje w wyniku choroby, tabela 9 OWU -------- do 2.000 

23. 
D10 – koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP (podlimit rehabilitacja nie więcej niż 1.000) do 1.000 do 4.000 

24. 
D12 – rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca ------- jednorazowo 1.000 

25. D13 – koszty leczenia stomatologicznego zębów stałych w wyniku NW, poniesionych na terenie RP, nie 

więcej niż 300zł za każdy ząb 
do 800 do 1.000 

26. 
D 15  - Assistance Edu Plus (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna) do 5.000 do 5.000 

27. 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 300 jednorazowo do 400 

28. 
D 19 – zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego do 1.000 do 1.000 

29. 

D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy:  

Ukąszenie przez kleszcza i rozpoznanie boreliozy 
jednorazowo 1.000 jednorazowo 1.000 

Wizyta u lekarza w celu usunięcie wkłutego kleszcza zwrot do 150 zwrot do 150 

Badania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające zakażenie boreliozą zwrot do 150 zwrot do 150 

Antybiotykoterapia zalecona przez lekarza zwrot do 200 zwrot do 200 

30. D22 – koszty opłaconej wycieczki szkolnej ------- do 500 

31. Hejt Stop - organizacja i pokrycie kosztów zdalnego świadczenia Ubezpieczonemu usług pomocy 

informatycznej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej 

 do 5.000 
Zgodnie z OWU par 11 

 do 5.000 
Zgodnie z OWU par 11 

32. 

Propozycja rozszerzona o : 

-  wyczynowe uprawianie sportu
2
 m.in. jazda konna, karate, judo.  Wyłączone sporty i aktywności wysokiego ryzyka

3
  

- następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas jazdy rowerem przez Ubezpieczonego w wieku od 10 do 18 lat bez wymaganych uprawnień oraz podczas 

jazdy dziecka w wieku poniżej 10 lat bez opieki osoby dorosłej. 

 

http://www.interrisk.pl/
mailto:mail:%20interrisk.szkody@vigekspert.pl


 

 

 

Propozycja przygotowana na podstawie: 

- ogólnych warunków ubezpieczenia EDU Plus opcja podstawowa zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu Interrisk TU SA VIG 

z dnia 25.03.2022 

- ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym w ramach oferty EDU PLUS 

zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu Interrisk TU SA VIG z dnia 06.07.20221 - OC praktykanta  

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ww. ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
 

1
 OC praktykanta - suma gwarancyjna: 20.000zł, franszyza redukcyjna: 100zł. 

Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody wyrządzone przez uczniów, studentów (praktykantów) w ramac h 

praktyk uczniowskich/studenckich  

 
2
 Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej 

rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:  

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych 

klubów, związków i organizacji sportowych, 

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,  

c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu 

uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej. 

W rozumieniu OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego, który w dniu przystąpienia  do 

ubezpieczenia nie miał ukończonych 10 lat lub polegającej na: 

a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniows kich) 

klubów sportowych, 

b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających się w ramach obowiązującego 

planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,  

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem 

szkoły sportowej, 

d) rekreacyjnym uprawianiu sportu . 

Rekreacyjne uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego 

polegająca na uprawianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem w treningach, zawodach, 

zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, związki, organizacje sportowe, wykonywana w 

czasie wolnym od pracy/nauki; 

 
3  

Sporty i aktywności wysokiego ryzyka – highlining, slacklining bouldering, wspinaczka skalna w terenie naturalnym, wspinaczka 

lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm i każda forma chodzenia po górach poza wyznaczonymi trasami oraz powyże j 

wysokości 2000 metrów n.p.m. trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, również freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, 

snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, 

szybownictwo spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, 

zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie do 20 m głębokości, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, jazda quadem, kitesur fing, 

żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, 

speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe tj. sporty realizowane przy użyciu pojazdów silnikowych (spalinowych i 

elektrycznych) w tym rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, 

dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz sporty, w których 

wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie, sporty walki, w tym: mieszane sztuki walki (MMA), kick -

boxing, sambo, boks, boks tajski (muay thai), z wyłączeniem karate, judo, taekwondo, kendo, szermierka, capoeira, jiu-jitsu, brazylijskie 

jiu-jitsu, zapasy, aikido, kung-fu, tai chi, żużel (speedway); 


