
Ubezpieczenie NNW dla uczniów na rok szkolny 2022/2023 
Przed zgłoszeniem szkody proszę dzwonić: 

 Danuta Strzelecka tel.: 602 158 561 
e-mail: danutastrzelecka@interia.pl 
 www.ubezpieczenia-strzelecka.pl 

 
szkodę można zgłosić bezpośrednio pod numer telefonu 22 575 25 25 lub on line 

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1 
  

Numer polisy grupowej EDU-A/P 114297    -  65 zł /rok 

          Nazwa świadczenia    Wysokość świadczenia  
1 Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW   200 000 zł   

2  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  50 000 zł   

3  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu   40 000 zł    

4  100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku   40 000 zł    

5 Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu   400 zł   

6 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub 
naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej 

 Do 12 000 zł 
 w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe 

 -do 200 zł 

 

7 Rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy    8 000 zł   

8 Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 10% SU 

 4000 zł  

9 Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW                                               do 12  000 zł 

10 Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie    400 zł   

11 Pogryzienie przez psa 1 % SU oraz pokąsania , ukąszenia 2 % SU  
w przypadku pokąsania, ukąszenia , warunek 2-dniowy pobyt w szpitalu  

 400 zł lub 800zł  

12 Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NNW – w wyniku , którego konieczny był co 
najmniej 3 –dniowy pobyt w szpitalu  

 400 zł  

13 Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, 
wścieklizny – jednorazowe świadczenie w wys. 5%  

 2 000 zł   

14 W przypadku zatrucia pokarmowego , nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku 
porażenia prądem lub piorunem- świadczenie w wysokości 5%  

 2 000 zł  

       WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU W ZAKRESIE    
15 Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy   1500 zł   

16 Pobyt w szpitalu w w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 ( świadczenie płatne od 1 dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni) 

 100 zł  

17 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby ( świadczenie od 2 dnia pobytu, jeśli pobyt był min.3)  100 zł  
18 Poważne choroby: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, 

utrata mowy, utrata słuchu, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu 1, 
niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, 
transplantacja głównych organów. Świadczenie 100% SU w przypadku zdiagnozowania 
poważnej choroby.  

 2000 zł   

19 Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( 100%) 
II stopień 1000 zł, III stopień 3000 zł, IV stopień 5000 zł 

 5 000zł  

20 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca  1000 zł      
  

 

21 Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku/podli mit na rehabilitacje 1000zl  Do 4 000 zł  
22 Uciążliwe leczenie w wyniku  nieszczęśliwego wypadku  200 zł  
23 Koszty  leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku   do 1000 zł/ jeden ząb max 300 zł    
24 Koszty leków  zgodnie z OWU 

 
 500 zł  

25 Koszty opłaconej wycieczki szkolnej 500 zł 

https://poczta.o2.pl/d/
http://www.ubezpieczenia-strzelecka.pl/



