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Szanowni Państwo. 

Na rok szkolny 2019/2020 wybrana została oferta ubezpieczenia szkolnego dla uczniów naszej Szkoły 
przedstawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk.  
Składka na cały rok (od 01.09.2019 - 31.08.2020 r.) od 1 osoby wynosi 46 zł. 
 
O wyborze oferty zadecydował zakres ubezpieczenia, który obejmuje m.in.: 
1. Wyczynowe uprawianie sportu w standardzie ubezpieczenia. 

 
2. Zdarzenia, które coraz częściej są definiowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jako NW nie 

powodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu czyli np. zwichnięcia i skręcenia - każdorazowo po 
wystąpieniu zdarzenia należy udać się do lekarza - dokumentacja medyczna będzie podstawą do 
wypłaty świadczenia. Wymagane 3 wizyty u lekarza – pierwsza diagnozująca oraz 2 kontrolne. 

 
3. Pobyt w szpitalu w skutek wypadku oraz choroby - płatna od pierwszego dnia (pobyt w szpitalu w 

wyniku NW) oraz od drugiego dnia (pobyt w szpitalu w wyniku choroby) - świadczenie wypłacane do 
końca czasu trwania leczenia – nawet po zakończeniu trwania polisy. 

4. Zatrucia pokarmowe. 
5. Odpowiedzialność za stłuczone w wyniku NNW okulary (w placówce szkolnej). 
6. Wiele innych (szczegółowy zakres w załączeniu). 

WAŻNE!!! Każdorazowo podczas zgłaszaniu szkody w ramach zawartego ubezpieczenia, kompleksowa 
pomoc zostanie Państwu udzielona w placówce „POLISA PLUS” mieszczącej się przy ul. Marii 
Konopnickiej 2c w Lubaczowie (obok Miejskiego Domu Kultury). 

Każdorazowo w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku po zakończonym leczeniu należy 

wykonać kopię kompletnej dokumentacji medycznej uwzględniającą historię leczenia, wykonywanych 

ewentualnych zabiegów oraz rehabilitacji. 

Z w/w dokumentacją, dowodem osobistym, nr rachunku bankowego niezbędnym do wypłaty należy 

zgłosić się do placówki „Polisa Plus”. 
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 ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 
 

1 śmierć Ubezpieczonego w wyniku  NNW (w tym również zawał serca oraz udar 
mózgu 23.000 zł 

2 śmierć Ubezpieczonego w wyniku  wypadku komunikacyjnego 38.000 zł 
3 zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących 

przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych 6.900 zł 
3.1 zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 

uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych do 200 zł 
4 zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych 6.900 zł 
5 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki 230 zł 
6  jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy 4.600 zł 
6.1  jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania boleriozy 1.150 zł 
6.2  jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania choroby odzwierzęcej 

(wścieklizna, ornitoza, toksokaroza, toksoplazmoza,  bruceloza, bąblowica)   1.150 zł 
7 śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 2.300 zł 
8 jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie przez psa,  pokąsania 

ukąszenie/użądlenie 460 zł 
9 trwałe inwalidztwo częściowe Zgodnie z tabelą nr 4 OWU 
10 złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów Zgodnie z tabelą nr 5 OWU 
11 zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 1.150 zł 
11.1 zatrucie pokarmowe 460 zł 
12 uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagająca interwencji lekarskiej w placówce 

medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych  230 zł 
13 wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 230 zł 
14 Opcja Dodatkowa D2- oparzenia w wyniku NNW -  II stopień - 10% SU; III stopień - 

30% SU; IV stopień - -50% SU 3.000 zł  
15 Opcja Dodatkowa D3- odmrożenia - II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV 

stopień - 50% SU 3.000 zł 
16 Opcja Dodatkowa D4- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 zł/dzień 
17 Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 50 zł/dzień 
18 Opcja Dodatkowa D6-  poważne choroby(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność 

nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia plastyczna, 
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I , niewydolność serca, choroby 
autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, transplantacja  głównych 
organów.    

1.000 zł 

19 Opcja Dodatkowa D8- operacje w wyniku NNW (tabela nr 8) 3.000 zł 
20 Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby (tabela nr 9) 3.000 zł 
21 Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1.000 zł 
21.1 Opcja Dodatkowa D10 -rehabilitacja 1.000 zł 
22 Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1.000 zł 
23 Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW 450 zł 
24 Opcja Dodatkowa D18 – zwrot kosztów leków 500 zł 
 Składka roczna od osoby 46 zł 
   


