
 

 

Zakres ubezpieczenia dla uczniów  
Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie 

na rok szkolny 2017/2018  

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  
Oddział Lublin ul. Zamojska 47 

 

OPCJA PODSTAWOWA UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

OPCJA PODSTAWOWA 

świadczenia 

Wysokość świadczenia % 

sumy ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia 

16 000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

100% sumy 

ubezpieczenia 
16 000 zł 

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 
1% sumy ubezpieczenia 160 zł 

 śmierć Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego D1 

100% sumy 

ubezpieczenia + 5000 zł 
21 000 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych wydanych na 

zlecenie 

do 30% sumy 

ubezpieczenia 
do 4 800 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

do 30% sumy 

ubezpieczenia 
do 4 800 zł 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki 

jednorazowo - 1% sumy 

ubezpieczenia 
160 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

100% sumy 

ubezpieczenia 
16 000 zł 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowo - 10% sumy 

ubezpieczenia 
1 600 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 

Ubezpieczonego  

w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo - 10% sumy 

ubezpieczenia 
1600 zł 

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/ 

użądlenia 

jednorazowo - 1% sumy 

Ubezpieczenia 
160 zł 

Wstrząśnięcie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 

1% SU pod warunkiem 3 

dniowego pobytu w 

szpitalu 

160 zł 

OPCJE DODATKOWE 

(suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie) 
 

Suma 

ubezpieczenia 

D2 – 

oparzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopień – 10% su 

III stopień – 30% su 

IV stopień – 50% su 

4000 zł 

D3 –  

odmrożenia 

II stopień – 10% su 

III stopień – 30% su 

IV stopień – 50% su 

1000 zł 

D4 –  

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

(świadczenie od trzeciego dnia pobytu) 

1% sumy ubezpieczenia / 

za każdy dzień 
3000 zł 

D5 – 

pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 

1% sumy ubezpieczenia / 

za każdy dzień 
3000 zł 



trzeciego dnia pobytu) 

D6 –  

poważne zachorowania: 

 nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność 

nerek, transplantacja głównych organów, 

 poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, 

 utrata wzroku, anemia plastyczna, 

 stwardnienie rozsiane 

100% sumy 

ubezpieczenia 
1000 zł 

D10 –  

koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

do 20% sumy 

ubezpieczenia 
10.000  zł 

D12 – 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej 

serca 

100% SU 1000 zł 

D13 –   

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

do 10% sumy 

ubezpieczenia 
5000 zł 

D14 –  

uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 

2% sumy ubezpieczenia 2000 zł 

Składka od osoby 

Bez wyczynowego uprawiania sportu i z wyczynowym uprawianiem sportu. 

 

40,00 zł 

 

 
Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia  zatwierdzone uchwałą 
nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 24.04.2017 r.  
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.05.2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Szkoły Paderewski  
www.paderewski.lublin.pl, www.facebook.com/MSPaderewski 

 

http://www.facebook.com/MSPaderewski

