
Zakres ubezpieczenia dla uczniów 
Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie

na rok szkolny 2018/19 

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

Zakres ubezpieczenia
INTERRISK WARIANT IV  (OCHRONA PLUS)

Suma ubezpieczenia 22 000 zł

1
śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (w tym 
również zawał serca i udar mózgu)

22 000 zł

2
100% uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku

22 000 zł

3 trwały uszczerbek na zdrowiu 

wypłata wynikająca z zapisów § 9 oraz
tabeli nr 4 i 5 zawartych w ogólnych

warunków ubezpieczenia EDU PLUS z
28.03.2018 r.  

4
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

220 zł
(pod warunkiem minimum 3-ech wizyt w

placówce medycznej: 
1-sza główna + 2 wizyty kontrolne)

5

koszty nabycia wyrobów 
medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i 
środków pomocniczych

do 30% SU (do 6 600 zł)

6
koszty przekwalifikowania 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych

do 30% SU (do 6 600 zł)

7
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku ataku padaczki

220  zł
(świadczenie wypłacane pod warunkiem

zdiagnozowania padaczki w okresie
ubezpieczenia)

8
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 
sepsy

jednorazowo 10% SU- 2 200 zł



9
śmierć opiekuna ustawowego 
Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU - 2 200 zł

10 pogryzienie przez psa
220 zł

(w przypadku pobytu w szpitali min. 2 dni)

11 wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 
220 zł

1% SU pod warunkiem 2 dniowego pobytu
w szpitalu

12

śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku na terenie
placówki oświatowej (świadczenie 
dodatkowe)

11 000 zł

13

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 
bąblownicy, boreliozy, 
toksoplazmozy, zapalenia opon 
mózgowo - rdzeniowych, wścieklizny
(fakt zdiagnozowania)

1 100 zł

14
śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
wypadku komunikacyjnego 
(świadczenie dodatkowe)

10 000 zł

15 oparzenie w wyniku NW
II stopień-400 zł/ III stopień-1 200 zł/IV

stopień 2 000 zł

16 odmrożenia
II stopień - 200 zł/III stopień - 600 zł/ IV

stopień 1 000 zł

17
pobyt w szpitalu w wyniku NW (od 
pierwszego dnia pobytu)

40 zł/dzień

18
pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
(od drugiego dnia pobytu)

40 zł/dzień

19
koszty operacji plastycznych w 
wyniku NW

do 200 zł

20
koszty operacji w wyniku NW 
(wyłącznie wymienione w tab. nr 8)

tabela

21 koszty leczenia w wyniku NW
zwrot kosztów do 3 000 zł, rehabilitacja do

500 zł

22
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 
wady wrodzonej serca

1 000  zł

23
koszty leczenia stomatologicznego 
w wyniku NW

do 500 zł

24 uciążliwe leczenie w wyniku NW 40 zł

25 ASSISTANCE
zgodnie z OWU (suma ubezpieczenia 5 000

zł)



SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY 
Z WŁĄCZENIEM SKS I WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU

43 zł


