Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży
i studentów 2020/2021

Ubezpieczenie jest zawierane:
W zakresie ubezpieczenia NNW w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone
uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia
3 marca 2020 r., w Opcji Podstawowej, z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych i Odmiennych
W zakresie ubezpieczenia OC dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów w oparciu o Ogólne
Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli
i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzone uchwałą nr 02/03/03/2020
Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r.
W zakresie ubezpieczenia OC w ofercie dla żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych w oparciu
o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 r., z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych
i Odmiennych
Poniżej prezentujemy opis wybranych świadczeń ubezpieczeniowych wchodzących w zakres Kolorowego NNW.
W sprawach dotyczących odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz rozpatrywania roszczeń podstawą są wskazane
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych i Odmiennych.
W tabeli zastosowanie mają następujące rozwinięcia skrótów:
SU – suma ubezpieczenia
NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków
NW – nieszczęśliwy wypadek
OC – odpowiedzialność cywilna
RP – Rzeczpospolita Polska

Okres ubezpieczenia
Czas ochrony
Ochrona ubezpieczeniowa w czasie uprawiania zajęć sportowych
rekreacyjnych i wyczynowych niezależnie od miejsca

1 września 2020 r. - 31 sierpnia 2021 r.
Maturzyści: 1 września 2020 r. - 30 września 2021 r.
Studenci: 1 października 2020 r. - 30 września 2021 r.
Całodobowa ochrona przez siedem dni w tygodniu
TAK

(podczas zajęć szkolnych i poza nimi)

Zakres terytorialny ubezpieczenia:








Przedmiot ubezpieczenia


NNW: cały świat, za wyjątkiem świadczeń wskazanych w OWU,
między innymi: kosztów leczenia i usług assistance;
OC w życiu prywatnym rodzica lub opiekuna prawnego
w związku ze szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczone
dziecko: RP;
OC w życiu prywatnym ucznia/studenta: cały świat;
OC ucznia/studenta
za szkody powstałe w związku
z odbywaniem praktyk uczniowskich/studenckich: RP.
Następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej;
Wskazane w OWU choroby i ich następstwa, które zostały
zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
W zakresie wariantu Kolor Plus w ofercie dla żłobków,
przedszkoli oraz szkół podstawowych odpowiedzialność
cywilna w życiu prywatnym rodzica lub opiekuna prawnego



w związku ze szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczone
dziecko;
W zakresie wariantu Kolor Plus w ofercie dla szkół
ponadpodstawowych,
maturzystów
i
studentów
odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ucznia /studenta
z rozszerzeniem o OC ucznia/studenta za szkody powstałe w
związku z odbywaniem praktyk uczniowskich/studenckich

Nazwa świadczenia

Świadczenia w Wariancie Kolor
Wysokość świadczenia i informacje dodatkowe

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
W tym zawał serca, krwotok śródczaszkowy.

Śmierć Ubezpieczonego
Śmierć spowodowana NW; za NW uznaje się również zawał serca i udar
mózgu.

Za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wysokości 1%
SU wskazanej na polisie, maksymalnie 100% SU wskazanej na polisie
(Uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na
Zdrowiu InterRisk)

Świadczenie w wysokości: 100% SU wskazanej na polisie

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW
Za NW nie uznaje się zawału serca i udaru mózgu.
W przypadku śmierci obydwu rodziców/opiekunów świadczenie wypłacane
jest podwójnie.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do dwóch zdarzeń
w okresie ubezpieczenia.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
Warunkiem odpowiedzialności jest pobyt w szpitalu minimum 3 dni.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
Epilepsja musi zostać rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia.

Zdiagnozowanie sepsy w okresie ubezpieczenia
Sepsa musi zostać rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia.

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub
piorunem

Świadczenie w wysokości 10% SU wskazanej na polisie

Świadczenie w wysokości 10o % SU wskazanej na polisie Opcja
Podstawowa + 100% sumy wskazanej w świadczeniu śmierć
w następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej
Świadczenie w wysokości 10o % SU wskazanej na polisie Opcja
Podstawowa + 100% sumy wskazanej w świadczeniu śmierć
w następstwie wypadku komunikacyjnego
Świadczenie w wysokości 1% SU wskazanej na polisie
Jednorazowe świadczenie w wysokości 1 % SU wskazanej na polisie
Jednorazowe świadczenie w wysokości 20% SU wskazanej na polisie
Jednorazowe świadczenie w wysokości 5% SU wskazanej na polisie

Warunkiem odpowiedzialności jest pobyt w szpitalu minimum 3 dni

Pogryzienie przez psa

Jednorazowe świadczenie w wysokości 1% SU wskazanej na polisie

Pokąsanie, ukąszenie

Jednorazowe świadczenie w wysokości 2% SU wskazanej na polisie

Warunkiem odpowiedzialności jest pobyt w szpitalu minimum 2 dni.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy,
toksoplazmozą, wścieklizny)

Jednorazowe świadczenie w wysokości 5% SU wskazanej na polisie

Zdiagnozowane po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia.

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie
Zakup tych przedmiotów (np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego)
został zlecony przez lekarza, a koszty zostały poniesione na terytorium RP
w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku.

Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu
słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej
Zakup został zlecony przez lekarza, a koszty zostały poniesione na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od
daty nieszczęśliwego wypadku.

Oparzenia w wyniku NW
Świadczenie zależne od stopnia oparzenia.

Pobyt w szpitalu w wyniku NW
Warunkiem odpowiedzialności jest pobyt w szpitalu minimum 2 dni,
maksymalnie do 100 dni.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
Warunkiem odpowiedzialności jest pobyt w szpitalu minimum 3 dni,
maksymalnie do 100 dni.

Świadczenie w wysokości do 30% SU wskazanej na polisie

Świadczenie w wysokości 200 zł

Świadczenie w wysokości:
II stopień – 500 zł
III stopień – 1 500 zł
IV stopień – 2 500 zł
Świadczenie w wysokości 80 zł/dzień wypłacane od 1 dnia pobytu
w szpitalu
Świadczenie w wysokości:
 w ofercie dla żłobków i przedszkoli: 40 zł/dzień;
 w pozostałych ofertach: 50 zł/dzień
wypłacane od 2 dnia pobytu w szpitalu

Poważne zachorowanie
Zdiagnozowane po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 2 000 zł w przypadku
wystąpienia następującej choroby:
 nowotwór złośliwy
 paraliż
 niewydolność nerek
 transplantacja głównych organów
 poliomyelitis
 utrata mowy
 utrata słuchu
 utrata wzroku
 anemia aplastyczna
 stwardnienie rozsiane
 cukrzyca typu I
 niewydolność serca
 choroba autoimmunologiczna
 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł w przypadku wystąpienia
następującej choroby:
 meningokokowe zapalenie opon mózgowych
 pneumokokowe zapalenia płuc

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW
Świadczenie przysługuje, gdy NW wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, a koszty leczenia zostały poniesione na terytorium RP
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty NW.

Świadczenie w wysokości do 2 000 zł
Podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji – maks. 1 000 zł

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW
Świadczenie przysługuje, gdy NW wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, a koszty zostały poniesione na odbudowę
stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego,
z zastrzeżeniem, że w związku
z utratą lub uszkodzeniem zęba w następstwie NW u Ubezpieczonego został
orzeczony uszczerbek na zdrowiu oraz koszty zostały poniesione w okresie
ubezpieczenia na terytorium RP, w okresie maks. 6 miesięcy od daty NW.

Świadczenie w wysokości do 1 000 zł
Nie więcej niż 300 zł za każdy ząb

Pokrycie kosztów zakupu leków w wyniku NW
Zwrot kosztów następuje wyłącznie jeżeli NW skutkował co najmniej
czterodniowym pobytem w szpitalu, leki zostały przepisane przez lekarza
prowadzącego leczenie szpitalne, nieszczęśliwy wypadek wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Świadczenie w wysokości do 300 zł

Uciążliwe leczenie w wyniku NW
Świadczenie przysługuje, gdy NW nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran
ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu oraz
przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy
przez okres nie krótszy niż 5 dni.

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy
Ukąszenie Ubezpieczonego przez kleszcza oraz rozpoznanie
u Ubezpieczonego boreliozy muszą nastąpić w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowe.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 200 zł.

Jednorazowe świadczenie w wysokości do 1 500 zł:
 w przypadku rozpoznania boreliozy: 1 000 zł
 usunięcie kleszcza: zwrot do 150 zł
 badania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające zakażenie
 boreliozą: zwrot do 150 zł
antybiotykoterapia zalecona przez lekarza: zwrot do 200 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w Szpitalu
Warunkiem odpowiedzialności jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
w wyniku wypadku komunikacyjnego lub Poważnej Choroby, który nie
ukończył 14 roku życia, pobyt w szpitalu minimum 3 dni. maksymalnie do
15 dni.

Usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha wymagające interwencji
laryngologa

Świadczenie w wysokości 20 zł/dzień wypłacane od 1 dnia pobytu
w szpitalu

Świadczenie jednorazowe w wysokości 1% SU wskazanej na polisie

Dotyczy tylko oferty dla przedszkoli i żłobków.



Assistance

Pomoc medyczna (w tym wizyta lekarza, dostawa leków,
transport medyczny, wizyta pielęgniarki);
 indywidualne korepetycje;
 pomoc rehabilitacyjna;
 pomoc informatyczna.
SU 5 000 zł.

Świadczenia w Wariancie Kolor Plus
Odmrożenia w wyniku NW
Świadczenie zależne od stopnia odmrożenia.

Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Świadczenie w wysokości:
II stopień – 100 zł
III stopień – 300 zł
IV stopień – 500 zł
Świadczenie w wysokości do 2 000 zł

Świadczenie uzależnione od rodzaju operacji.
Operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu
leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz została przeprowadzona w trakcie
trwania ochrony ubezpieczeniowej w trakcie co najmniej trzydniowego
pobytu w szpitalu.

Operacje w wyniku choroby

Świadczenie w wysokości do 2 000 zł

Świadczenie uzależnione od rodzaju operacji.
Operacja ostała zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu
leczenia choroby, która została rozpoznana po raz pierwszy w okresie
ubezpieczenia oraz została przeprowadzona w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu.

Czasowa niezdolność do nauki i/lub pracy w wyniku NW
Świadczenie przysługuje, gdy NW wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, począwszy od:

10-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy i/lub
nauki, w przypadku, gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do
pracy lub nauki trwała nieprzerwanie do 30 dni, za wyjątkiem dni
wolnych od nauki lub pracy, lub

1-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy i/lub
nauki, w przypadku, gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do
pracy lub nauki trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni, za wyjątkiem
dni wolnych od nauki lub pracy.
Świadczenie przysługuje maksymalnie za 10 miesięcy czasowej niezdolności
Ubezpieczonego do pracy i/lub nauki w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

Świadczenie w wysokości 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do
nauki i/lub pracy ( dot. oferty dla szkół podstawowych,
ponadpodstawowych oraz maturzystów )
Świadczenie w wysokości 20 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do
nauki i/lub pracy ( dot. oferty dla studentów)

Świadczenie w wysokości do 2000 zł

Śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku NW, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej, a koszty zostały poniesione na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
od daty nieszczęśliwego wypadku.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym rodzica lub opiekuna
prawnego w związku ze szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczone
dziecko

Suma gwarancyjna 10 000 zł

Dotyczy tylko oferty dla żłobków, przedszkoli oraz szkód podstawowych.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ucznia/studenta

Suma gwarancyjna 10 000 zł

Dotyczy tylko oferty dla szkół ponadpodstawowych, maturzystów oraz szkół
wyższych.

OC za szkody powstałe w związku z odbywaniem
praktyk uczniowskich/studenckich
Dotyczy tylko oferty dla szkół ponadpodstawowych, maturzystów oraz szkół
wyższych.

Suma gwarancyjna 10 000 zł

