
OFERTA  NNW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

dla Przedszkola nr 7 w Zabrzu 

                                                            w  InterRisk S.A.  

 

ŚWIADCZENIA 

SUMA UBEZPIECZENIA SU 

  23.000,- 

1 Wypłata za 100 % uszczerbku na zdrowiu lub zgonu 

na skutek Nieszczęśliwego Wypadku 

  23.000,- 

2 Wypłata w razie zgonu dziecka na terenie placówki 

oraz poza nią podczas pozostawania pod opieką 

pracownika placówki - na skutek NW 

  57.500,- 

3 Wypłata za 1% uszczerbku na zdrowiu do 70%, 

przy uszczerbku powyżej 70% 
  230,- 

345,- 

4 Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie do kwoty  

 

  6.900,- 

5 Oparzenia w wyniku NW – II stopień 10% SU, III 

stopień 30% SU, IV stopień 50% SU 
 

  2.000,- 

6 Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leczenia 

stomatologicznego zębów stałych po Nieszczęśliwym 

Wypadku poniesionych na terenie RP, dla leczenia 

stomatologicznego limit 500zł (zawsze rachunek na 

dziecko ) 

   

600,- 

7 Zgon rodzica w okresie ubezpieczenia w wyniku 

wypadku 

  2.300,- 

8 

 

Zgon obojga rodziców w okresie ubezpieczenia w 

wyniku wypadku 

   

6.900,- 

9 Pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenia (dla 

pokąsań i ukąszeń min. pobyt w szpitalu 2 dni )  

 

 

  230,- pogryzienie 

przez psa 

460,- pokąsania i 

ukąszenia 

10 Pobyt w szpitalu w wyniku NW ( wypłacany od 1-go 

dnia pobytu, min. pobyt 3 dni ) 

 

  50,00 zł/dzień 

11 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby w tym za covid-

19 ( wypłacany od 2-go dnia pobytu, min. pobyt 3 dni ) 
 

  50,00 zł/dzień 

12 Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych 

( bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny ) 

  1.150,-  

 

13 Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki 

  230,- 

14 Wstrząśnienie mózgu przy pobycie min. 3 dni w 

szpitalu  
 

  230,- 

15 Zatrucie pokarmowe rotawirusem pod warunkiem 

pobytu w szpitalu min. 3 dni  
 

  1.150,- 



16 Nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem 

pod warunkiem min. 3 dniowego pobytu w szpitalu 

 

  1.150,- 

17 Poważne 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. 
 

  2.000,- 

18 Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub 

aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na 

terenie placówki oświatowej- do kwoty 

 

  200,- 

19 Rozpoznanie u Ubezpieczonego po raz pierwszy w 

okresie ubezpieczenia sepsy 

 

 

  4.600,- 

20 Pakiet kleszcz ( ukąszenie i zdiagnozowanie boreliozy 

w okresie ubezpieczenia ). Dodatkowo pokrycie 

kosztów poniesionych na terenie RP w okresie do 6 

miesięcy od dnia ukąszenia: 

- wizyty u lekarza w celu usunięcia kleszcza-do 150 zł, 

- badań diagnostycznych zleconych przez lekarza na 

zakażenie boreliozą - do 150 zł 

- zakupu antybiotyku zleconego przez lekarza w 

związku z ukąszeniem przez kleszcza lub leczeniem 

boreliozy – do 200 zł 

 

  1000,- za 

zdiagnozowanie 

 

 

SKŁADKA obejmuje wyczynowe uprawianie 

sportu 

  50,- 

 

                                                                                                       agent ubezpieczeniowy 

                                                                                                          Zbigniew Miernik   

                                                                                                     nr zezw. PUNU 36510/96  

Procedura opłacenia składki online: 

- zalogować się na stronie     https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  

- wprowadzić numer ID klienta    mcamt 

- wprowadzić dane rodzica/opiekuna oraz ubezpieczanych dziecka/dzieci (podczas jednej 

transakcji można ubezpieczyć kilkoro dzieci ) 

- dokonać płatności on line  

- odebrać potwierdzenie ubezpieczenia na podanym wcześniej adresie mailowym 

Uwaga: w każdym momencie można cofnąć dokonane zapisy 

Zadzwoń – chętnie pomogę tel. 602 179 611 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

