
Świadczenia  
INTERRISK WARIANT  

Zespół Szkół 

SU 16 000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

16 000 zł 

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 160 zł (za 1% uszczerbku) 

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych 

Do 4 800 zł 
(30 % SU) 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do  4 800 zł 
(do 30%SU) 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
180 zł 

(1%SU) 

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

16 000 zł 
(100% SU) 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
Jednorazowo 1 600 zł 

(10%SU) 

śmierć przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

Jednorazowo 1 600 zł 
(10%SU) 

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia 
Jednorazowo 320 zł 

(2%SU) 

wstrząśnięcie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
320 zł - 640 zł 
(od 2% do 4%) 

świadczenie z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny 
spowodowanej nowotworem złośliwym 

Jednorazowo 1 600 zł 
(10%SU) 

oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
II stopień –   260 zł 
III stopień  – 780zł 
IV stopień   -1300zł 

odmrożenia 
II stopień –   100 zł 
III stopień  – 300 zł 
IV stopień   -500 zł 

pobyt w szpitalu w wyniku NNW 

24,00zł za każdy dzień  
( świadczenie wypłacane za każdy dzień 

pobytu w szpitalu, warunek hospitalizacja 
minimum 2 dni. W przypadkach kolejnych, 

następujących po sobie pobytów w 
szpitalu w związku z tym samym NNW 
świadczenie przysługuje od pierwszego 

dnia pobytu. Świadczenie przysługuje max 
za 90dni) 

pobyt w szpitalu w wyniku choroby 

24,00zł za każdy dzień ( świadczenie 
wypłacane za każdy dzień pobytu w 

szpitalu, warunek hospitalizacja minimum 
2 dni. W przypadkach kolejnych, 

następujących po sobie pobytów w 
szpitalu w związku z tym samym NNW 
świadczenie przysługuje od pierwszego 

dnia pobytu. Świadczenie przysługuje max 
za 60dni) 

koszty leczenia w wyniku NW 
do 300zł 

( do 10 %SU 3 000 zł) 

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 
do 300zł 

( do 10 %SU 3 000 zł 

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY 
 

30,00 zł( z wyczynowym uprawianiem 
sportu) 

 


