
 

Ogólny zakres ubezpieczenia NNW dzieci NAU-INTERRISK  na rok szkolny 2016/2017 

SU 10.000 zł -  składka 34,00 PLN /dziecko  

Nr Zakres podstawowy Wysokość świadczenia 
Suma 

ubezpieczenia 

1. 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW 
(włączenie zawału serca i udaru mózgu) 

100 % SU 10 000 zł 

2. 
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego  
(kumulacja z pkt 1) 

2 000 zł 
2 000 zł 

(12 000 zł) 

3. 
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku 
NW (system świadczeń proporcjonalnych) 

1% SU za 1% uszczerbku 10 000 zł 

4. 
Jednorazowe świadczenie w wyniku ataku epilepsji 
(wypłata nawet bez uszczerbku na zdrowiu) 

2 % SU 10 000 zł 

5. 
Uciążliwe leczenie - brak trwałego uszczerbku na zdrowiu 
w wyniku NW (tzw. bólowe) 

1% SU jeśli niezdolność do nauki lub pracy trwała powyżej 
10 dni; 
2% SU jeśli poszkodowany przebywał w szpitalu co 
najmniej 3 dni; 

10 000 zł 

6. 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW  
(min. 3 dni pobytu, płatne od pierwszego dnia, dzień przyjęcia i 
wypisu traktowane jako jeden) 

25 zł/dzień, max 100 dni 2 500 zł 

7. 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi - 
w wyniku NW (rozszerzenie o wypożyczenie) 

do 30 % SU 10 000 zł 

8. 
Koszty leczenia poniesione w wyniku NW na terenie RP  
(włączenie leczenia stomatologicznego max 200zł/1 
ząb),(włączenie kosztów rehabilitacji do 5% SU)  

do 10% SU 10 000 zł 

9. 
Czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy lub nauki w 
wyniku NW 

0,1 % za każdy dzień, max 10 miesięcy, z zastrzeżeniem, 
że jeśli czasowa niezdolność ubezpieczonego do nauki lub 

pracy trwała nieprzerwanie  powyżej 30 dni i 
powodowała, że rodzic Ubezpieczonego przebywał na 

zwolnieniu lekarskim od pracy w celu sprawowania 
osobistej opieki nad Ubezpieczonym minimum 14 dni, to 
świadczenie dzienne za pierwsze 30 dni wynosi 0,5 % SU 

5 000 zł 

10. 
Pogryzienia/ukąszenia przez zwierzęta pod warunkiem, że 
Ubezpieczony przebywał w szpitalu min 24 godz. 

2% SU 10 000 zł 

11. Porada psychologa. Do 500 zł 500 zł 

12. 
Zgon rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w 
wyniku NW (włączenie zawału i udaru, ale ograniczenie wiekowe 

do 60 lat ); rozszerzenie definicji „rodzica” o „opiekuna prawnego” 

 10% SU, jeśli zgon obojga rodziców 30 % SU 
za obu rodziców 

10 000 zł 

13. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. Do 30 % SU 10 000 zł 

14. 
Zdiagnozowanie zachorowania Ubezpieczonego na sepsę 
- jednorazowe świadczenie  
(wypłata nawet bez uszczerbku na zdrowiu) 

10 % SU 10 000 zł 

15. 
Zwrot kosztów zakupu lub naprawy w wyniku NW okularów 
korekcyjnych lub aparatu słuchowego- jednorazowe świadczenie 
- (jeżeli orzeczono uszczerbek na zdrowiu) 

Do 200 zł 200 zł 

16. 
Assistance na terenie RP w wyniku NW  
( włączone pomoc medyczna i korepetycje) 

Do 5.000 zł 5 000 zł 

17. Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW, określone  jako 

procent uszczerbku na zdrowiu w zależności od długości pobytu w szpitalu. 

Liczba dni pobytu w szpitalu od 3-5 dni                2% SU 
Liczba dni pobytu w szpitalu od 6 do 10 dni        4% SU  
Liczba dni pobytu w szpitalu powyżej 10 dni       6% SU 

10 000 zł 

18. Oparzenia w następstwie NW, określone  jako procent uszczerbku 

na zdrowiu w zależności od stopnia oparzenia 

II stopień oparzenia     10 % SU 
III stopień oparzenia    30 % SU 
IV stopień oparzenia    50 % SU 

10 000 zł 

19. Odmrożenia w następstwie NW, określone  jako procent 

uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia odmrożenia 

II stopień odmrożenia    10 % SU 
III stopień odmrożenia   30 % SU 
IV stopień odmrożenia   50 % SU 

10 000 zł 

 



 

Nr. Dodatkowe świadczenia Wysokość świadczenia 
Suma 

ubezpieczenia 

1. 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby  
(min. 3 dni pobytu, płatne od pierwszego dnia, dzień przyjęcia i 
wypisu traktowane jako jeden) 

25 zł/dzień (max 100 dni) 2 500 zł 

Zwrot kosztów operacji plastycznej poniesionych w wyniku 
NW 

Do 20 % 5 000 zł 

Stwierdzenie poważnego zachorowania Ubezpieczonego w 
wieku do 25 roku życia – następujące choroby: nowotwór 

złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, 
utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie 
rozsiane; za poważne zachorowanie uważa się również 
transplantację głównych organów 

100% 1 000 zł 

 


