
 

 

ul. Matejki 33/S1 , 33-300 Nowy Sącz 
tel: 18/442-51-50 

 
                          Zakres  ubezpieczenia  dla Uczniów i Nauczycieli  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 
                                                  w Nowym Sączu rok 2022/23 

                                                                                        
- chronimy przez 24 godziny na dobę w kraju i za granicą 
- zgłaszanie roszczeń: szkody@interrisk.pl lub biuro w Nowym Sączu, ul. Matejki 33/S1 wejście 
od ul. Kopernika. 
 
 

Składka 
45 zł 60 zł 

Suma ubezpieczenia 23 000 zł 32 000 zł 

100% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 23 000 zł 32 000 zł 

1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 230 zł 320 zł 

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 46 000 zł 64 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 33 000 zł 40 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku  nieszczęśliwego wypadku /w tym zawał serca, 
udar mózgu/ 

23 000 zł 32 000 zł 

Koszty nabycia sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, oraz koszt 
zakupu lub naprawy okularów uszkodzonych w wyniku wypadku na terenie 
placówki oświatowej. 

6 900 zł do 9 600 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki  230 zł 320 zł 

Wstrząśnienie mózgu 230 zł 320 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
 

4 600 zł 6 400 zł 

Zgon rodziców Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  2 300 zł 3 200 zł 

Pogryzienie przez psa  230 zł 320 zł 

Uszkodzenie ciała  w wyniku nieszczęśliwego wypadku  wymagające interwencji 
lekarskiej i  dwóch  wizyt kontrolnych 

230 zł 320 zł 

Nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 1 150 zł 1 600 zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych/ bąblowica, 
toksoplazmoza,  wścieklizna. 
 

1 150 zł 1 600 zł 

OPCJE DODATKOWE Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

D1-śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 10 000 zł 10 000 zł 

D2-oparzenia w wyniku NW  4 000 zł 4 000 zł 

 D4-  pobyt Ubezpieczonego w szpitalu   
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU 

4 000 zł 4 000 zł 

D5-pobyt w szpitalu w wyniku choroby /uwzględnia cowid-19/ 4 000 zł 4 000 zł 

D6-Poważne choroby /nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, utrata 
wzroku, słuchu, mowy, poliomyelitis, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, 
cukrzyca typu I, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,  
transplantacja głównych narządów, choroby autoimmunologiczne. 

2 000 zł 
 

2 000 zł 

D8-operacja w wyniku NW 1 000 zł 1 000 zł 

D10-koszty leczenia w wyniku wypadku 700 zł 900 zł 

D13- koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku 700 zł 700 zł 

D14-uciązliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 zł 200 zł 

D20- Pakiet kleszcz i rozpoznanie boleriozy/ 1 500 zł 1 500 zł 

Hej Stop 5 000 zł 5 000 zł 



 

 

 


