
INTER RISK I INTER RISK II

EDU-A/P nr 056187 EDU-A/P nr 056189

Świat/24 na dobę Świat/24 na dobę 

15 000 zł                                               

definicja NW obejmuje także: zawał 

serca i udar mózgu. Zgon w wyniku 

wypadku komunikacyjnego 32 000 zł, 

zgon na terenie placówki oświatowej 22 

500 zł             

27 000 zł                                               

definicja NW obejmuje także: zawał serca 

i udar mózgu. Zgon w wyniku wypadku 

komunikacyjnego 32 000 zł, zgon na 

terenie placówki oświatowej 40 500 zł             

1 000 zł 1 000 zł

150 zł za 1 % uszczerbku 270 zł za 1 % uszczerbku

jednorazowo 150 zł jednorazowo 270 zł 

200 zł / 600 zł / 1 000 zł 200 zł / 600 zł / 1 000 zł

jednorazowo 300 zł jednorazowo 540 zł 

jednorazowo 150 zł jednorazowo 270 zł 

100 zł 100 zł

jednorazowo  4 500 zł jednorazowo  4 500 zł 

50 zł / dzień w NW świadczenie płatne od 

2 dnia pobytu

50 zł / dzień w NW i w chorobie 

świadczenie płatne od 2 dnia pobytu

do 1 000 zł do 3 000 zł 

brak do 3 000 zł 

Koszty leczenia do  5 100 zł                                                    

(w tym rehabilitacja do 500 zł). Leczenie 

stomatologiczne do 500 zł. Operacje 

plastyczne w NW do 2 000 zł

Koszty leczenia do  8 000 zł                                                    

(w tym rehabilitacja do 500 zł). Leczenie 

stomatologiczne do 500 zł. Operacje 

plastyczne w NW do 2 000 zł

5 100 zł   dodatkowo do 200 zł - zwrot 

kosztów uszkodzenia w NW okularów 

korekcyjnych i aparatu słuchowego

8 100 zł   dodatkowo do 200 zł - zwrot 

kosztów uszkodzenia w NW okularów 

korekcyjnych i aparatu słuchowego

1 500 zł 2 700 zł

33 zł  lub  42 zł z rozszerzeniem o 

wyczynowe uprawianie sportu

72 zł z rozszerzeniem o wyczynowe 

uprawianie sportu

Zgłoszenia szkody można dokonać:                                                                                                                                                                                                                   

1. za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie: https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/                                                                                                 

2. telefonicznie: InterRisk (22) 212 20 12                                                                                                                                                        

3. kontakt w wyjątkowej sytuacji: POL Brokers 58/ 551 72 57  

Zwrot kosztów 

wypożyczenia lub 

zakupu protez, 

aparatów 

ortopedycznych i 

środków pomocniczych 

wspomagających 

leczenie i rehabilitację 

w wyniku NW

Pogryzienie przez psa, 

ukąszenie, użądlenie

Trwały uszczerbek na 

zdrowiu wskutek NW

Świadczenie za pobyt w 

szpitalu w wyniku NW 

Składka roczna za 

osobę 

Operacje w wyniku 

choroby

Trwały uszczerbek 

spowodowany atakiem 

padaczki lub omdleniem

Trwały uszczerbek 

spowodowany atakiem 

padaczki lub omdleniem
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Wstrząs mózgu w 

wyniku NW

Zdiagnozowanie sepsy

Uciążliwe leczenie jeżeli 

wypadek nie pozostawił 

uszczerbku na zdrowiu, 

przebieg leczenia 

spowodował czasową 

niezdolność do nauki  

przez conajmniej 10 dni

NR POLISY

Zwrot kosztów leczenia 

następstw NW (KL) na 

terenie RP

Zakres ubezpieczenia

Operacje w wyniku NW 

Oparzenia i odmrożenia                  

(II, III, IV stopnia)  

Zdiagnozowanie wady 

wrodzonej serca 

Zgon w wyniku NW

Zgon opiekuna 

prawnego w wyniku NW


