
Rodzaje świadczeń wynikające z ubezpieczenia NNW dzieci  

w roku szkolnym 2015/2016  

(od 01.09.2015 do 31.08.2016) 

Firma ubezpieczeniowa: InterRisk TU S.A. 

    Vienna Insurance Group 

     

Rodzaj świadczenia 
 

 

Z tytułu 100% trwałego uszczerbku na 
zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 
 

15 000 zł (100% sumy ubezpieczenia) 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 
 
 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany 
na podstawie tabel lekarza orzecznika 

Z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku  
nieszczęśliwego wypadku i ... 
 

15 000 zł (NNW, zawał serca, udar 
mózgu) 

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku NNW 
 
 

150 zł za każdy 1% uszczerbku na 
zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia) 

Koszy nabycia wyrobów medycznych, 
będących przedmiotami ortopedycznymi i 
środków pomocniczych 
 

Do 4 500 zł (do 30% sumy 
ubezpieczenia) 

Koszty przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych 
 

Do 4 500 zł (do 30% sumy 
ubezpieczenia) 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki 
 

Jednorazowo 150 zł (1% sumy 
ubezpieczenia) 

Zdiagnozowanie sepsy 
 

Jednorazowo 1 500 zł (jednorazowo 
10% sumy ubezpieczenia) 

Śmierć rodzica ubezpieczonego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 
 

Jednorazowo 1 500 zł (jednorazowo 
10% sumy ubezpieczenia) 

Pogryzienie przez psa 
 
 

Jednorazowo 150 zł ((jednorazowo 1% 
sumy ubezpieczenia) 



Oparzenia w wyniku następstwa wypadku  II stopień – 600 zł (10% sumy     
ubezpieczenia 6 000 zł) 

 III stopień – 1 800 zł (30% sumy 
ubezpieczenia 6 000 zł) 

 IV stopień – 3 000 zł (50% sumy 
ubezpieczenia 6 000 zł) 

Odmrożenia   II stopień – 300 zł (10% sumy 
ubezpieczenia 3 000 zł) 

 III stopień – 900 zł ((30% sumy 
ubezpieczenia 3 000 zł) 

 IV stopień – 1 500 zł  (50% sumy 
ubezpieczenia 3 000 zł) 

Pobyt w szpitalu w wyniku NNW 30 zł za każdy dzień (świadczenie 
wypłacane za każdy dzień pobytu w 
szpitalu. Świadczenie dla pierwszego 
pobytu wypłacane jest pod warunkiem, 
że długość pobytu wynosiła co najmniej 
3 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 90 dni). 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 30 zł za każdy dzień (świadczenie 
wypłacane za każdy dzień pobytu w 
szpitalu. Świadczenie dla pierwszego 
pobytu wypłacane jest pod warunkiem, 
że długość pobytu wynosiła co najmniej 
3 dni. W przypadkach kolejnych 
następujących po sobie pobytów w 
szpitalu w związku z tą samą chorobą 
świadczenie przysługuje od pierwszego 
dnia pobytu. Świadczenie przysługuje 
max za 60 dni). 

Koszty leczenia w wyniku następstwa 
wypadku 
 
 

Do 1 200 zł (do 10% sumy 
ubezpieczenia 12 000 zł) 

Koszty leczenia stomatologicznego w 
wyniku następstwa nieszczęśliwego 
wypadku 

Do 700 zł (do 10% sumy ubezpieczenia 
7 000 zł) 

 



INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA  

OBJĘTEGO OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 

I. METODY ZGŁASZANIA SZKÓD Z POLISY SKOLNEJ 

PISEMNIE 

1. Poczta tradycyjna – odpowiedni druk zgłoszenia roszczenia przesyłamy wraz  

z wymaganymi dokumentami na adres: 

Spółdzielnia Usługowa VIG EKSPERT 

Aleje Jerozolimskie 162 

02-342 Warszawa 

2. Poczta elektroniczna – odpowiedni druk zgłoszenia roszczenia przesyłamy 

wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail: 

InterRisk.szkody@vigekspert.pl 

 

TELEFONICZNIE 

1. za pośrednictwem Call Center – nr tel. 022 212 20 12 

 

ONLINE 

1. Formularz zgłoszenia szkody dostępny na stronie: www.interrisk.pl (zakładka 

zgłoś zdarzenie). 

 

Osoby uprawnione do zgłoszenia roszczenia: 

 Ubezpieczony będący osobą pełnoletnią. 

 Opiekun prawny w przypadku niepełnoletności poszkodowanego. 

mailto:InterRisk.szkody@vigekspert.pl
http://www.interrisk.pl/

