
 

Ubezpieczenie szkolne NNW na rok 2020/2021 dla ZKiW w Kolbudach (z Filią w Buszkowych i Przedszkolem). 
 

Na bazie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU SA VIG z 03.03.2020 r. (opcja PODSTAWOWA). 
 

nr polisy INTERRISK EDUAP 
085048  

EDUAP 
085049  

EDUAP 
085051  

EDUAP 
085052  

EDUAP 
085053 

składka roczna za pakiet   49 zł 75 zł 79 zł 105 zł  115 zł 
suma ubezpieczenia 20 000 zł 35 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 

Zakres świadczeń z opcji PODSTAWOWEJ oraz opcji i postanowień DODATKOWYCH TELEMEDYCYNA - TELEMEDYCYNA - TELEMEDYCYNA +  
E-REHABILITACJA 

Śmierć w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 40 000 70 000 70 000 100 000 100 000 

Śmierć  w następstwie wypadku komunikacyjnego                                 (Opcja D1) 40 000 70 000 70 000 100 000 100 000 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)   20 000 35 000 35 000 50 000 50 000 

Śmierć w wyniku zawału serca i udaru mózgu 20 000 35 000 35 000 50 000 50 000 
TRWAŁY USZCZERBEK na zdrowiu w wyniku NW   
(oraz zawału serca i udaru mózgu )                                 – za 100% uszczerbku 20 000 35 000 35 000 50 000 50 000 
TRWAŁY USZCZERBEK na zdrowiu w wyniku NW   
(oraz zawału serca i udaru mózgu )                                 – za każdy 1% poniżej 100%  200 350 350 500 500 
Brak uszczerbku po NW, gdy uraz wymagał interwencji lekarskiej, leczenia i dodatkowo 
2 wizyt kontrolnych                                                       (*w ramach postanowień dodatkowych)  200 350 350 500 500 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydanych na zlecenie  do 6 000 do 10 500 do 10 500 do 15 000 do 15 000 
Koszty zakupu lub naprawy  okularów i aparatów słuchowych              
uszkodzonych w NW na terenie szkoły do 200 do 200 do 200 do 200 do 200 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6 000 do 10 500 do 10 500 do 15 000 do 15 000 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 200 350 350 500 500 

Zdiagnozowanie bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny 1 000 1 750 1 750 2 500 2 500 

Zdiagnozowanie sepsy  - rozpoznanej pierwszy raz w okresie ubezp. 4 000 7 000 7 000 10 000 10 000 
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem - 
pobyt w szpitalu minimum 3 dni 1 000 1 750 1 750 2 500 2 500 

Pogryzienie przez psa  200 350 350 500 500 

Pokąsania, ukąszenia – gdy pobyt w szpitalu minimum 2 dni 400 700 700 1 000 1 000 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – pobyt w szpitalu min 3 dni 200 350 350 500 500 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku  NW 2 000 3 500 3 500 5 000 5 000 

POBYT w SZPITALU w wyniku NW –od 1.dnia, min.3 dni pobytu                   (Opcja D4)  50/dzień 100/dzień 100/dzień 100/dzień 100/dzień 

POBYT W SZPITALU w wyniku choroby – od 3.dnia pobytu                              (Opcja D5) 50/dzień 100/dzień 100/dzień 100/dzień 100/dzień 

POWAŻNE CHOROBY                                                                                                (Opcja D6)  
 

1-nowotwór złośliwy, 2-paraliż, 3-niewydolność nerek, 4-poliomyelitis, 5-utrata wzroku,  
6-utrata mowy, 7-utrata słuchu, 8-anemia aplastyczna, 9-stwardnienie rozsiane, 10-cukrzyca typu I, 
11-niewydolność serca, 12-choroby autoimmunologiczne, 13-zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
14-transplantacja głównych organów 

1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 

OPERACJE w wyniku NW                                                                                    (Opcja D8) do 2 000 do 3 000 do 3 000 do 5 000 do 5 000 

OPERACJE w wyniku choroby                                                                            (Opcja D9) do 2 000 do 3 000 do 3 000 do 5 000 do 5 000 

KOSZTY LECZENIA w wyniku NW                                                                          (Opcja D10) do 1 250 do 2 500 do 2 500 do 4 000 do 4 000 

Koszty rehabilitacji  (podlimit w ramach kosztów leczenia)  do 1 000 do 1 000 do 1 000 do 1 000 do 1 000 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW                                   (Opcja D13) do 1 000 do 1 000 do 1 000 do 1 000 do 1 000 
ASSISTANCE – pomoc :                                                                         (Opcja D15) 
- medyczna (wizyta lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty,  
dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport) po NW 
- informatyczna (doradztwo, diagnostyka, instalacja, konfiguracja)  
- indywidualne korepetycje (gdy niezdolności do nauki po NW > 7 dni)                                  

TAK TAK TAK TAK TAK 

TELEMEDYCYNA                                                                                            (Opcja D16) 
Pomoc medyczna lekarza  internisty, pediatry i dietetyka. Konsultacje, porady,  
wstępna diagnoza, interpretacja badań, skierowania na badania, wystawianie recept.  
12. e-Konsultacji (wideokonferencja, telekonferencja lub czat). 

TAK 
12 e-konsultacji 

NIE TAK 
12 e-konsultacji 

NIE TAK 
12 e-konsultacji 

Pakiet KLESZCZ  w tym :                                                                              (Opcja D20) 
- usunięcie kleszcza 
- badania diagnostyczne pod kątem boreliozy 
- antybiotykoterapia 
- rozpoznanie boreliozy 

 
do 150 zł 
do 150 zł 
do 200 zł 
1 000 zł 

 
do 150 zł 
do 150 zł 
do 200 zł 
1 000 zł 

 
do 150 zł 
do 150 zł 
do 200 zł 
1 000 zł 

 
do 150 zł 
do 150 zł 
do 200 zł 
1 000 zł 

 
do 150 zł 
do 150 zł 
do 200 zł 
1 000 zł 

e-REHABILITACJA                                                                                          (Opcja D26) 
- wizyta wstępna (w Centrum e-Rehabilitacji lub domu) - ocena potrzeb rehabilitacji,  
instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco - telemonitorującej, wyjaśnienie  
funkcjonowania tego systemu (czas do około 2 godzin), 
- codzienne sesje e-Rehabilitacji (po 30 minut) przez 30 dni pod nadzorem fizjoterapeuty, 
- wizyta kontrolna, ocena stanu zdrowia i ustalenia ew. dalszych potrzeb dot. rehabilitacji 

NIE NIE NIE NIE 
TAK 

świadczenia 
zgodnie z 

OWU 

SPORT WYCZYNOWY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA TAK TAK TAK TAK TAK 
 

 

Składkę należy opłacić do dnia 30.09.2020 r. na konto Rady Rodziców ZKiW w Kolbudach – nr konta 23 1020 1811 0000 0702 0222 6256.  
 W tytule przelewu prosimy wpisać „za ubezpieczenie Imię i Nazwisko, klasa oraz wariant składkowy lub nr polisy”. 

 

UWAGA: JEST MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA TEGO UBEZPIECZENIA DODATKOWO DLA POZOSTAŁYCH DZIECI Z RODZINY, UCZĘSZCZAJĄCYCH DO INNYCH SZKÓŁ, ŻŁOBKÓW I 
PRZEDSZKOLI – NALEŻY WTEDY PODAĆ W TYTULE PRZELEWU IMIONA i NAZWISKA WSZYSTKICH UBEZPIECZANYCH DZIECI. 

 

Informacji dodatkowych i pomocy przy zgłaszaniu roszczeń udziela broker ubezpieczeniowy PAWEŁ DAMECKI – tel. 795578778, e-mail: pawel@damecki.pl 



 
Ubezpieczenie szkolne NNW na rok 2020/2021 dla klientów Kancelarii Brokerskiej Pawła Dameckiego : 

ZKiW w Kolbudach, Filii w Buszkowych oraz Przedszkola w Kolbudach. 
  

TELEMEDYCYNA  i  e-RAHABILITACJA Świadczenie 

TELEMEDYCYNA                                                                                                                                           (Opcja D16) 
Pomoc medyczna lekarza  internisty, pediatry i dietetyka. 
Konsultacje, porady, wstępna diagnoza, interpretacja badań, skierowania na badania, wystawianie recept.  
 
InterRisk za pośrednictwem Centrum TeleMedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeżeniem §13 ust. 4 OWU, koszt 12 E-Konsultacji 
w ciągu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie E-Konsultacjami musi nastąpić minimum 
12 godzinna przerwa. 
Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z E-Konsultacji jest posiadanie przez Ubezpieczonego urządzeń umożliwiających 
komunikację w formie w jakiej prowadzona będzie konsultacja, spełniających wymagania określone  w załączniku nr 2 do OWU. 
Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie. 

12 x E-konsultacja 
(wideokonferencja, 

telekonferencja lub czat) 

Świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia realizowane są przez lekarza 
internistę, pediatrę lub dietetyka za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 
 

W celu zrealizowania świadczenia w ramach Opcji Dodatkowej D16 – TELEMEDYCYNA, Ubezpieczony zobowiązany jest zarejestrować się na portalu Centrum 
TeleMedycyny dostępnym na stronie internetowej www.interrisk.pl  i postępować zgodnie ze wskazaniami aplikacji. 

e - REHABILITACJA                                                                                                                               (Opcja D26) 
InterRisk za pośrednictwem Centrum e-Rehabilitacji zorganizuje i pokryje koszt: 
a) wizyty wstępnej (w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego), na którą składa się: ocena potrzeb rehabilitacji 
Ubezpieczonego, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie funkcjonowania tego 
systemu (czas trwania około 2 godzin), 
b) codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 30 minut) przez okres 30 dni pod nadzorem fizjoterapeuty, 
c) wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia Ubezpieczonego i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie 
rehabilitacji, z zastrzeżeniem, iż świadczenia w ramach Opcji Dodatkowej D26 – e-Rehabilitacja dotyczą wyłącznie uszkodzeń ciała, 
których Ubezpieczony doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

wizyta wstępna  
z instruktażem, 

30 sesji po 30 minut, 
wizyta kontrolna 

Świadczenia zdrowotne, w organizacji których pośredniczy Centrum e-Rehabilitacji na zlecenie InterRisk, realizowane są w domu lub w Centrum e-Rehabilitacji pod 
osobistym nadzorem i zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty albo w domu pod zdalnym nadzorem fizjoterapeuty wykonywanym za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności, które umożliwiają przesyłanie obrazu oraz dźwięku (wideokonferencji). 
 

Świadczenia w ramach Opcji Dodatkowej D26 – e-REHABILITACJA realizowane są zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) Ubezpieczony zobowiązany jest: 
a) skontaktować się z Centrum e-Rehabilitacji celem uzgodnienia preferowanego terminu realizacji świadczenia zdrowotnego, 
b) zastosować się do zaleceń i wskazówek personelu Centrum e-Rehabilitacji, 
c) odwołać zarezerwowane wizyty lekarskie w przypadku braku możliwości lub potrzeby skorzystania z nich w umówionym terminie; 
2) Rodzaj e-Rehabilitacji jest każdorazowo dopasowany do rodzaju uszkodzenia ciała, którego doznał Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku;  
3) W celu realizacji e-Rehabilitacji, Ubezpieczonemu udostępniany jest system e-Rehabilitacji (aparatura sterująco-telemonitorująca), za wyjątkiem odbiornika TV lub 
innego niezbędnego sprzętu IT, który jest potrzebny do realizacji rehabilitacji ruchowej i neurologicznej; 
4) System e-Rehabilitacji, o którym mowa w pkt 3) powyżej stanowi własność Centrum e-Rehabilitacji i jest udostępniany Ubezpieczonemu na zasadach 
dzierżawy/najmu. Ubezpieczony zobowiązany jest do użytkowania tego systemu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz załączoną do tego systemu instrukcją obsługi;  
5) System e-Rehabilitacji, o którym mowa w pkt 3) powyżej winien być zwrócony do Centrum e-Rehabilitacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia 
ochrony ubezpieczeniowej; 
6) Koszt wysyłki i odbioru, a także koszt kaucji systemu e-Rehabilitacji, o którym mowa w pkt 3) powyżej Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie; 
7) Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie. 

 
 

 

Składkę należy opłacić do dnia 30.09.2020 r. na konto Rady Rodziców – nr konta 23 1020 1811 0000 0702 0222 6256.  
W tytule przelewu prosimy wpisać „za ubezpieczenie Imię i Nazwisko, klasa oraz wariant składkowy lub nr polisy”. 
 

JEST MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA TEGO UBEZPIECZENIA DODATKOWO DLA POZOSTAŁYCH DZIECI Z RODZINY, UCZĘSZCZAJĄCYCH DO INNYCH SZKÓŁ, ŻŁOBKÓW I 
PRZEDSZKOLI – NALEŻY WTEDY PODAĆ W TYTULE PRZELEWU IMIONA i NAZWISKA WSZYSTKICH UBEZPIECZANYCH DZIECI 
 
 
 

 

 OCHRONA ubezpieczeniowa trwa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji – ochrona 365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę, w szkole i poza szkołą,  
 SPORT - ochroną objęte są zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportów, 

 Świadczenia z opcji dodatkowych kumulują się ze świadczeniami z opcji głównej. Wypłata świadczenia z opcji Dodatkowych wypłacane są nawet, jeżeli 
InterRisk nie ponosi odpowiedzialności z opcji głównej – np. zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu,  

 Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie pełnej, bardzo szerokiej TABELI norm oceny uszczerbku na zdrowiu INTERRISK 

 Assistance – w ramach Assistance indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia 
lekcyjne, pomoc rehabilitacyjna dla pracownika personelu placówki oświatowej, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku przebywał na zwolnieniu 
lekarskim, pomoc medyczna i informatyczna, 

 Telemedycyna – E-Konsultacje lekarskie bez kolejek, bez wychodzenia z domu, 

 E-Rehabilitacja   – sesje rehabilitacyjne w domu pod nadzorem fizjoterapeuty. 

 
Informacji dodatkowych na temat oferty oraz pomocy przy składaniu roszczeń odszkodowawczych udziela  

broker ubezpieczeniowy PAWEŁ DAMECKI – tel. 795578778, e-mail: pawel@damecki.pl 
 
 

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Ulotkę należy czytać wraz z OWU, które szczegółowo regulują zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 


