
 

      Szanowni Rodzice !                                                                                     

 

 

Postępowanie w przypadku zdarzenia: 

W przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia  

prosimy o kontakt telefoniczny z 

 InterRisk Kontakt  

Tel. 22 575 25 25 

lub  

zgłoszenie szkody  

na www.interrisk.pl 

W celu skorzystania z transportu medycznego oraz świadczeń opiekuńczych 

prosimy o kontakt telefoniczny z ASSISTANCE EDU 22 275 25 25  – należy podać 

nr polisy oraz hasło:  WESOŁE NUTKI 

 

Z poważaniem, 

Ilona Iwanicka 

                                                           Tel. 502 701 204  

                                                           ilonai@wp.pl 

 

 

     



Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

polisa nr EDU-A/P 057810 

 
 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA 

 

1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
100% SU 15 000 zł 

2. poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

NW 

za każdy 1% uszczerbku na 

zdrowiu - 1% SU  

3. Koszty nabycia wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie 
do 30% SU 

 

4. koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych 
do 30% SU 

 

5. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 
 

6. śmierć Ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał 

serca i udar mózgu) 

100% SU 
 

7. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU 
 

8. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku 
jednorazowo 10% SU 

 

9. pogryzienie przez psa, pokąsania, 

ukąszenie/użądlenie 
jednorazowo 1% SU 

 

10. wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 
 

Świadczenie  Wysokość świadczenia 

Wysokość sumy 

ubezpieczenia 

(SU) 

OPCJE DODATKOWE 

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku  

II stopień - 10% SU; III 

stopień - 30% SU; IV stopień 

- 

50% SU  

5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku  

1% SU za każdy dzień 

(świadczenie od trzeciego 

dnia 

pobytu)  

5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku 

choroby  

1% SU za każdy dzień 

(świadczenie od trzeciego 

dnia 

pobytu)  

5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku  

do 20% SU podlimit na 

rehabilitację 500 zł  
5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia 

stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku  

do 10% SU  5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku  
2% SU  10 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS  świadczenia zgodnie z OWU  5 000 zł 

 


