
  
ZAKRES UBEZPIECZENIA INTERRISK 

 
WARIANT II 

  

SUMA UBEZPIECZENIA 18 000 2f 

1 
Smierc ubezpieczonego w wyniku NNW, zawatu S 2ACE b

* 
dZ 

udaru mozgu 18 000 zl 

2 
Smierc ubezpieczonego w wyniku NNW, zawatu Sf•^A CE b* dZ udaru 
mozgu w placowce os“wiatowej 

24 000 zt* 

3 Smierc ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego 24 000 zt* 

4 
Trwaly uszczerbek w wyniku NNW (1% SU za 1% uszczerbku 
zgodnie z tabel§ uszczerbkow OWU) 

180 zl 

5 
Wstrzqs“nienie mozgu w wyniku NNW 
(wypfata jednorazowa) 

180 zf 

 
Smierc rodzica ubezpieczonego w wyniku NNW 1 800 zt 

 

7 

 

Oparzenia w wyniku NNW (II, III i IV stopnia) 

II -300zt III -900 zt 

IV- 1500 zl 

8 Uci§zliwe leczenie w wyniku NNW 70 zt 

9 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW 
(ptatne od drugiego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni) 

40 zl / dzieñ 

10 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby 
(ptatne od drugiego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni) 30 zt / dzieñ 

11 Pogryzienie przez psa (wyptata jednorazowa) 180 zt 

12 Pok§sanie, ukqszenie (wyptata jednorazowa) 360 zl 

13 
Powazne choroby 
(14 jednostek chorobowych) 

800 zl 

14 Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy 3 600 zt 

1S 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
(wyptata jednorazowa) 

180 zt 

16 
Zatrucia pokarmowe, nagfe zatrucia gazami, porazenia pr§dem lub 
piorunem 

900 zl 

17 
Rozpoznanie u ubezpieczonego chorob odzwierzgcych (bqblowicy, 
toksoplazmozy, ws“ciekIizny) 

900 zl 

 
18 

Koszty zakupu lub naprawy okularow korekcyjnych lub aparatu 
sfuchowego uszkodzonych w wyniku NNW na terenie 
placowki os“wiatowej 

 
do 200 zf 

19 
Koszty nabycia wyrobéw medycznych wydawanych 
na zlecenie 

do 5 400 zf 

20 Koszty leczenia w wyniku NNW do 700 zf 

21 Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW do 4-00 zt 

 SKLADKA ZA OSOB§ 
(skladka uwzglqdnia wyczynowe uprawianie sportu) 

48 zf 

 SKLADKA ZA OSOB§ - Promocja do 30.06.2020 r. *” (skfadka 
uwzgl§dnia wyczynowe uprawianie sportu) 

46zt 

”wyplata skumulowana 

wyd!uzenie okresu promocyjnego do 31.08.2020 r. 
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