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                                                            OFERTA Ubezpieczenia NNW na rok 2020/2021 

dla dzieci, młodzieży oraz osób uczących się 

 

 Szanowni Państwo, 

                         InterRisk TU S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę 

 ubezpieczenia następstw  

nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, oraz osób uczących się 

 

Rodzaj Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw  

Przedmiot Ubezpieczenia Zdrowie i życie Ubezpieczonego 

Zakres Ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmuje 24 godziny na dobę na całym świecie następstwa 

nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:                                                                                                    

 - nauki, zabawy lub w pracy w szkole i poza szkołą                          

 - na wakacjach i feriach                                                                       

 - w życiu prywatnym powstałe na całym świecie                             

 - na zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą  

- w klubach sportowych RÓWNIEŻ 

Okres Ubezpieczenia 1 rok 

                                             Zakres sumy ubezpieczenia 

 

Sumy ubezpieczenia 

Zgodnie z załącznikiem, który jest integralną częścią oferty 

od 12 000 zł do 80 000 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w 

szpitalu w NNW 

Zgodnie z załącznikiem, który jest integralną częścią oferty 

od 5000 zł do 10 000 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w 

wyniku choroby  

Zgodnie z załącznikiem, który jest integralną częścią oferty 

od 5000 zł do 10 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu lub 

uszkodzenia ciała w NNW 

 

 

1% uszczerbku na zdrowiu 

- rany skóry, pogryzienia, oparzenia                                                                

- złamania, zwichnięcia, skręcenia                                                                                                                                                     

- uszkodzenie narządu wzroku i słuchu                                                          

 -wstrząśnienie mózgu                                                                                             

- utrata zębów stałych  

od 120 zł do 800 zł 

Zwrot kosztów leczenia i Zgodnie z załącznikiem, który jest integralną częścią oferty oraz warunkami 
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rehabilitacji w NNW ubezpieczenia 

od 1200 zł do 2000 zł 

Zwrot kosztów nabycia lub 

naprawy protez, środków 

pomocniczych NNW 

Zgodnie z załącznikiem, który jest integralną częścią oferty oraz warunkami 

ubezpieczenia 

od 1200 zł do 20 000 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna 

prawnego wskutek NNW 

Zgodnie z załącznikiem, który jest integralną częścią oferty  oraz 

warunkami ubezpieczenia 

do 15 000 zł 

 

   Składka i płatności 

Składka za ubezpieczenia NNW Uzależniona od wyboru wariantu ubezpieczenia 

Termin płatności składki Do 4 miesięcy 

  

 Postanowienia końcowe 

Oferta zgodna z Ustawą Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności                       

ubezpieczeniowej  i reasekuracyjnej, która weszła w życie od dnia 

01.01.2016                        

Likwidacja Szkód Bardzo szybki system likwidacji szkód na podstawie szczegółowej 

tabeli świadczeń  z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała. Wypłata 

na podstawie skanów lub zdjęć wniosku oraz dokumentacji 

medycznej. 

 

                      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  575 737 830 

                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 
 


