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Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2016/2017 

 
 
 

Ubezpieczający: Zespół Szkół Morskich w Gdańsku 
Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A. 
Okres ubezpieczenia: 1 września 2016 – 31 sierpnia 2017 
 
 
Suma ubezpieczenia podstawowego – 15.500 zł 
Składka – 49 zł 
 
Opcja ubezpieczenia - PODSTAWOWA 
 
 
Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU 
S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29 marca 2016 roku. 
Łącznie z powyższą informacją umieszczone zostały w oddzielnym pliku przywołane 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z postanowieniami dodatkowymi, z którymi prosimy 
się zapoznać.  
Wersja papierowa tychże OWU jest dostępna w sekretariacie Zespołu Szkół Morskich w 
Gdańsku. 
 
 
Ubezpieczenie gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ciągu całego roku szkolnego i 
wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie. 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu, nie 
są natomiast objęte sporty wysokiego ryzyka.  
 
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Polskiej Grupy 
Brokerskiej Sp. z o.o. Panem Piotrem Gurdzińskim, tel. 534689941, mail: 
piotr.gurdzinski@pgb-broker.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:piotr.gurdzinski@pgb-broker.pl


Strona 2 z 4 

 

 
 
 
 
 
 

Rodzaj świadczenia 

 

Wysokość świadczenia 
 

 

SU -15.500 zł 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

15.500 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu 
15.500 zł 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i 
środków pomocniczych do 4.650 zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4.650 zł 

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 
155 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
– jednorazowe świadczenie 

3.200 zł 

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku wraz z rehabilitacją do 600 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku do 500 zł 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW – jednorazowe świadczenie 1.500 zł 

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady  – jednorazowe świadczenie 
(związane z pobytem w szpitalu) 

310 zł 

Zwrot kosztów korepetycji-limit do 10 godzin lekcyjnych i nie więcej niż 500 zł w ciągu 
rocznego okresu ubezpieczenia 

do 10 godz. lekcyjnych, nie więcej niż 500 zł. 

100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 

100% SU 
15.500 zł 

Poniżej 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 
 

Za każdy 1% uszczerbku 
 1% SU tj 155 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zależności od stopnia poparzenia, 
 II stopień -10% SU ,III stopień -30% SU, IV stopień- 50% SU  

SU - 2.000 zł 
Świadczenia od 200 zł do 1.000 zł 

Odmrożenia 
 II stopień -10% SU ,III stopień -30% SU, IV stopień- 50% SU  

SU - 1.000 zł 
Świadczenia od 100 zł do 500 zł 

Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 
jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w 
wyniku którego konieczny był pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający co najmniej 3 dni  
–przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia  uzależnione od liczby dni w szpitalu. 

od 3 do 4 dni 2% 
 

od 5 do 6 dni 4 % 
 

od 7 do 8 dni 6% 
 

od 9 do 10 dni 8% 
 

powyżej 10 dni 10% 

SU - 15.500 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od trzeciego dnia pobytu w 
szpitalu do 90 dni ) – SU 5.000 zł 

50 zł / za dzień 

Poważne zachorowania  nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych 
organów, poliomyelitis, utrata mowy,utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie 
rozsiane 

2.000 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ  
Z wyczynowym uprawianiem sportu* 49 zł 
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Wybrane definicje: 
 

 
 

Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek 
uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica 
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.  
Udar mózgu - rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64.  
Zawał serca - rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22.  
Rodzic Ubezpieczonego – ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu przepisów kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego.  
Uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, 
uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.  
Oparzenie - uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych 
(stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych - UV, promieniowania (RTG, 
UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest 
według „Reguły dziesiątek” lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie.  
Pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie – jednorazowe świadczenie w wysokości:  
- 310 zł  
pod warunkiem pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez minimum 2 dni.  
Pogryzienie – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa.  
Pokąsanie – uszkodzenie ciała przez wszystkie zwierzęta.  
Ukąszenie – naruszenie tkanki skóry przez owady (w tym m.in. użądlenia).  
Padaczka - choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową 
Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G40-G40.9.  
Wada wrodzona - nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i 
aberracje chromosomowe (kod ICD:Q00-Q99).  
Sepsa - zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez 
lekarza specjalistę.  
Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w 
rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.  
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego 
wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, 
następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem 
świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w 
szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego 
w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest 
objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia.  
Wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi -  
wyłącznie wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wymienione w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w 
wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.  
Przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych – przeszkolenie zawodowe osoby, w 
stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub powiatowy (wojewódzki) zespół ds. orzekania o 
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niepełnosprawności orzekł celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do 
pracy Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie.  
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysokości 500 PLN , pod warunkiem, iż koszty leczenia 
stomatologicznego:  
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania  
ochrony ubezpieczeniowej,  
b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego,  
c) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie 
maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.  
Koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu 
widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:  
a) wizyt lekarskich,  
b) zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji, 
c) rehabilitacji,  
d) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,  
e) pobytu w szpitalu,  
f) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,  
g) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza. 
Rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby 
uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, 
mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej 
do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 
Sporty wysokiego ryzyka (nie objęte odpowiedzialnością TU) – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka 
lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, 
freewide, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i 
snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, 
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, 
skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykiting, windsurfing, kłady, kitesurfing, żegluga poza 
wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo 
górskie, jeździectwo, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, 
wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboard, freefall, downhill, b.a.s.e.jumping, dream jumping oraz zjazdy 
na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz skeleton, hokej na 
lodzie, jazda figurowa na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob, sporty w których 
wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


