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Szanowni Państwo 

 

Przesyłamy w załączeniu ofertę ubezpieczenia szkolnego od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk Vienna Inssurance Group. Oferta jest 

wielowariantowa z szerokim zakresem sumy ubezpieczenia i obejmuje wersję podstawową oraz 

rozszerzoną o dodatkowe ryzyka. 

Zachęcamy do szczegółowej analizy naszej oferty, gdyż staraliśmy się przygotować ją jako 

obszerną, obejmującą wszystkie najpotrzebniejsze ryzyka, z wysokimi sumami ubezpieczeń, a przy 

tym zapewniającą najniższą możliwą składkę w danym wariancie.  

Nadmieniamy, że oferta ta stwarza również możliwość przystąpienia do tego atrakcyjnego 

ubezpieczenia wszystkim pracownikom szkoły. 

Przystępując do w/w ubezpieczenia, oprócz korzyści jakie są wymienione w ofercie, istnieje 

możliwość skorzystania z następujących programów i bonusów: 

• każdy z rodziców ubezpieczając dziecko otrzymuje bon zniżkowy (kwotowy) 50 zł 

na inne ubezpieczenie w InterRisk (mieszkania, domu lub samochodu)  

• Program Dofinansowania Posiłków w placówce oświatowej (do 15% od składki) lub  

zamiennie zwolnienie 10% uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej 

z opłacenia składki ubezpieczeniowej 

Jesteśmy przekonani, że Państwo wybierzecie przedstawioną ofertę i dlatego poniżej 

podajemy dane kontaktowe do finalizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia, zapewniającego 

kompleksową ochronę przed Następstwami Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich 

ubezpieczonych. Oczekujemy od Państwa zaproszenia na spotkanie, na którym będą rozpatrywane 

oferty ubezpieczenia NNW w Waszej placówce. 

Nasza oferta dotyczy placówek, które obecnie nie są ubezpieczone w InterRisk. 

Z poważaniem 

Zdzisław Nowak  

Prezes Zarządu 

Dane do kontaktu: 

Centrum Polis Sp. z o.o. 

62-510 Konin , ul. Poznańska 74 lokal 201 

e-mail: ubezpieczenia@centrumpolis.pl   

numery telefonów koordynatorów -  725 314 848  i  604 533 257 

numer telefonu do sekretariatu -  63 220-20-20 

 



 

 

 

 
 

 

 
  
 

DYREKCJA, RADA RODZICÓW  
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….………………………. 
…..……………………… 

EDU PLUS 

 

ROK SZKOLNY 2016 / 2017 

 
 
 
 

(NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH 
UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z DNIA 29.03.2016 ROKU) 

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY 
 I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

Oferta nie dotyczy placówek obecnie ubezpieczonych w InterRisk 

 
 
KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW,  

 

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) sna całym świecie. 

2. Możliwość  10 % zniżki w składce ze względu na uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub Program dofinansowania posiłków 
w szkole. 

3. Indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne oraz 
niezbędna pomoc medyczna: wizytę lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji 
oraz transport medyczny i infolinia medyczna, za pośrednictwem której istnieje możliwość rozmowy z lekarzem - w ramach rozszerzenia 
zakresu ubezpieczenia o ASSISTANCE EDU PLUS 

4. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty  świadczeń. 

5. Możliwość dopasowania i wyboru wariantów ubezpieczenia według potrzeb i wymagań uczniów oraz placówek oświatowych 

                                   

OFERTA DLA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

1. Możliwość objęcia programem  nauczycieli oraz pozostały personel placówki oświatowej na warunkach takich samych jak młodzież szkolna. 

2. Pomoc rehabilitacyjna w sytuacji, gdy nauczyciel lub personel placówki oświatowej uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego 
czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy-  w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ASSISTANCE EDU PLUS. 

3. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez personel, w tym nauczycieli - w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
szkoły z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia - bez opłaty dodatkowej składki.  

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli, z tytułu wykonywania zawodu, bez względu na miejsce i  funkcję i 
miejsce jej pełnienia – za „symboliczną złotówkę”.  

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej dyrektora placówki oświatowej. 

 

 

 

 

 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk tel. (58) 511 43  50, 

Centrum Polis Sp. z o.o., 62-510 Konin ul. Poznańska 74, tel. 63 220 20 20, e-mail ubezpieczenia@centrumpolis.pl  



 

 

 

 
OPCJA OCHRONA PLUS  

Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 z dnia 29.03.2016 r. 

 
 
"Za zapłatą dodatkowej składki 30% InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport,  
tj. biorącym udział w: 
a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
b) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 
c) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.   

 

Rodzaj świadczenia 

 
Wysokość świadczenia 

 

WARIANT II 
suma 

ubezpieczenia 
16.000 zł   

WARIANT III 
suma 

ubezpieczenia 
18.000 zł 

WARIANT IV 
suma 

ubezpieczenia 
20.000 zł 

WARIANT V 
suma 

ubezpieczenia 
25.000 zł 

WARIANT VI 
suma 

ubezpieczenia 
30.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego (suma wypłat) 26.000 zł 28.000 zł 30.000 zł 35.000 zł 40.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 16.000 zł 18.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 30.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar 
mózgu 16.000 zł 18.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 30.000 zł 

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

do 4.800 zł do 5.400 zł do 6.000 zł do 7.500 zł  do 9.000 zł  

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 4.800 zł do 5.400 zł do 6.000 zł do 7.500 zł  do 9.000 zł  

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki – jednorazowe świadczenie 160 zł 180 zł 200 zł 250 zł 300 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy  
– jednorazowe świadczenie 1.600 zł 1.800 zł 2.000 zł 2.500 zł 3.000 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  
Odmro żenia do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 
wypadku 

do 400 zł do 400 zł do 400 zł  do 400 zł  do 400 zł  

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW – 
jednorazowe świadczenie 

1.600 zł 1.800 zł 2.000 zł 2.500 zł 3.000 zł 

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady  – 
jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu) 320 zł 360 zł 400 zł 500 zł 600 zł 

Z tytułu  trwałego 
inwalidztwa 
częściowego  

– 24 ŚWIADCZENIA według 
tabeli nr 4 OWU 

w zależności 
od rodzaju 

(wg Tabeli nr 
4 w OWU) 

do 16.000 zł  

w zależności 
od rodzaju 

(wg Tabeli nr 
4 w OWU) 

do 18.000 zł  

                      
w zależności 
od rodzaju 
wg Tabeli nr 4 

w OWU) 
do 20.000 zł  
 

                      
w zależności 

od rodzaju wg 
Tabeli nr 4 w 

OWU) 
do 25.000 zł  

 

                      
w zależności 

od rodzaju wg 
Tabeli nr 4 w 

OWU) 
do 30.000 zł  

 

Z tytułu  złama ń kości, 
zwichni ęć lub skr ęceń 
stawów 

– 30 ŚWIADCZEŃ według 
tabeli nr 5 OWU 

w zależności 
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

w zależności  
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

w zależności 
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

w zależności 
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

w zależności 
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi, bądź z tytułu pora żenia 
prądem lub piorunem 

800 900 1.000 1.250 1.500 

Z tytułu uszkodze ń ciała w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji 
lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co 
najmniej jednej wizyty kontrolnej 

240 270 300 375 450 

SKŁADKA ROCZNA ZAOSOB Ę Pakiet Podstawowy *  24 zł 27 zł 30 zł 36 zł 43 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOB Ę W 
PLACÓWCE   Z PAKIETAMI A+B+C 32,50 zł 35,50 zł 38,50 zł 44,50 zł 51,50 zł 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk tel. (58) 511 43  50, 

Centrum Polis Sp. z o.o., 62-510 Konin ul. Poznańska 74, tel. 63 220 20 20, e-mail ubezpieczenia@centrumpolis.pl 



 

 

 

Składka ulega wówczas podwyższeniu. o 30%. 
"Bez zwyżki składki (proponowana oferta)  InterRisk S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom: 
a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej, 
b) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel 
szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego, 
c) rekreacyjnie uprawiającym sport."            
               

 
               

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PAKIET DODATKOWY „A” 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 

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

2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 

Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wrodzonej wady serca 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

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

76 zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu do 60 dni) 

76 zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA OSOBĘ ZA PAKIET DODATKOWY „A” 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

 
PAKIET DODATKOWY „B” 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł 

Operacje plastyczne Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 800 zł do 800 zł do 800 zł do 800 zł do 800 zł 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku choroby do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA OSOBĘ ZA PAKIET DODATKOWY „B” 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

 
PAKIET DODATKOWY „C” 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA OSOBĘ ZA PAKIET DODATKOWY „C”/  2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

WARIANT 16 000 zł 18 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ W PLACÓWCE Pakiet Podstawowy 24 zł 27 zł 30 zł 36 zł 43 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ W PLACÓWCE        
   Z PAKIETAMI A+B+C 

32,50 zł 35,50 zł 38,50 zł 44,50 zł 51,50 zł 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk tel. (58) 511 43  50, 

Centrum Polis Sp. z o.o., 62-510 Konin ul. Poznańska 74, tel. 63 220 20 20, e-mail ubezpieczenia@centrumpolis.pl 



 

 

 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

PAKIET DODATKOWY 
ASSISTANCE 

Pomoc medyczna 
 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance , 

organizacja wizyty u lekarza specjalisty  

wizyta pielęgniarki  

dostawa leków  

opieka domowa po hospitalizacji  

transport medyczny  

infolinia medyczna  (0 22) 570 47 74 –  możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w 

Polsce przepisów, 

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 

- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje  z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 

ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

Indywidualne korepetycje 

 

 

jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 

uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub 

studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu 

do jednego nieszczęśliwego wypadku 

Pomoc rehabilitacyjna 

 

 

jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów   i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który 

jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co najmniej 7 

dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego 

leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu 

do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 
DODATKOWA  
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 
  

SUMA UBEZPIECZENIA 5 000 PLN 
2 PLN 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk tel. (58) 511 43  50, 
Centrum Polis Sp. z o.o., 62-510 Konin ul. Poznańska 74, tel. 63 220 20 20, e-mail ubezpieczenia@centrumpolis.pl 



 

 

 

OPCJA OCHRONA PLUS (SPORT) 
Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 z dnia 29.03.2016 r. 

 
"w ramach proponowanej  składki  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport,  tj. biorącym udział w: 
a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
b) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 
c) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.   
w/w Składka obejmuje już osoby wyczynowo uprawiające sport, klasy sportowe oraz szkoły sportowe 
 

 
 

Rodzaj świadczenia 

 
Wysokość świadczenia 

 

WARIANT II 
suma 

ubezpieczenia 
16.000 zł   

WARIANT III 
suma 

ubezpieczenia 
18.000 zł 

WARIANT IV 
suma 

ubezpieczenia 
20.000 zł 

WARIANT V 
suma 

ubezpieczenia 
25.000 zł 

WARIANT VI 
suma 

ubezpieczenia 
30.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego (suma wypłat) 26.000 zł 28.000 zł 30.000 zł 35.000 zł 40.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 16.000 zł 18.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 30.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar 
mózgu 16.000 zł 18.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 30.000 zł 

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

do 4.800 zł do 5.400 zł do 6.000 zł do 7.500 zł  do 9.000 zł  

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 4.800 zł do 5.400 zł do 6.000 zł do 7.500 zł  do 9.000 zł  

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki – jednorazowe świadczenie 160 zł 180 zł 200 zł 250 zł 300 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy  
– jednorazowe świadczenie 1.600 zł 1.800 zł 2.000 zł 2.500 zł 3.000 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  
Odmro żenia do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  do 500 zł  
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku do 400 zł do 400 zł do 400 zł  do 400 zł  do 400 zł  
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW – 
jednorazowe świadczenie 

1.600 zł 1.800 zł 2.000 zł 2.500 zł 3.000 zł 

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady  – 
jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu) 320 zł 360 zł 400 zł 500 zł 600 zł 

Z tytułu  trwałego 
inwalidztwa cz ęściowego  

– 24 ŚWIADCZENIA 
według tabeli nr 4 OWU 

w zależności 
od rodzaju 

(wg Tabeli nr 
4 w OWU) 

do 16.000 zł  

w zależności 
od rodzaju 

(wg Tabeli nr 
4 w OWU) 

do 18.000 zł  

                      
w zależności 
od rodzaju 
wg Tabeli nr 4 

w OWU) 
do 20.000 zł  
 

                      
w zależności 

od rodzaju wg 
Tabeli nr 4 w 

OWU) 
do 25.000 zł  

 

                      
w zależności 

od rodzaju wg 
Tabeli nr 4 w 

OWU) 
do 30.000 zł  

 

Z tytułu  złama ń kości, 
zwichni ęć lub skr ęceń 
stawów 

– 30 ŚWIADCZEŃ według 
tabeli nr 5 OWU 

w zależności 
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

w zależności  
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

w zależności 
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

w zależności 
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

w zależności 
od rodzaju 

urazu 
(wg Tabeli nr 

5 w OWU) 
 

Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi, bądź z tytułu pora żenia 
prądem lub piorunem 

800 900 1.000 1.250 1.500 

Z tytułu uszkodze ń ciała w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w 
placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej 
wizyty kontrolnej 

240 270 300 375 450 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOB Ę Pakiet Podstawowy * 31zł 35 zł 38zł 47 zł 56 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOB Ę W 
PLACÓWCE Z PAKIETAMI A+B+C 41,50 zł 45,50 zł 48,50 zł 57,50 zł 66,50 zł 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk tel. (58) 511 43  50, 

Centrum Polis Sp. z o.o., 62-510 Konin ul. Poznańska 74, tel. 63 220 20 20, e-mail ubezpieczenia@centrumpolis.pl 



 

 

 

"Bez zwyżki składki (proponowana oferta)  InterRisk S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom: 
a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej, 
b) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel 
szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego, 
c) rekreacyjnie uprawiającym sport."            
               

 

 
               

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAKIET DODATKOWY „A” 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 

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

2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 

Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wrodzonej wady serca 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

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

76 zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu do 60 dni) 

76 zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 76  zł / za dzień 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA OSOBĘ ZA PAKIET DODATKOWY „A” 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 
PAKIET DODATKOWY „B” 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł 

Operacje plastyczne Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 800 zł do 800 zł do 800 zł do 800 zł do 800 zł 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku choroby do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA OSOBĘ ZA PAKIET DODATKOWY „B” 3  zł 3  zł 3  zł 3  zł 3  zł 

 
PAKIET DODATKOWY „C” 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Wysokość 
świadczenia 

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA OSOBĘ ZA PAKIET DODATKOWY „C”/  2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

WARIANT 16 000 zł 18 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ W PLACÓWCE Pakiet Podstawowy 31zł 35 zł 38zł 47zł 56zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ W PLACÓWCE        
   Z PAKIETAMI A+B+C 

41,50 zł 45,50 zł 48,50 zł 57,50 zł 66,50 zł 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk tel. (58) 511 43  50, 

Centrum Polis Sp. z o.o., 62-510 Konin ul. Poznańska 74, tel. 63 220 20 20, e-mail ubezpieczenia@centrumpolis.pl 


