
 

 
 

Wrocław,  28-09-2020 
 

 
 

Szanowni Rodzice,    
 

Miło nam zaprezentować ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej na rok szkolny 
2020/2021 .  

 
Zapraszamy Państwa do skorzystania z kontynuacji umowy ubezpieczenia z firmą InterRisk za pośrednictwem Partner 

Ubezpieczenia Sp. z o.o. na dogodnych warunkach finansowych przedstawionych w poniższej ofercie. 
 
 
Poniżej niektóre z tegorocznych innowacji i udogodnień wprowadzonych do oferty: 

 

• „Pakiet Kleszcz"- jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł w przypadku ukąszenia Ubezpieczonego przez kleszcza 
i rozpoznania u Ubezpieczonego boreliozy. Ukąszenie przez kleszcza oraz rozpoznanie boreliozy muszą nastąpić w 
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto InterRisk pokryje udokumentowane koszty min. wizyty u lekarza w 
celu usunięcia wkłutego kleszcza do wysokości 150 zł, badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub 
wykluczenie zakażenia 

• Podniesienie sublimitu na rehabilitację 

• Wprowadzenie do oferty opcji D22- zwrotu kosztów wycieczki szkolnej w wyniku absencji spowodowanej nieszczęśliwym 

wypadkiem 

• Skrócenie hospitalizacji wymaganej do wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku do 24 h 

 

Oferta ubezpieczenia, którą Państwu prezentujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, uwzględnia wyczynowe uprawianie 
sportu przez wszystkie dzieci, nie ma więc potrzeby zakupu dodatkowego ubezpieczenia przez dzieci uczęszczające na 
pozaszkolne zajęcia karate, trenujące tenis, grające w piłkę w klubach piłkarskich czy uczęszczające na zajęcia pływackie. 
Oferta uwzględnia także dzienne świadczenie szpitalne dla pobytów związanych z chorobą dziecka, infekcjami oraz 
hospitalizacji będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Ochrona w ramach uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 24h na całym świecie. Utrzymujemy również świadczenie na naprawę lub zakup okularów, aparatów 
ortodontycznych lub aparatu słuchowego po wypadku w placówce oraz świadczenie za zdiagnozowanie boreliozy, zapalenia 
opon mózgowo- rdzeniowych, wścieklizny, chorób autoimmunologicznych, cukrzycy, niewydolności nerek i wielu innych 
poważnych zachorowań. Dodatkowo pojawia się wypłata świadczenia za hospitalizację związaną z zakażeniem Covid-19. 

 

Opiekunem polisy jest Katarzyna Kuczmaszewska 

Tel. 691 708 889 

Mail: katarzyna.kuczmaszewska@partnerubezpieczenia.eu 

 

 
Płatności składki w wysokości 50 zł, 75 zł lub 100 zł w zależności od indywidualnie wybranego wariantu 

należy dokonać najpóźniej do dn. 20-10-2020 przelewem na konto bankowe: 

 Bank ING, konto nr  
90 1050 1575 1000 0090 3126 2083  
Partner Ubezpieczenia  

Ul. Wiśniowa 36a lok 113  

53-137 Wrocław  

 

 

Prosimy o zatytułowanie przelewu wg poniższego wzoru.  
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Tabela świadczeń 2020/ 2021 
 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZEŃ W % 

  

WARIANT I 
 

 

WARIANT II 
 

 

WARIANT III  
    

   
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 

oświatowej w wyniku NW 
Dodatkowo 100% SU 

 
Łącznie 48 000zł 

 
Łącznie 70 000zł 

 
Łącznie 98 000 zł 

3 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU 
 

24 000 zł 
 

35 000 zł 
 

49 000 zł 

4 
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

NW 
za każdy 1% uszczerbku 

na zdrowiu- 1% SU 

 
240 zł 

 
350 zł 

 
490 zł 

5 

Koszty nabycia wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie oraz koszty 

zakupu lub naprawy okularów, aparatu 
ortodontycznego lub aparatu słuchowego 

uszkodzonych w wyniku 
NW na terenie placówki oświatowej 

do 30% SU w tym okulary 
korekcyjne i aparaty 
słuchowe- do 200zł 

 
do 7 200 zł w tym 

okulary korekcyjne i 
aparaty słuchowe 

do 200 zł 

 
do 10 500 zł w 

tym okulary 
korekcyjne i 

aparaty słuchowe 
do 200zł 

 
do 14 700 zł w tym 

okulary korekcyjne i 
aparaty słuchowe do 

200zł 

6 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych w wyniku NW 
do 30% SU 

 
do 7 200 zł 

 
do 10 500 

 
do 14 700 

7 Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 

jednorazowo 1% SU w 
przypadku pogryzienia 

lub 2% w przypadku 
pokąsania, ukąszenia 

 
 

240 zł lub 480 zł 

 
 

350 zł lub 700 zł 

 
 

490zł lub 980 zł 

8 Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy Jednorazowo 20% SU 4 800 zł 7 000 zł 9 800 zł 

9 
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica 

Ubezpieczonego w następstwie NW 
Jednorazowo 10% SU 

 
2 400 zł 

 
3 500 zł 

 
4 900 zł 

10 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki 
Jednorazowo 1% SU 

240 zł 350 zł 490 zł 

11 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW Jednorazowo 1% SU 240 zł 350 zł 490 zł 

12 

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, 
bądź porażenie prądem lub 

piorunem 
Jednorazowo 5% SU 

 
1 200 zł 

 
1 750 zł 

 
2 450 zł 

13 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób 
odzwierzęcych (bąblowica, 

toksoplazmoza, wścieklizna) 
Jednorazowo 5% SU 

 
1 200 zł 

 
1 750 zł 

 
2 450 zł 

 
OPCJE DODATKOWE 

 

D1 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku 

komunikacyjnego 
100% SU 

20 000 zł 
(SU 20 000 zł) 

20 000 zł 
(SU 20 000 zł) 

40 000 zł 
(SU 40 000 zł) 

D2 Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
II stopień - 10% SU; III 
stopień - 30% SU; IV 

stopień - 50% SU 

 
500 zł lub 1 500 zł 

lub 2 500 zł 
(SU 5 000 zł) 

 

1 000 zł lub 3 000 
zł lub 5 000 zł 
(SU 10 000 zł) 

1 000 zł lub 3 000zł 
lub 5 000 zł 

(SU 10 000 zł) 

D4 
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 

1% SU za każdy dzień 
(świadczenie płatne od 1 

dnia pod warunkiem 
pobytu w szpitalu 

minimum 
3 dni) 

50 zł 
(SU 5 000 zł) 

50 zł 
(SU 5 000 zł) 

50 zł 
(SU 5 000 zł) 

D5 Pobytu w szpitalu w wyniku choroby 
1% SU za każdy dzień 
(świadczenie od 3-go 

dnia pobytu) 

50 zł 
(SU 5 000 zł) 

50 zł 
(SU 5 000 zł) 

50 zł 
(SU 5 000 zł) 

D6 

Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, 
niewydolność 

nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata 
mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, 

stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, 
niewydolność serca, choroby 

autoimmunologiczne, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, transplantacja 

głównych organów) 

100% SU 
1 000 zł 

(SU 1 000 zł) 
2 000 zł 

(SU 2 000 zł) 
2 000 zł 

(SU 2 000 zł) 



 

D7 
Koszty operacji plastycznych w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
do 100% SU 

do 1 000 zł 
(SU 1 000 zł) 

do 5 000 zł 
(SU 5 000 zł) 

5 000 zł 
(SU 5 000 zł) 

D8 Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
zgodnie z TABELĄ NR 8 

OWU 
- 

zgodnie z OWU 
(SU 3 500 zł) 

zgodnie z OWU 
(SU 5 000 zł) 

D9 Operacje w wyniku choroby 
zgodnie z TABELĄ NR 9 

OWU 
- 

zgodnie z OWU 
(SU 3 500 zł) 

zgodnie z OWU 
(SU 5 000 zł) 

D10 
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 
do 100% SU podlimit na 

rehabilitację 1 000 zł 
do 5 000 zł 

(SU 5 000 zł) 
do 6 000 zł 

(SU 6 000 zł) 
       Do 7 000 zł 
      (SU 7 000 zł) 

  
D12 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady 
wrodzonej serca 

100 % SU - 
500 zł 

(SU 500 zł) 
1 000 zł 

(SU 1 000 zł) 

D13 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 
nieszczęśliwego 

wypadku 

do 100% SU, max. 300 zł 
za jeden ząb 

do 1 000 zł 
(SU 1 000 zł) 

Do 1 000 zł 
(SU 1 000 zł) 

do 1 000 zł 
(SU 1 000 zł) 

D14 
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 
do 100% SU 

100 zł 
(SU 100 zł) 

200 zł 
(SU 200 zł) 

200 zł 
(SU 200 zł) 

D15 

Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc 
psychologa, pomoc 

informatyczna, pomoc medyczna) 

świadczenia zgodnie z 
OWU 

zgodnie z OWU 
(SU 5 000 zł) 

zgodnie z OWU 
(SU 5 000 zł) 

zgodnie z OWU 
(SU 5 000 zł) 

D20 Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 

do 100% SU, w tym: a) 
zdiagnozowanie 

boreliozy do 1 000 zł, b) 
wizyta u lekarza do 150 

zł, c) badania 
diagnostyczne do 150 zł, 

d) 
antybiotykoterapia do 

200 zł 

do 1 500 zł 
(SU 1 500 zł) 

do 1 500 zł 
(SU 1 500 zł) 

do 1 500 zł 
(SU 1 500 zł) 

D22 Koszty opłaconej wycieczki szkolnej do 100% SU - 
do 600 zł 

(SU 600 zł) 
do 1 500 zł 

(SU 1 500 zł) 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie 

sportu) 

 50 PLN 75 PLN 100 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


