
WYBIERZ NAJKORZYSTNIEJSZE  
UBEZPIECZENIE NNW DLA TWOJEGO DZIECKA
Grupowe ubezpieczenie NNW dla Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy w skali kraju program,  
który powstał w wyniku współpracy firmy Consultia Sp. z o.o. z InterRisk TU SA. To kompleksowe 
rozwiązanie pozwalające na dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb Twojego 
dziecka - sam decydujesz, który wariant z czterech oferowanych jest dla Was najkorzystniejszy. 

Na rok szkolny 2019/2020 przygotowaliśmy wiele nowości w zakresie ochrony oraz różne wartości 
świadczeń i tym samym rocznej składki. 

Korzyści z uczestnictwa w programie

UBEZPIECZ SIĘ ŚWIADOMIE, KORZYSTNIE I WYGODNIE 

Ochrona przez 24 h/7 przez 12 m-cy  
(dla maturzystów nawet 13 m-cy*)  
- w szkole, w domu, na wakacjach,  
a nawet podczas uprawiania 
wyczynowego sportu.

Szeroki zakres ochrony – blisko 180 
rodzajów uszczerbków oraz specjalne 
rozszerzenia np. poważne zachorowania.

Świadczenie z tytułu niezdolności  
do nauki lub pracy.

Przygotowaliśmy dwie możliwości przystąpienia do ubezpieczenia:

serwis internetowy - możliwość zapoznania się z ofertą, opłacenia składki przelewem 
bankowym oraz otrzymania dokumentów na adres mailowy (dzięki temu, placówka oświaty 
nie musi angażować się w proces zbierania składek i  dokumentów), link do strony oraz login 
dostępny będzie w placówce oświaty

możliwość przystąpienia do ubezpieczenia i opłacenia składki gotówką w placówce oświaty. 

Świadczenia szpitalne - płatne już od 1. 
dnia pobytu z tytułu choroby i NNW  
oraz dieta szpitalna dla rodzica za pobyt 
w szpitalu z dzieckiem. 

Gwarancja zwrotu kosztów m.in. leczenia 
i rehabilitacji, nabycia lub wypożyczenia 
wyrobów medycznych, leczenia 
stomatologicznego. 

Rabaty specjalne na ubezpieczenia  
dla rodziców ubezpieczonych dzieci.

10% 
zniżki

15% 
zniżki

AC/OC  
ubezpieczenia mieszkania 
ubezpieczenia turystyczne 

ubezpieczenia zdrowotne  
dla dzieci, dorosłych lub rodzinne 
(ponad 1 000 przychodni na terenie 
kraju, diagnostyka oraz lekarze 
specjaliści) 

* Za dopłatą do składki rocznej



Ubezpieczenie grupowe NNW dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli i żłobków – 
program opracowany przez InterRisk TU SA we współpracy z Consultia Sp. z o.o.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

WARIANT I 
15 000 zł

WARIANT II 
20 000 zł

WARIANT III 
30 000 zł

WARIANT IV 
60 000 zł

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 60 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 150 zł 200 zł 300 zł 600 zł

Nowość! Świadczenie jednorazowe 5% w przypadku uszczerbku w wyniku NW powyżej 50% 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 3 000 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 18 000 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 18 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe świadczenie 150 zł 200 zł 300 zł 600 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca, udar mózgu) 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 60 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego - dodatkowe świadczenie wypłacane  
ze świadczeniem za śmierć w wyniku NW/ udaru/ zawału

 7 500 zł 
czyli łącznie 
22 500 zł

10 000 zł 
czyli łącznie 
30 000 zł

15 000 zł 
czyli łącznie 
45 000 zł

30 000 zł
czyli łącznie 
90 000 zł

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 6 000 zł

Nowość! Poważne zachorowania (np. nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, utrata mowy, 
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca) - jednorazowe świadczenie, zgodnie z OWU 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 6 000 zł

Nowość! Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - dodatkowe, jednorazowe świadczenie 150 zł 200 zł 300 zł 600 zł

Nowość! Pogryzienie przez psa, pokąsania/ ukąszenia/ użądlenia - zniesienie wymogu pobytu  
w szpitalu, jednorazowe świadczenie 150 zł 200 zł 300 zł 600 zł

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP oraz  
rehabilitacja w wyniku NW - limit na jedno i wszystkie zdarzenia

do 900 zł 
do 500 zł

do 1 200 zł 
do 500 zł

do 1 800 zł 
do 500 zł

do 3 000 zł 
do 500 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW - płatny od 1-go dnia pobytu w szpitalu  
(przy min. 3-dniowym pobycie), max. 90 dni 50 zł/ dzień 50 zł/ dzień 70 zł/ dzień 90 zł/ dzień

Nowość! Dieta szpitalna dla rodzica/opiekuna prawnego w związku z opieką nad hospitalizowanym 
dzieckiem do 12 r.ż. - płatne od 1-go dnia, przy min. 3-dniowym pobycie, max. za 10 dni 15 zł/ dzień 15 zł/ dzień 15 zł/ dzień 15 zł/ dzień

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby - płatny od 1-go dnia, max. za 60 dni  
pobytu (przy min. 3-dniowym pobycie) 30 zł/ dzień 30 zł/ dzień 30 zł/ dzień 30 zł/ dzień

Oparzenia w wyniku NW brak do 1 500 zł do 1 500 zł do 5 000 zł

Koszty operacji plastycznych w wyniku NW brak brak brak 2 000 zł

Operacje w wyniku NW - zgodnie z tab. nr 8 OWU 1 500 zł 2 500 zł 3 000 zł 4 000 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW 10 zł/ dzień 10 zł/ dzień 10 zł/ dzień 10 zł/ dzień

Nowość! Dodatkowe świadczenie edukacyjne spowodowane czasową niezdolnością 
Ubezpieczonego do nauki w wyniku NW -  wypłacane za każdy rozpoczęty 7-dniowy okres 
nieobecności, po terminie pierwszych 14 dni absencji, max. 500 zł

100 zł/ 7 dni 100 zł/ 7 dni 100 zł/ 7 dni 100 zł/ 7 dni

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca brak 400 zł 600 zł 1 000 zł

Nowość! Wyczynowe uprawianie sportu - zajęcia szkolne i pozaszkolne oraz w życiu prywatnym, m.in. 
piłka nożna, siatkówka, koszykówka, sporty walki, jazda konna, pływanie, lekkoatletyka, narciarstwo tak tak tak tak

Usługi assistance, np. wizyta lekarza/ pielęgniarki, transport medyczny, dostawa leków, 
indywidualne korepetycje, infolinia medyczna do 5 000 zł

Składka roczna 38 zł 49 zł 68 zł 128 zł

KONTAKT

O więcej szczegółów dotyczących oferty NNW  
oraz rabatów specjalnych na ubezpieczenia zapytaj  
Agenta Ubezpieczeniowego, który jest opiekunem placówki. 

PAMIĘTAJ, ŻE…  
IM WYŻSZA SUMA UBEZPIECZENIA, TYM WYŻSZE ŚWIADCZENIA W RAZIE WYPADKU.

Podstawa zawarcia ubezpieczenia - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzone uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group  
z dnia 7 maja 2019 roku oraz postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU. 


