
Wszelkie informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, a także likwidacji szkód można uzyskać 
w siedzibie EXPECTUM Finanse i Ubezpieczenia (Gniezno, ul. Artyleryjska 1, bud. A, I piętro) 

Infolinia : 61 424 42 62 (wew. 4), www.expectum.pl 
lub bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeń InterRisk – tel. 22 212 20 12 

https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ 

  

 

Warunki ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci 

z Przedszkola nr 14 na rok szkolny 2022-2023. 

 

OPCJA PODSTAWOWA  Uwagi 
Wysokość 

świadczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego  50 000 zł 

2. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej (w tym również zawał serca i 
udar mózgu) 

 50 000 zł 

3. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU 25 000 zł 

4. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU 25 000 zł 

5. 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW = 1% sumy ubezpieczenia 
za każdy 1% uszczerbku  

na zdrowiu  
250 zł 

6. uszczerbek na zdrowiu podczas wycieczki szkolnej jednorazowo 500 zł 

7. koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz zwrot kosztu zakupu lub 
naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW na terenie 
placówki-do 200 PLN 

 do 7 500 zł 

8. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  do 7 500 zł 

9. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 250 zł 

10. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca 
i udar mózgu) 

jednorazowo  2 500 zł 

11. pogryzienie przez psa/pokąsanie, ukąszenie jednorazowo  250 zł/500 zł 

12. wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo  1 250 zł 

13. zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem (min. 3 dni szpital) jednorazowo 1 250 zł 

14. rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) jednorazowo 1 250 zł 

15. opieka nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 r.ż.,przebywającym w szpitalu w wyniku NW 
komunikacyjnego (min. 3dni) 

Świadczenie dzienne  
(max. 15 dni) 

50 zł 

16. opieka nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 r.ż.,przebywającym w szpitalu w wyniku 
nowotworu złośliwego (min. 3 dni) 

Świadczenie dzienne  
(max. 15 dni) 

150 zł 

17. odmrożenia i oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
II stopień  
III stopień 
IV stopień  

250 zł 
750 zł 

1 250 zł 

18. zwichnięcia lub skręcenia stawów – do 500zł jednorazowo 500 zł 

19. pobyt w szpitalu na OIOM (min. 48h) jednorazowo 500 zł 

20. Hejt Stop – pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna  5 000 zł 

OPCJE DODATKOWE     

21. pobyt w szpitalu w wyniku NW 
Świadczenie dzienne: 

(od 1-go do 10-go dnia 
od 11-go do 100-go dnia) 

 
150 zł 
100 zł 

22. pobytu w szpitalu w wyniku choroby – min. 3 dni 
Świadczenie dzienne: 

(od 2-go do 100-go dnia) 
 

100 zł 

23. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca  1 000 zł 

24. 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, sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja 
głównych organów, borelioza, pneumokokowe zapalenie płuc, meningokokowe zapalenie opon 
mózgowych 

 3 000 zł 

25. koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji (do 1000 zł), koszty zakupu leków (min.3 dn. 
pobyt w szpitalu-do 100 zł) 

 do 4 600 zł 

26. koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (300 zł/ząb) – dotyczy 
zębów stałych 

 do 1 000 zł 

27. uciążliwość leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - pod warunkiem, iż: 
a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na 
zdrowiu), 
b) przebieg leczenia spowodował pobyt w szpitalu – czasową niezdolność do nauki przez okres nie 
krótszy niż 5 dni lub 
b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki  przez okres nie krótszy niż 10 dni. 

jednorazowo  200 zł 

Składka roczna za 1 osobę  
(zawiera rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu) 

50 zł 


