
Modyfikacja oferty szkolnej na rok 2020-2021 polega między innymi na usunięciu wyłączenia 
za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z pandemią i epidemią.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków - 
24h/dobę na całym świecie.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po przystąpieniu. 
Warunkiem odpowiedzialności Interrisku jest opłacenie składki w terminie.

Ubezpieczenie zawarte jest w opcji z bardzo szeroką tabelą uszczerbków.

Przystępując do ubezpieczenia on-line, mailem otrzymasz wszelkie niezbędne dokumenty.

Możesz wybrać jeden z 7 wariantów. Od Ciebie zależy, jaki zakres ubezpieczenia wybierzesz.

Kupując on-line możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci,  niezależnie od tego 
do jakiej szkoły/przedszkola uczęszczają.

Zakres podstawowy obejmuje także wypadki podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Pamiętaj, że NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nawet jeśli Twoje dziecko 
jest już ubezpieczone w szkole, to możesz je ubezpieczyć dodatkowo. W razie wypadku 
otrzyma świadczenie z każdej polisy.

INDYWIDUALNE
UBEZPIECZENIE DZIECI, 
MŁODZIEŻY I STUDENTÓW.
NNW SZKOLNE, PRZEDSZKOLNE I AKADEMICKIE.

10zł rabatu za przystąpienia ON-LINE*

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdą Państwo na stronie www.sug-ubezpieczeni.pl 
oraz pod nr tel: 58 500 50 58

przy pomocy linku: sug-ubezpieczeni.pl/code/ecsopot   lub kodu: SP23



Świadczenia w PLN

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
wypadku komunikacyjnego

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
zawału serca i udaru mózgu

Suma ubezpieczeń 12.000 15.000 17.000 22.000

PAKIET PODSTAWOWY

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W PLN

27.000 35.000 50.000

Składka roczna 3,20 zł 3,20 zł 3,20 zł 3,20 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

PAKIET DODATKOWY

17.000 20.000 22.000 27.000 32.000 40.000 55.000

12.000 15.000 17.000 22.000 27.000 35.000 50.000

12.000 15.000 17.000 22.000 27.000 35.000 50.000

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany atakiem 
padaczki - świadczenie za każdy 1 % uszczerbku

120 150 170 220 270 350 500

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany 
omdleniem - świadczenie jednorazowe

120 150 170 220 270 350 500

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - 
świadczenie jednorazowe

1.200 1.500 1.700 2.200 2.700 3.500 5.000

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW w tym 
rehabilitacja i leczenie stomatologiczne (zęby stałe)

1.000 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 3.000

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 mózgowordzeniowych

do 1.000 do 1.000 do 1.000 do 1.000 do 1.000 do 1.000 do 1.000

Zwrot kosztów zakupu leków w związku z NNW do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500

Oparzenia w NNW 
(II stopnia - 100 zł, III - 300 zł, IV stopnia 500 zł)

do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500

Odmrożenia w NNW 
(II stopnia - 100 zł, III - 300 zł, IV stopnia 500 zł)

do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500 do 500

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych

do 3.600 do 4.500 do 5.100 do 6.600 do 8.100 do 10.500 do 15.000

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych do 3.600 do 4.500 do 5.100 do 6.600 do 8.100 do 10.500 do 15.000

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem - świadczenie 
za każdy 1 % uszczerbku

120 150 170 220 270 350 500

Pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie/użądlenie  
- świadczenie jednorazowe 120 150 170 220 270 350 500

Śmierć rodzica bądź opiekuna prawnego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku - świadczenie jednorazowe 1.200 1.500 1.700 2.200 2.700 3.500 5.000

Pobyt w szpitalu spowodowany NNW i płatny 
od 1 dnia pobytu w szpitalu do 90 dnia - świadczenie 
za dzień pobytu , minimalny pobyt 2 dni

40 za dzień 40 za dzień 40 za dzień 40 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień

Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą i płatny od 2 dnia 
pobytu w szpitalu do 60 dnia - świadczenie za dzień pobytu, 
minimalny pobyt 2 dni. Zniesiono wyłączenie za zdarzenia 
powstałe w następstwie lub w związku z pandemią i epidemią

40 za dzień 40 za dzień 40 za dzień 40 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień

Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku - świadczenie jednorazowe 120 150 170 220 270 350 500

Świadczenie za zniszczone okulary lub aparat 
słuchowy w wyniku NNW podczas zajęć lekcyjnych 
- świadczenie jednorazowe

200 200 200 200 200 200 200

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy 
- świadczenie jednorazowe 600 750 850 1.100 1.350 1.750 2.500

Świadczenie za uszkodzenie ciała w NNW 
wypłacane w przypadku braku uszczerbku 
- świadczenie jednorazowe

120 150 170 220 270 350 500

Assistane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Sport 

Zakres podstawowy obejmuje wypadki podczas wyczynowego uprawiania sportu, udziału w treningach, zawodach, 
zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
a także podczas zajęć W-F odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych. Ochrona obejmuje 
wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego, UKS, SKS oraz podczas zawodów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych 
i uprawiania sportu rekreacyjnego. Ochrona nie obejmuje sportów i aktywności wysokiego ryzyka zgodnie z OWU.

Telemedycyna - organizacja i pokrycie kosztu 12 e-konsultacji (internistycznej, pediatrycznej lub dietetyka) w ciągu okresu ubezpieczenia - składka roczna od osoby 6 zł
Assistance - pomoc medyczna, infolinia medyczna, indywidualne korepetycje

* Składka w tabeli uwzględnia rabat za przystąpienie ON-LINE       

Składka roczna 20,10 zł 25,00 zł 28,00 zł 36,40 zł 43,70 zł 55,40 zł 77,70 zł


