
Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Plus   zatwierdzone
uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 roku

Oferta dla: WKK DZIECI 20 TYS Liczba osób: 4

OKRES UBEZPIECZENIA:
Od 2019-10-01 Do 2020-09-30
ZAKRES UBEZPIECZENIA (zakres zgodnie z §4 ust. 1, ust. 4 - 6 OWU NNW PLUS):

IKLASA RYZYKA
ZAKRES PEŁNY

następstwa nieszczęsliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu TAK
następstwa zawału serca lub udaru mózgu TAK
następstwa nieszczęśliwych wypadków w drodze do lub z pracy -

OPCJE UBEZPIECZENIA (zakres zgodnie z §4 ust. 2 OWU NNW PLUS) PODSTAWOWA
Suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną 20000 zł

dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy 
w wysokości 50% sumy ubepieczenia nieszczęśliwego wypadku NIE

świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w wysokości 100% sumy 
ubepieczenia

świadczenie w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu 100% sumy ubezpieczenia

świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100%
System świadczeń proporcjonalnych 

 - za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 
- 1% sumy ubezpieczenia

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych        
powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

do 30% sumy ubezpieczenia, max. do 
10 000zł

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych powstałych w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku

do 30% sumy ubezpieczenia, max. do 
10 000zł

OPCJE DODATKOWE (zakres zgodnie z §4 ust. 3 OWU NNW PLUS) SUMA UBEZPIECZENIA
na 1 osobę ubezpieczoną

opcja DODATKOWA D1 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy
(świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy)

-

opcja DODATKOWA D2 – całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy -
(świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia)

opcja DODATKOWA D3 – koszty leczenia 1000 zł
(zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia)

opcja DODATKOWA D4 – koszty leczenia stomatologicznego 500 zł
(zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia)

opcja DODATKOWA D5 – koszty rehabilitacji 1000 zł
(zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia)

opcja DODATKOWA D6 – pobyt w szpitalu -
(świadczenie w wysokości 0,50% sumy ubezpieczenia, za każdy dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia)

opcja DODATKOWA D7 – rekonwalescencja po pobycie w szpitalu -
(świadczenie w wysokości 3% sumy ubezpieczenia)

opcja DODATKOWA D8 – oparzenia -
(świadczenie w zależności od rodzaju oparzenia, zgodnie z tabelą nr 2 OWU NNW PLUS)

opcja DODATKOWA D9 – odmrożenia -
(świadczenie w zależności od rodzaju odmrożenia, zgodnie z tabelą nr 3 OWU NNW PLUS)

opcja DODATKOWA D10 – operacje -
(świadczenie w zależności od rodzaju operacji, zgodnie z tabelą nr 4 OWU NNW PLUS)

opcja DODATKOWA D11 – koszty operacji plastycznych -
(zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia)

opcja DODATKOWA D12 – uciążliwe leczenie -
(świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia)

opcja DODATKOWA D13 – assistance medyczny -
I - pomoc medyczna: wizyta lekarza Centrum Assistance; wizyta pielęgniarki; dostawa leków przepisanych przez lekarza; transport medyczny do        
placówki medycznej; transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego; pomoc psychologiczna; przekazywanie wiadomości 
rodzinie Ubezpieczonego lub pracodawcy
II - pomoc rehabilitacyjna: wizyta fizykoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego; wizyta Ubezpieczonego u fizykoterapeuty w poradni        
rehabilitacyjnej; organizacja oraz pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego; zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
III - pomoc domowa
IV - opieka nad dziećmi 
V - opieka nad  zwierzętami 
VI- medyczne usługi informacyjne

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM -

SKŁADKA:
Podgrupa 1

Liczba osób: 4
Składka jednorazowa za osobę: 87,50 zł

Łączna składka za wszystkie osoby:
87,50 złŁączna składka za osobę:

350,00 zł
jednorazowoTryb płatności składki: 350,00 zł

Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław
tel. (71) 333-06-60, fax. (71) 33-30-661

Vienna Insurance Group
InterRisk TU S.A.

Oferta ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Plus

Ubezpieczenie grupowe imienne

Zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93
z dnia 5 listopada 1993 r.
REGON 010644132
NIP 526-00-38-806

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000054136
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN

Centrala
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
www.interrisk.pl
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