
                                                       
           
 

                                                                  

EXPECTUM Finanse i Ubezpieczenia – 
kompleksowa obsługa firm i klientów indywidualnych 

 

Warunki ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży z 
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjalnej i licealnej Milenium na rok szkolny 2018-2019. 

OPCJA PODSTAWOWA 
 Wysokość świadczenia 

 
Wysokość sumy 

ubezpieczenia (SU) 

Świadczenia  

1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU  

2. poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU  

3. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i 
środków pomocniczych 

do 30% SU 
 

4. wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU  

5. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 20 000 zł 

6. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał 
serca i udar mózgu) 

100% SU 
 

7. śmierć rodzica lub opiekuna Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

jednorazowo 10% SU 
 

8. pogryzienie przez psa jednorazowo 1% SU  

9. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce 
oświatowej (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

dodatkowe świadczenie – 50% sumy ubezpieczenia 

10. śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego dodatkowe świadczenie – 50% sumy ubezpieczenia 

OPCJE DODATKOWE   

Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 100% SU 1 000 zł 

 
Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 

II stopień - 10% SU;  
III stopień - 30% SU;  
IV stopień -50% SU 

2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
II stopień - 10% SU;  
III stopień - 30% SU;  
IV stopień -50% SU 

2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
od 1-go do 10-go dnia 

od 11-go do 60-go dnia 

 
75 zł 
50 zł 

 

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 
od 1-go do 10-go dnia 

od 11-go do 60-go dnia 
75 zł 
50 zł 

Opcja Dodatkowa D6 – Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność 
nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, 
utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, 
niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, sepsa, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych) ) 

100% SU 2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  do 20% SU 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku  

do 10% SU 10 000 zł 

Składka roczna za 1 osobę 

45 zł  
(z wyczynowym 

uprawianiem 
sportu) 

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 
www.expectum.pl 

lub bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeń InterRisk – tel. 22 212 20 12 
https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ 
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