
PRZEWAGA NAD KONKURENCJĄ 

Wyczynowe uprawianie sportu 

- w standardowym zakresie ubezpieczenia NNW znajduje się wyczynowe uprawianie sportu, 
czyli forma działalności Ubezpieczonego podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla 
uzyskania maksymalnych wyników sportowych podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, jak 
również w życiu prywatnym. 

W zakresie ochrony znajdują się m.in. sporty takie jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 
sporty walki (karate, taekwondo, boks), pływanie, jazda konna, narciarstwo – w tym również 
zawody 

i obozy.  

  

UWAGA: W EduPlus w InterRisk w standardowy zakres ochrony wchodzi wyłącznie rekreacyjne uprawianie 
sportu 

– podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegająca 
na uprawianiu sportu w celu odpoczynku i/lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem w treningach, zawodach, 
zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, związki, organizacje 
sportowe oraz szkolne (uczniowskie) kluby sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki.  

  

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego  

– najlepsza na rynku definicja wypadku komunikacyjnego:  

Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub 

wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako: 

a) kierowca bądź pasażer quada, wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź 
pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, pasażer autobusu, pojazdu szynowego, 
rowerzysta lub pieszy 

w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, 

b) pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego. 

 
UWAGA: Np. w ubezpieczeniu EduPlus w InterRisk wyłączona jest jazda rowerem po drogach publicznych 
przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej. 

 Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu  

– za nieszczęśliwy wypadek uznaje się przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie 
przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego lub 

odpowiednio rodzica Ubezpieczonego.  

 Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW  

– jedna z najszerszych na rynku tabel uszczerbków w wariancie bez komisyjnym. 
Przyspieszony proces likwidacji szkody. Ze zgłoszeniem zdarzenia nie trzeba czekać do 
końca leczenia: posiadając rozpoznanie urazu można zgłosić szkodę już w dniu zdarzenia.  



 

 

 

 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW 

– jedyna oferta w Polsce, która gwarantuje wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku już po pierwszej dobie, do maksymalnie 180 dni w danym 
roku polisy. 

 

UWAGA: Np. w ubezpieczeniu EduPlus w InterRisk świadczenie za pobyt w szpitalu w NNW wypłacane jest za 
każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu.  

W ubezpieczeniu Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic w PZU świadczenie za pobyt w szpitalu przysługuje od 
drugiego dnia pobytu ubezpieczonego w szpitalu, w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia za jeden dzień pobytu 
w szpitalu, maksymalnie przez okres 90 dni z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego. Limit na pobyt w 
szpitalu wynosi 90 dni. 

 

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW 

 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW 

- brak podlimitów na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe. Wypłata świadczenia następuje do 
wyczerpania sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie, na podstawie zalecenia lekarskiego i 
faktur na nazwisko Ubezpieczonego.  

 

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego 

- w zakresie ochrony znajduje się najwięcej jednostek chorobowych związanych typowo z 
wiekiem dziecięcym, tj. nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, niewydolność nerek, 
niewydolność wątroby, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, sepsa 
(sepsis), inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.  

--  

 


