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PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW PLUS dla  Funkcjonariuszy  

i Pracowników Policji województwa łódzkiego oraz członków ich Rodzin 

 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa łódzkiego InterRisk Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zaprasza Państwa do uczestnictwa w Programie Ubezpieczenia 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 

województwa łódzkiego i członków ich Rodzin. 

Warunki Programu zostały wynegocjowane przy współpracy z działającym w Państwa imieniu brokerem 

ubezpieczeniowym - WDB S.A.  

 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest osobom ubezpieczonym przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata, za 

wyjątkiem: opcji Dodatkowej D3 (koszty leczenia), opcji Dodatkowej D4 (koszty leczenia stomatologicznego), opcji 

Dodatkowej D6 (pobyt Ubezpieczonego w szpitalu), opcji Dodatkowej D11 (koszty operacji plastycznych), opcji 

Dodatkowej D12 (uciążliwe leczenie) oraz opcji Dodatkowej D13 (assistance medyczny), w ramach których ochrona 

ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Ubezpieczenia NNW oraz dostępnymi wariantami ubezpieczenia. 

Program obowiązuje od 01.04.2022 roku. 

 

 

  OPCJA PODSTAWOWA- ZAKRES PEŁNY OWU NNW PLUS 

  uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk  

WARIANT I II III 

SUMA UBEZPIECZENIA NNW 20 000 zł 30 000 zł 70 000 zł 

Opis świadczeń: 
Wysokość 

świadczenia: 
Wysokość 

świadczenia: 
Wysokość 

świadczenia: 

1. śmierć Ubezpieczonego  w wyniku NW - 100% SU 20 000 zł 30 000,00 zł 70 000,00 zł 

2. następstwa zawału serca i udaru mózgu  * TAK TAK TAK 

3. 
uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (Uszczerbek na zdrowiu 
ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu 
InterRisk)  / 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu 

min. 200 zł min. 300 zł min. 700 zł 

4. 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych powstałych w 
następstwie wypadku – do 30% SU- max.10 000 zł 

do 6 000 zł do 9 000 zł do 10 000 zł 

5. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych powstałych w następstwie wypadku- do 
30% SU-max.10 000 zł 

do 6 000 zł do 9 000 zł do 10 000 zł 

6. opcja DODATKOWA D2- całkowita niezdolność do pracy 1 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

7. opcja DODATKOWA D3 – koszty leczenia 1 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 

8. opcja DODATKOWA D4 – koszty leczenia stomatologicznego 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 

9. 
opcja DODATKOWA D6 – pobyt w szpitalu w wyniku nnw 
(świadczenie w wysokości 0,50% su dla opcji D6, za każdy 
dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu) 

10 000 zł 
(50 zł / 1 dzień) 

20 000 zł 
(100 zł / 1 dzień) 

30 000 zł 
(150 zł / 1 dzień) 

10. opcja DODATKOWA D11 – koszty operacji plastycznych 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

11. opcja DODATKOWA D12 – uciążliwe leczenie - 200 zł 200 zł 

12. opcja DODATKOWA D13 – ASSISTANCE 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

SKŁADKA (osoba / miesiąc): 8,00 zł 15,00 zł 26,00 zł 
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*SU – SUMA UBEZPIECZENIA / * Za nieszczęśliwy wypadek, uważa się również zawał serca lub udar mózgu, pod warunkiem, iż zawał 

serca lub udar mózgu został zdiagnozowany po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i 
Ubezpieczony nie przekroczył 67 roku życia w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową. 

 

DEFINICJE W PROGRAMIE NNW 
 
Szczególne warunki ubezpieczenia i pełen zakres definicji oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są 
w OWU NNW PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group  z dnia 
06.07.2021r.,  dostępnych na stronie www.interrisk.pl 
 

  OPCJA PODSTAWOWA- ZAKRES PEŁNY OWU NNW PLUS 

  uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk 

WARIANT I II III IV 

 Rozszerzenie o wyczynowe uprawianie 
sportu tylko dla funkcjonariusza oraz jego 
dziecka w wieku do 25 lat gdy się uczy (wg 

definicji dziecka w OWU) 

z dodatkowym 
rozszerzeniem o 

wyczynowe 
uprawianie sportu 

z dodatkowym 
rozszerzeniem o 

wyczynowe 
uprawianie sportu 

z dodatkowym 
rozszerzeniem o 

wyczynowe 
uprawianie sportu 

z dodatkowym 
rozszerzeniem o 

wyczynowe 
uprawianie sportu 

SUMA UBEZPIECZENIA NNW 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 70 000 zł 

Opis świadczeń: 
Wysokość 

świadczenia: 
Wysokość 

świadczenia: 
Wysokość 

świadczenia: 
Wysokość 

świadczenia: 

1. 
śmierć Ubezpieczonego  w wyniku NW - 
100% SU 

15 000 zł 20 000 zł 30 000,00 zł 70 000,00 zł 

2. następstwa zawału serca i udaru mózgu  * TAK TAK TAK TAK 

3. 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 
(Uszczerbek na zdrowiu ustalany na 
podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na 
Zdrowiu InterRisk)  / 1% SU za 1% 
uszczerbku na zdrowiu 

min. 150 zł min. 200 zł min. 300 zł min. 700 zł 

4. 

koszty nabycia wyrobów medycznych, 
będących przedmiotami ortopedycznymi i 
środków pomocniczych powstałych w 
następstwie wypadku – do 30% SU- max.10 
000 zł 

do 4 500 zł do 6 000 zł do 9 000 zł do 10 000 zł 

5. 

koszty przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych powstałych w 
następstwie wypadku- do 30% SU-max.10 
000 zł 

do 4 500 zł do 6 000 zł do 9 000 zł do 10 000 zł 

6. 
opcja DODATKOWA D2- całkowita 
niezdolność do pracy 

1 000 zł 1 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

7. opcja DODATKOWA D3 – koszty leczenia 1 000 zł 1 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 

8. 
opcja DODATKOWA D4 – koszty leczenia 
stomatologicznego 

1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 

9. 

opcja DODATKOWA D6 – pobyt w szpitalu w 
wyniku nnw (świadczenie w wysokości 
0,50% su dla opcji D6, za każdy dzień 
pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego 
dnia pobytu) 

10 000 zł 

(50 zł / 1 dzień) 

10 000 zł 

(50 zł / 1 dzień) 

20 000 zł 

(100 zł / 1 dzień) 

30 000 zł 

(150 zł / 1 dzień) 

10. 
opcja DODATKOWA D11 – koszty operacji 
plastycznych 

1 500 zł 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

11. 
opcja DODATKOWA D12 – uciążliwe 
leczenie 

- - 200 zł 200 zł 

12. opcja DODATKOWA D13 – ASSISTANCE 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

SKŁADKA (osoba / miesiąc): 9,00 zł 10,50 zł 19,00 zł 35,00 zł 

http://www.interrisk.pl/


 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń  
Oddział I Warszawa, ul. Domaniewska 39,  
02-672 Warszawa, Tel. 22 337 86 72 lub 22 337 86 63 

   

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 
137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra 
Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r. 
Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 
 

 

 
 
nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, na skutek którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia lub zmarł – w przypadku wyboru przez Ubezpieczającego zakresu PEŁNEGO, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt. 1 
niniejszych OWU. 
Za nieszczęśliwy wypadek, w zakresie PEŁNYM, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszych OWU, uważa się również zawał 
serca lub udar mózgu, pod warunkiem, iż zawał serca lub udar mózgu został zdiagnozowany po raz pierwszy u 
Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i Ubezpieczony nie przekroczył 67 roku życia w dniu objęcia 
ochroną ubezpieczeniową, a także pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki, o którym mowa w §4 ust. 4 niniejszych 
OWU; 
 
Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia (bez ograniczenia wieku, 
ale w przypadku ryzyka zawału serca lub udar mózgu  - Ubezpieczony to, osoba, która nie przekroczyła 67 roku życia w 
dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową); 
 
W § 2 OWU NNW Plus dodaje się pkt. 63) w treści: 
,,63) dziecko – każde dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, 
w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), 
znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu 
ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, ustawy prawo oświatowe w brzmieniu 
obowiązującym w dniu zawarcia umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w brzmieniu obowiązującym 
w dniu zawarcia umowy, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego – w wieku do 25 lat;” 
 
całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy – utrata zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy przez 
Ubezpieczonego powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej orzeczona przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, w okresie nie później niż 24 m-ce od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku; 
 
dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący przywracaniu lub 
poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do 
szpitala i dzień wypisu ze szpitala w przypadku wypłaty świadczenia liczone są jako pełne dni pobytu w szpitalu; 
 
koszty leczenia – poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędne 
z medycznego punktu widzenia i udokumentowane oryginałami faktur lub rachunków imiennych koszty z tytułu: 
a) wizyt lekarskich, 
b) zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji, 
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, 
d) pobytu w szpitalu, 
e) operacji przeprowadzonej w trakcie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, za wyjątkiem operacji plastycznych, 
f ) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; 
 
rekreacyjne uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fizycznej 
Ubezpieczonego polegająca na uprawianiu dyscypliny sportu w celu odpoczynku i/lub rozrywki, niezwiązana z 
uczestniczeniem w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych 
przez kluby, związki lub organizacje sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy; 
 
sporty wysokiego ryzyka nie objęte ochroną ubezpieczenia w przedstawionym programie – bouldering, wspinaczka 
skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, 
freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i 
snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo spadochroniarstwo, lotniarstwo, 
paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, 
nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w 
odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, 
saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, 
downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda 
na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub 
lodzie; 
 
wyczynowe uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegająca na 
uprawianiu dyscyplin sportu poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
szkoleniowych, w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych 
przez osoby będące członkami klubów, związków i organizacji sportowych. W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe 
uprawianie sportu uważa się również uprawianie sportu w celach zarobkowych; 
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Umowa ubezpieczenia zgodnie z wybranym wariantem, może zapewniać w ramach opcji Dodatkowych (D2-D13) 
wybrane  świadczenia. 

 

 
 

InterRisk Kontakt jest czynne 24 godziny na dobę, Assistance dostępny w każdym wariancie  

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia NNW Plus.  

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia  prosimy o przygotowanie:  

− serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie  

− danych osobowych osoby Ubezpieczonej  

− dane Ubezpieczającego  

− numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie  

− dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia  

 

Sposoby zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia w przypadku nieszczęśliwego wypadku:  
 

✓ On -line za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl 
✓ Telefonicznie pod numerem +48 22 575 25 25 
✓ Mailowo – szkody@interrisk.pl 
✓ Za pośrednictwem poczty - InterRisk T.U.S.A. Vienna Insurance Group, skr.poczt. 3334, 40-610 

Katowice 
 

Składanie deklaracji przystąpienia/obsługa ubezpieczenia: 
 

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112 
91-048 Łódź 
Jarosław Bankowski  
Pokój nr 44   
Tel. 502 577 780, e-mail:  jb3005@op.pl  
 

Kontakt oraz pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia przedstawionego programu: 

 
WDB S.A. 
Zespół Ubezpieczeń Grupowych 
ul. Migdałowa 4 lok.28 
02-796 Warszawa 
Tel.: 503 976 160, 22 628 46 41, e-mail: grupowe.policja@wdbsa.pl 
 

http://www.interrisk.pl/
mailto:szkody@interrisk.pl
mailto:jb3005@op.pl
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