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EDU PLUS  – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY                                           

ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group co roku chroni ponad dwa miliony dzieci i młodzieży.  
Ta liczba z każdym rokiem wzrasta. Nasza historia sięga czasów Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeń,  
z którego się wywodzimy. Prowadzimy wiele działań wspierających dzieci i młodzież, dbamy o ich 
bezpieczeństwo, promujemy zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Mając takie doświadczenie 
pozwalamy sobie przedstawić Państwu ofertę na grupowe ubezpieczenie szkolne. 
Atuty ubezpieczenia: 

 

 ubezpieczenie z szerokim zakresem - 27 atrakcyjnych opcji dodatkowych do wyboru 
 24- godzinna ochrona ubezpieczeniowa na terenie całego świata również w trakcie m.in.: 

zielonej szkoły, wycieczek szkolnych, a także w okresie wakacji 
 SPORT - rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu w zakresie 
 wypłaty świadczeń z opcji Dodatkowych wypłacane są nawet jeżeli InterRisk nie ponosi 

odpowiedzialności z opcji głównej  
 np. zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu  
 brak karencji 
 zwrot kosztów leczenia wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, zlecone badania, koszty pobytu 

w szpitalu operacji z wyjątkiem operacji plastycznych, zakup środków opatrunkowych, 
rehabilitacji z podlimitem 1 500 zł 

 koszty leków 
 Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy   
 infolinia czynna 24h/ 7 dni w tygodniu  22 575 25 25 
 szybki , prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody on-line na stronie www.interrisk.pl  
 uproszczona procedura wypłaty odszkodowania 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ofertę przygotował: 

Ewa Wojciechowska 501 142 717 
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Oferta ubezpieczenia – Opcja Podstawowa 

ŚWIADCZENIE  

 15 różnych świadczeń w Opcji PODSTAWOWEJ  

 uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk 
Ad 2 

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej 40 000 

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego   30 000 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nw , w tym również zawał serca i udar mózgu 20 000 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw 20 000 

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw 200 

 świadczenie jednorazowe 5% w przypadku uszczerbku w wyniku NW powyżej 50% 
 

1 000 
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  
(zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego) do 6 000 
koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych  
w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 200 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6 000 
pogryzienie przez psa  
pokąsania, ukąszenia/użądlenia  

200 
400 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, jednorazowe świadczenie 4 000 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nw   2 000 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki, jednorazowe świadczenie 200 

wstrząśnienie mózgu w wyniku nw  200 

    zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 1 000 

    rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 000 

    jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku 150 

    oparzenia w wyniku nw ,     II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU 5 000 

pobyt w szpitalu w wyniku nw - świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu minimum 3 dni 60 

pobyt w szpitalu w wyniku choroby - świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu minimum 3 dni 50 
koszty leczenia w wyniku nw  
(wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, zlecone badania, koszty pobytu w szpitalu operacji z wyjątkiem 
operacji plastycznych, zakup środków opatrunkowych, rehabilitacji z podlimitem 1 500 zł) do 5 000 

uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 

koszty leków do 100 
pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy  
do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania 
diagnostyczne do 150 zł, d)antybiotykoterapia do 200 zł do 1 500 

    ochrona ubezpieczeniowa w związku z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu Tak 

Składka  (zł) / osobę 47 


