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InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń TU S.A. 
Vienna Insurance Group  

 

EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY                                           

ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 

 

 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group co roku chroni ponad milion dzieci i młodzieży. Ta liczba z 

każdym rokiem wzrasta. Nasz historia sięga czasów Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeń, z którego 

się wywodzimy. Mając takie doświadczenie pozwalamy sobie przedstawić  Państwu ofertę na 

grupowe ubezpieczenie szkolne. 

 

 

 

 

 

 

 

OPCJA PODSTAWOWA 
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Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTÓW 

 

 

ŚWIADCZENIE 

Wartość SUMY 

UBEZPIECZENIA (PLN) 

 

Ad 1  Ad 3 

1. 
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 8.000  10.000 

2. 
uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 80  100 

3. 
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 2400   3000 

4. 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 2400  3000 

5. 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 80  100 

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

mózgu) 
8000  10.000 

7. 
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 800  1.000 

8. 
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 800  1.000 

9. 

10 

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia, 

 

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 

 

80 

      80 

 

 

   100 

   100 

D1 
śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 1 00% SU 5000  5000 

D2 
oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10-30% SU  SU 5000  SU 5000 

D4. pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w 

szpitalu*) 
50  45 

D5. 
pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) 40  40 

D6. 
poważne zachorowania:  Nowotwór  złośliwy , Paraliż, Niewydolność nerek, Transplantacja 

głównych organów, Poliomyelitis, Utrata mowy, Utrata słuchu, Utrata wzroku, Anemia aplastyczna, 

Stwardnienie rozsiane 

brak  2000 

D10. 
koszty operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku , podlimit na rehabilitacja 500 zł 1100  1100 

D13. 
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 500  500 

D14. 
Uciążliwe leczenie w wyniku NW 2% SU brak  SU 10000 

     D15. 
Assistance EDU PLUS Swiwdczenie zgodne z OWU 500  500 

 Składka  (PLN)/ osobę 37  46 

 

Składka zosobę
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Zakres świadczeń ASSISTANCE EDU PLUS 

ASSISTANCE EDU PLUS – świadczenia zgodnie z owu -  za dodatkową opłatą składki  SU – 5.000 PLN 

  

 

pomoc medyczna 

 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 
organizacja wizyty u lekarza specjalisty 
wizyta pielęgniarki 
dostawa leków 
opieka domowa po hospitalizacji 
transport medyczny 
infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12  – możliwość rozmowy z lekarzem Centrum oraz  dodatkowo: 
- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach 

leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje  z innymi lekami, 

możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 

indywidualne 

korepetycje 

 

jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną 

ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie 

okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z 

wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres 

programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do 

jednego nieszczęśliwego wypadku 

 

Korzyści z ubezpieczenia: 

 ubezpieczenie roczne, 24 godziny, cały świat 

 rozszerzenie o ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu włączone Aneksem do polisy 

 infolinia czynna  24h/ 7 dni w tygodniu  22 21-22-012 

 szybki , prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody on-line na stronie www.interrisk.pl  

 uproszczona procedura wypłaty odszkodowania 

 wsparcie placówki oświatowej poprzez  
 -  zwolnienie grupy dzieci np. z rodzin biednych (10% uczniów) lub 
 - dofinansowania DO POSIŁKÓW  
 
Opcja dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku NNW od 2 dnia. 
 Warunek zastosowanie poniższych postanowień dodatkowych i odmiennych:  
Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku –  świadczenie  w 

wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, 

za każdy następny dzień  pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia  pobytu 

w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu  w 

związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie  szpitalne przysługuje od pierwszego 

dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego  wypadku 

przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w ciągu okresu 

ubezpieczenia i jest wypłacane pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu minimum 3 dni. 

Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty 

odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 

ubezpieczenia.” 
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