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Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława 
Noakowskiego 22, wpisane 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). 

 

 

 

Edu Plus 
program ochrony 
ubezpieczeniowej  
dzieci i młodzieży oraz 
personelu placówki 
oświatowej na rok 
szkolny 2019/2020

 

 

 

§ OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO I WAKACJI 

 – 365 DNI W ROKU, PRZEZ 24 GODZ. NA DOBĘ  

 

§ ŚWIADCZENIA Z OPCJI DODATKOWYCH KUMULUJĄ SIĘ ZE ŚWIADCZENIAMI Z OPCJI GŁÓWNEJ.  

 

§ POWAŻNE CHOROBY – WSPARCIE FINANSOWE W PRZYPADKU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA 

 

§ MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA 10% ZNIŻKI W SKŁADCE ZE WZGLĘDU NA UCZNIÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ 

SYTUACJI MATERIALNEJ 

 
 
 

 
 
 

 



Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych                                               
uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Interrisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku 

  

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach  ubezpieczenia EDU Plus 
zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 7 maja 2019 r.  

2 

 

 
 

Zakres: Opcja Podstawowa oraz wybrane Opcje Dodatkowe 
 

 
 OPCJA PODSTAWOWA 

§ uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk  

 WARIANT SUMA UBEZPIECZENIA 

       I 21 000 zł 
       II 26 000 zł 

Opis świadczeń: Wysokość 
świadczenia: 

Informacje dodatkowe: 

1. 
 
 

uszczerbek na zdrowiu  
w wyniku NW 

1% SU za 1% 
uszczerbku na 

zdrowiu; 
 

maksymalnie 
100% SU 

Uszczerbek na zdrowiu ustalany na 
podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na 
Zdrowiu InterRisk 

2. śmierć Ubezpieczonego 
 w wyniku NW  100% SU Za NW uważa się również zawał serca i 

udar mózgu! 

3. 
koszty nabycia wyrobów 

medycznych wydawanych na 
zlecenie 

do 30% SU Zwrot kosztów za zakup np. 
stabilizatora, kołnierza ortopedycznego 

4. 
koszty przekwalifikowania 

zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 30% SU 
Zwrot kosztów dla osoby trwale 
niezdolnej do pracy w dotychczasowym 
zawodzie  

5. uszczerbek na zdrowiu w wyniku 
ataku padaczki 1 % SU 

Jednorazowe świadczenie, pod 
warunkiem zdiagnozowania padaczki w 
okresie ubezpieczenia 

6. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 
sepsy 10% SU Wypłata za fakt zdiagnozowania sepsy 

7. 
śmierć rodzica lub opiekuna 
prawnego Ubezpieczonego 

 w wyniku NW 
10% SU 

W przypadku śmierci obydwu 
rodziców/opiekunów prawnych  
świadczenie  wypłacane jest podwójnie 

8. pogryzienie przez psa, pokąsania, 
ukąszenia/użądlenia 1% SU Warunek odpowiedzialności:  pobyt w 

szpitalu minimum 24 godziny 

9. wstrząśnienia mózgu 
 w wyniku NW 1% SU Warunek odpowiedzialności: pobyt w 

szpitalu minimum 3 dni 

10. 
uszkodzenia ciała w następstwie 
NW, które wymagały interwencji 
lekarskiej w placówce medycznej 

oraz leczenia 
1 % SU Warunek odpowiedzialności: 

minimum dwie wizyty kontrolne 

 
 
Objaśnienia:  
SU – suma ubezpieczenia, NW – nieszczęśliwy wypadek 
 

OPCJE DODATKOWE  
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Nazwa opcji dodatkowej Wysokość świadczenia 
 

Suma 
Ubezpieczenia: 

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w 
następstwie wypadku komunikacyjnego 100 % SU  8 000 zł 

Opcja Dodatkowa D2 – 
oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  10% SU 
1 000 zł III stopień 30% SU 

IV stopień 50% SU 

Opcja Dodatkowa D3 –
odmrożenia 

II stopień 10% SU 
1 000 zł III stopień 30% SU 

IV stopień 50% SU 
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW 
 (świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu) 

1% SU               
        za dzień 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku 
choroby (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) 

1% SU                                
za dzień 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D6 –Poważne Choroby 100 % sumy 
ubezpieczenia 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  

zwrot kosztów do 20% 

sumy ubezpieczenia; 

 
4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia 
stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku   

do 10 % sumy 

ubezpieczenia 
5 000 zł 

WARIANT SKŁADKA OD OSOBY/ ROK 

                            I 43 zł 
                            II 52 zł 

 
Objaśnienia:  
SU – suma ubezpieczenia, NW – nieszczęśliwy wypadek 

 
 
Zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie zawartej w formie grupowej obejmuje następstwa  
 
nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu. 
 
 
POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS 
zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group                          
z dnia 7 maja 2019 r.  
 
§ 1 
 
Dla potrzeb niniejszej oferty ubezpieczenia/ umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące 
postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia:  
 
1.            w § 4 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. j) w brzmieniu:  
,,j) wyłącznie dla opcji Podstawowej uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które 
wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych,”  
 
 
2.            W § 6 dodaje pkt 8), który otrzymuje brzmienie:  
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„8) w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały 
interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – 
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 
Podstawowej, a z tytułu których nie przysługuje świadczenie, o którym mowa w pkt 1) lit. a) i b) oraz 
pkt 2); 4); 6) i 7);”  
 
 
3.            W § 6 pkt 6) otrzymuje brzmienie:  
„6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - jednorazowe świadczenie w 
wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.  
W przypadku pokąsania, ukąszenia/użądlenia wypłata świadczenia pod warunkiem co najmniej 24 
godzinnego pobytu w szpitalu. W przypadku pogryzienia przez psa wymagane jest zaświadczenie 
lekarskie o udzieleniu pierwszej pomocy medycznej” 
 
4.            §11 ust 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie; 
„10) Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, pod warunkiem, iż koszty leczenia: 
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, 
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy 
od daty nieszczęśliwego wypadku.” 
 

 

 

 

 

 

 


