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EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 
ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DLA  _SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KROŚNIE  ________

Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu 
całego roku szkolnego i wakacji 
365 dni w roku 24 godziny na dobę

EXTRA !!! Ochrona dla 
maturzystów nawet do 13 
miesięcy

Szeroki zakres ochrony ponad 800 
rodzajów uszczerbków

Świadczenia szpitalne płatne do 
100 dni, również po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia

Nowość !!! Dodatkowe 
podwyższone świadczenie szpitalne
z tytułu NNW płatne od 1 do 10 dnia

                 pobytu w szpitalu 

Świadczenie szpitalne z tytułu 
choroby płatne od 2 dnia pobytu 
w szpitalu, również za pobyt w 

                      szpitalu w związku z COVID 19

Gwarancja zwrotu kosztów leczenia
i rehabilitacji 

EXTRA !!! Unikatowe 
świadczenie – konsultacja z 
psychologiem 

EXTRA !!! Zakres ubezpieczenia 
obejmuje uprawianie sportu 
zarówno na zajęciach szkolnych jak

i poza szkolnych – w tym jazda konna

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie 
boreliozy – świadczenia a 
zdiagnozowanie, oraz pokrycie 

           kosztów usunięcia kleszcza, badań 
           diagnostycznych i antybiotykoterapii

Ofertę przygotował: Alina Bienia

Oddział InterRisk TU SA Vienna Insurance Group w Rzeszowie

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group  z  dnia  3  marca  2020r.   Wyłączenia  i  ograniczenia  odpowiedzialności  zawarte  są  w  Ogólnych  Warunkach  Ubezpieczenia  EDU Plus  zatwierdzonych  uchwałą  nr
01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl
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Ubezpieczenie grupowe NNW  WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZENIA 

ŚWIADCZENIE  
 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej lub pod 
opieką pracownika placówki oświatowej   60 000 zł 

 Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego   35 000 zł 
 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym również zawał serca i udar mózgu   30 000 zł 
 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku           30 000 zł 
 100% uszczerbku na zdrowiu           30 000 zł 
 1% uszczerbku na zdrowiu             300 zł 

 Þ  NOWOŚĆ !!! Pobyt w szpitalu w wyniku  NW Świadczenie płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu * od 1 do 10 
dnia              150 zł 

 
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Świadczenie płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu * od 
11 do 100 dnia                100 zł 

 
Þ  EXTRA !!!  Pobyt w szpitalu w wyniku choroby w tym również pobyt w szpitalu w wyniku chorób 
związanych z pandemią lub epidemią Świadczenie płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu maksymalnie 
przez 100 dni

                50 zł 

 Þ  EXTRA !!!  Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW podlimit na jeden ząb 500 zł             1 000 zł 
 koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie             9 000 zł 

 
zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych 
podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych  do 200 zł 

 zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych             9 000 zł 
 jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie przez psa,  pokąsania ukąszenie/użądlenie                600 zł 
 Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy             6 000 zł 

 śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku             3 000 zł 

 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki                300 zł 

 Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku                900 zł 
 Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem             1 500 zł 

 
 jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania choroby odzwierzęcej (wścieklizna, toksoplazmoza, 
bąblowica)              1 500 zł 

 Þ   EXTRA !!!  Uszkodzenie ciała w wyniku NW wymagające interwencji lekarskiej i minimum dwóch 
wizyt kontrolnych           300 zł 

 Oparzenia i Odmrożenia  TAK 

 Þ  EXTRA !!!  Poważne choroby  (np. nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, utrata mowy, stwardnienie 
rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca)             1 000 zł 

 Koszty operacji plastycznych w wyniku NW             1 500 zł 
 Operacja w wyniku nieszczęsliwego wypadku Zgodnie z Tabelą nr 8             1 000 zł 
 Operacja w wyniku choroby Zgodnie z Tabelą nr 9             1 000 zł 
 Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku             1 000 zł 
 Rehabilitacja             1 000 zł 
 Konsultacja psychologa                500 zł 
 ASSISTANCE EDU PLUS             5 000 zł 
 Zwrot kosztów leków                300 zł 
 Zwrot kosztów pogrzebu             2 000 zł 

 
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy w tym: 1 000 zł – rozpoznanie boreliozy, 150 zł – wizyta u lekarza, 
150 zł – badania diagnostyczne, do 200 zł - antybiotykoterapia              1 500 zł 

 Þ EXTRA !!!  Wyczynowe uprawianie sportu - zajęcia szkolne i pozaszkolne oraz w życiu prywatnym, m.in. piłka
nożna, siatkówka, koszykówka, sporty walki, jazda konna, pływanie, lekkoatletyka, narciarstwo  TAK 

Składka roczna od osoby       50 zł 
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Opcja Dodatkowa – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU

pomoc medyczna wizyta lekarza Centrum Assistance
wizyta pielęgniarki  dostawa leków

opieka domowa po hospitalizacji  transport medyczny
infolinia medyczna 

indywidualne korepetycje dla
uczniów

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

pomoc rehabilitacyjna
 dla personelu placówki oświatowej

jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów   i studentów, uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił
zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem

lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego
leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8

godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

pomoc informatyczna
Pomoc informatyczna dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

W pakiecie 4 konsultacje w ciągu roku ubezpieczeniowego

Szkodę można również zgłosić:
- przesyłając dokumentację na adres: szkody@interrisk.pl

  lub pocztą na adres: InterRisk, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 

- składając druk szkodowy wraz z dokumentacją medyczną u agenta:

 AGENCJA UBEZPIECZENIOWA EKSPERT ALINA BIENIA
ul. 1000-lecia 14 lokal 6b (na wprost Zespołu Szkół Mechanicznych), Krosno

tel.: 887860885
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