
 
 

 

SKŁADKA  (osoba/rok) 22 zł 28 zł 31 zł 41 zł 62 zł 

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW za 1% uszczerbku na zdrowiu, max 100% SU 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 

śmierć Ubezpieczonego  w wyniku NW  10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz 
koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na 
terenie placówki oświatowej 

do 3 000 zł 
       do  200 zł 

do 4 500 zł 
do 200 zł 

do 6 000 zł 
do 200 zł 

do 9 000 zł 
do 200 zł  

do 15 000 zł  
do 200 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 3 000 zł do 4 500 zł do 6 000 zł do 9 000 zł do 15 000 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 15 000 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 

pogryzienie przez psa, 
pokąsanie, ukąszenie 

100 zł 
200 zł 

150 zł 
300 zł 

200 zł 
400 zł 

300 zł 
600 zł 

500 zł 
1 000 zł 

wstrząśnienia mózgu  w wyniku NW 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozą, wścieklizny) 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 
20 000 zł 

25 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

II stopień 1 000 zł 

III stopień 3 000 zł 

IV stopień 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu) 100 zł 

Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego dnia pobytu) 100 zł 

Opcja Dodatkowa D6 – Poważne Choroby: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek,transplantacja głównych 

organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, 

cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

 
 

2 000 zł 
 

Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot kosztów do 1 000 zł 



 
 

 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 900 zł, nie więcej niż 300 zł za każdy ząb 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS:  

dla ucznia lub studenta indywidualne korepetycje 

dla personelu placówki oświatowej pomoc rehabilitacyjna 

pomoc medyczna 

pomoc informatyczna 

 

 

Opcja Dodatkowa D18 – koszty leków zwrot do 200 zł 

Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy: 

usunięcie kleszcza  
badania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające zakażenie boreliozą  
antybiotykoterapia zalecona przez lekarza 

1.000 zł w przypadku  rozpoznania boreliozy 
 

zwrot do 150 zł 
        zwrot do 150 zł 

zwrot do 200 zł 

Zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie zawartej w formie grupowej obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane 
w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.     

 

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020r. ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz 

pozasądowego rozpatrywania sporów. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych 

przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w 

formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, bądź za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego albo b) ustnie - telefonicznie poprzez 

InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów albo c) elektronicznie – wysyłając e-mail na 

adres: szkody@interrisk.pl. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 

60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wn iosek tej 

osoby.  

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych”.  

Wysokość składki za osobę: wpisać kwotę :____________PLN  

Imię i nazwisko (dziecka, ucznia, studenta) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Podpis Ubezpieczonego/opiekuna prawnego Ubezpieczonego             

                                                                .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


