InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
tel. (81) 533-06-01, fax. (81) 533-54-11
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin
Oddział w Lublinie

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr
01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3
marca 2020 roku.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI
Suma ubezpieczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki
oświatowej w wyniku NW
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w
tym również zawał serca i udar mózgu)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w
wyniku NW
Koszty nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie oraz koszty
zakupu lub naprawy okularów lub aparatu
słuchowego uszkodzonych w wyniku
NW na terenie placówki oświatowej
Koszty przekwalifikowania zawodowego
osób niepełnosprawnych w wyniku NW
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica
Ubezpieczonego w następstwie NW
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie
gazami, bądź porażenie prądem lub
piorunem
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób
odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza,
wścieklizna)
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w
wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w
wyniku choroby
Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w
wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia
stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w
wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wariant I
34,30 zł

Wariant II
39,50 zł

Wariant III
43,40 zł

20 000 zł

20 000 zł

26 000 zł

40 000 zł(łącznie ze
świadczeniem z pkt2)
20 000 zł
20 000 zł
1% SU - 200 zł
do 30% SU - do
6 000 zł w tym
okulary korekcyjne i
aparaty słuchowe do 200 zł
do 30% SU - do
6 000 zł
200 zł lub 400 zł
4 000 zł

40 000 zł (łącznie ze
świadczeniem z pkt 2)
20 000 zł
20 000 zł
1% SU - 200 zł
do 30% SU - do
6 000 zł w tym
okulary korekcyjne i
aparaty słuchowe do 200 zł
do 30% SU - do
6 000 zł
200 zł lub 400 zł
4 000 zł

52 000 zł (łącznie ze
świadczeniem z pkt 2)

26 000 zł
26 000 zł
1% SU - 260 zł
do 30% SU - do
7 800 zł w tym
okulary korekcyjne i
aparaty słuchowe do 200 zł
do 30% SU - do
7 800 zł
260 zł lub 520 zł
5 200 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 600 zł

200 zł
200 zł

200 zł
200 zł

260 zł
260 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 300 zł

1 000 zł
50 zł za każdy dzień

1 000 zł
50 zł za każdy dzień

1 300 zł
50 zł za każdy dzień

(warunek pobyt w
szpitalu minimum3 dni)
50 zł za każdy dzień
(świadczenie od 3-go
dnia pobytu)

(warunek pobyt w szpitalu
minimum3 dni)
50 zł za każdy dzień
(świadczenie od 3-go
dnia pobytu)

(warunek pobyt w szpitalu
minimum3 dni)
50 zł za każdy dzień
(świadczenie od 3-go
dnia pobytu)

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

brak

200 zł

brak

Wpłatę składki należy dokonać do 22.10.2020 ochrona obowiązuje od 01.09.2020, w tytule przelewu
należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Numer konta 83124015031111001036000622
Bank Pekao S.A. Dodatkowo należy wypełnić, podpisać i złożyć do skrzynki formularz oświadczenia
(formularz i skrzynka dostępna jest w holu szkoły przy głównym wejściu).

