
 

 
Program ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW EDU Plus 
dla dzieci, młodzieży oraz personelu placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022  

  

 
Ubezpieczenie przygotowane w opcji podstawowej Edu Plus, która gwarantuje PEŁEN ZAKRES OCHRONY 

 

 
Do niniejszej oferty zastosowanie mają zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. 
Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. 
 
Objaśnienia: 
SU – suma ubezpieczenia 
NW – nieszczęśliwy wypadek 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA  

świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku 

WYSOKOŚĆ  

ŚWIADCZENIA 
Wariant I 

15.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej 200% SU 30.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 % SU 15. 000 zł 

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU 150 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych do 30 % SU 4.500 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30 % SU 4.500 zł 

pogryzienie przez psa 

warunek – skorzystanie z pomocy ambulatoryjnej 
1% SU Świadczenie jednorazowe 

dodat. 150 zł 

pokąsanie, ukąszenie 

warunek – 2-dniowy pobyt w szpitalu 
2% SU Świadczenie jednorazowe 

dodat. 300 zł 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy  20% SU świadczenie jednorazowe 3.000 zł 

świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  1% SU świadczenie jednorazowe 150 zł 

śmierć rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku  

10% SU świadczenie jednorazowe 1.500 zł 

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
warunek – 2-dniowy pobyt w szpitalu  

1% SU świadczenie jednorazowe 150 zł 

zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenia prądem lub 
piorunem 

warunek – 3-dniowy pobyt w szpitalu 

5% SU świadczenie jednorazowe 750 zł 

rozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, 
toksoplazmoza, wścieklizna) 

5% SU Świadczenie jednorazowe 

dodat. 750 zł 

naprawa okularów i aparatów słuchowych uszkodzonych w wyniku NW 
podczas zajęć lekcyjnych 

Świadczenie jednorazowe dodat. 200 zł 

świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku braku orzeczenia trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

warunek – interwencja lekarska i co najmniej 2 wizyty kontrolne 

Świadczenie jednorazowe dodat. 150 zł 

D 4  pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

świadczenie płatne od 1 dnia przez 100 dni pobytu w szpitalu 

warunek – 3-dniowy pobyt w szpitalu 

1% SU  

za każdy dzień 

SU  10.000 zł  

100 zł 

D 5 pobyt w szpitalu w wyniku choroby  

świadczenie płatne od 2 dnia przez 100 dni pobytu w szpitalu 

warunek – 3 dniowy pobyt w szpitalu 

1% SU 

za każdy dzień 

SU  10.000 zł  

100 zł 

D 6 poważne choroby 100% SU 1.000 zł 

D 10 
koszty leczenia w wyniku NW  

oraz koszty rehabilitacji w wyniku NW z limitem 1.000 zł  
do 100% SU do 1.800 zł 

D 13 koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 

do 100% SU 

max. 300 zł na  

jeden ząb 

do 600 zł 

D 15 
ASSISTANCE EDU Plus 

indywidualne korepetycje, pomoc medyczna, pomoc informatyczna 
zgodnie z OWU 5.000 zł 

D 20 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 

wizyta lekarska w celu usunięcia kleszcza 150 zł, zdiagnozowanie boreliozy 1.000 

zł, badania diagnostyczne do 150 zł, antybiotykoterapia 200 zł 

do 100% SU 
do 1.500 zł 

 

 SKŁADKA ROCZNA  45 zł 
 
 

 
 


