
 

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Wiejna Insurance  

Group z dnia 3 marca 2020r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą 
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InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. 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).   

 

 

 

 

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży 

oraz personelu placówki oświatowej na rok szkolny 2020/2021 

 

Dla: XXI LO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 365 dni w roku, 24 godziny na dobę 

 Odpowiedzialność za zdarzenia 

związane z pandemią i epidemią  

 Wyczynowe uprawianie sportu w cenie ubezpieczenia. Bez zwyżki 

składki. 

 Zdiagnozowanie sepsy 

 Pobyt w szpitalu w wyniku NW i choroby 

 Koszty leczenia wraz z rehabilitacją i konsultacją psychologa 

 Borelioza oraz choroby odzwierzęce 

 Uszkodzenie okularów oraz aparatów słuchowych 

 Do wyboru 27 opcji dodatkowych 

 

EDU Plus 
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OPCJA PODSTAWOWA  WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA  

 ŚWIADCZENIE  

  

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 
lub pod opieką pracownika placówki oświatowej           26 000 zł  

 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego           13 000 zł  
 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym również zawał serca i 
udar mózgu           13 000 zł  

 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku               13 000 zł  
 

100% uszczerbku na zdrowiu               13 000 zł  
 

1% uszczerbku na zdrowiu                   130 zł  
 

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie                 3 900 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                 3 900 zł  
 

jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie przez psa,  pokąsania ukąszenie/użądlenie                   260 zł  
 

Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy                 3 900 zł  
 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku                 1 300 zł  

 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki                   130 zł  
 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku                   390 zł  
 

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 
                  650 zł   

 jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania choroby odzwierzęcej (wścieklizna, 
ornitoza, toksokaroza, toksoplazmoza,  bruceloza, bąblowica)                     650 zł  

 

Uszkodzenie ciała w wyniku NW wymagające interwencji lekarskiej i minimum dwóch wizyt 
kontrolnych                130 zł   

Opcja Dodatkowa D4- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadkuŚwiadczenie płatne 
od 1 dnia pobytu w szpitalu * maksymalnie przez 100 dni                     40 zł  

 

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu 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 

                    45 zł  
 

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

Opcja Dodatkowa D10– rehabilitacja                  1 000 zł  
 

Opcja Dodatkowa D10– konsultacja psychologa                   500 zł  
 

Opcja Dodatkowa D13 – Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW podlimit na jeden ząb 
300 zł                   600 zł  

 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS                 5 000 zł  
 

Opcja Dodatkowa D20 – 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  
 

Składka roczna od osoby        41 zł   
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InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ponadto oferuje: 
 

1. Zwolnienia do 10% ustalonej ilości uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej z 
opłaty składki  

2. Wyczynowe uprawianie sportu w standardzie Ubezpieczenia 
3. Świadczenie za pobyt w szpitalu opcja dodatkowa D4 płatna od pierwszego dnia- pobyt w 

szpitalu w wyniku NW – świadczenie wypłacane do końca czasu trwania leczenia do 100 
dni – nawet po zakończeniu trwania polisy 

4. Świadczenie za pobyt w szpitalu opcja dodatkowa D5 płatna od drugiego dnia pobyt w 
szpitalu w wyniku choroby- świadczenie wypłacane do końca czasu trwania leczenia do 
100 dni – nawet po zakończeniu trwania polisy  

5. Zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
6. Pakiet Kleszcz – pokryjemy koszty badań diagnostycznych, antybiotykoterapii, usunięcia 

kleszcza, oraz wypłacimy świadczenie 1.000 zł  w przypadku zdiagnozowania boreliozy !! 

7. ASSISTANCE EDU PLUS 
dla ucznia lub studenta                                                  

indywidualne korepetycje 
do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego NW, warunek: Ubezpieczony uczeń lub student uległ NW, 

który spowodował niezdolność do nauki minimum 7 dni (udokumentowane zaświadczeniem lekarskim) 

dla personelu placówki oświatowej                                       

pomoc rehabilitacyjna 

do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego NW 
warunek: Ubezpieczony pracownik personelu placówki oświatowej uległ NW, który spowodował niezdolność 

 do wykonywania pracy na minimum 7 dni (udokumentowane zwolnieniem lekarskim L4); 
 lekarz prowadzący leczenie zlecił rehabilitację 

pomoc medyczna wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, 
opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny 

pomoc informatyczna 

zdalna konfiguracja dowolnego programu pocztowego  wsparcie merytoryczne i techniczne  
w obsłudze pakietu MS Office, wsparcie merytoryczne w obsłudze kanałów Social Media, wsparcie 

merytoryczne i techniczne w systemach operacyjnych Windows oraz Mac doradztwo w zakresie doboru nowego 
urządzenia pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej 

 
 
Agent  serwisujący  ubezpieczenie  
 
Bożena  Panek  
 tel. 607158315 
bpanek.biuro@gmail.com 
 

 

 

 

 

** Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 
par.1 Kodeksu Cywilnego 

 

 


