
OFERTA UBEZPIECZENIA DLA UCZNIÓW 

SKŁADKA ROCZNA – 37,10 zł 
Rodzice chcący ubezpieczyć dziecko proszeni są  o wpłatę w/w kwoty do 20 września 2019 na 

konto szkoły podając w tytule przelewu: ubezpieczenie - imię, nazwisko oraz klasę. 

 

Oferta ubezpieczenia szkolnego EDU PLUS 2019/2020 – InterRisk Vienna Insurance Group 

Ochrona ubezpieczeniowa – 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. 

 

Świadczenia z opcji dodatkowych kumulują się ze świadczeniami z opcji głównej. Wypłata świadczenia z opcji dodatkowych wypłacane są  

nawet jeżeli InterRisk nie ponosi odpowiedzialności z opcji głównej – np. zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia uszczerbku na 

zdrowiu. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ/LIMIT ŚWIADCZENIA 
Śmierć wskutek NW (w tym również zawał serca i udaru mózgu) 15 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 

- 100% uszczerbku na zdrowiu 

- 1 % uszczerbku na zdrowiu – 1 % sumy ubezpieczenia 

15 000 zł 

150 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 4500 zł 



Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4500 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki - jednorazowo 150 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowo 1500 zł 

Zdiagnozowanie: bąblownicy, toksoplazmozy, boreliozy, wścieklizny, 

zapalenia opon mózgowych - jednorazowo 
750 zł 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW 1500 zł 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie – jednorazowo 

(pobyt w szpitalu min 3 dni) 
300 zł 

Zatrucie gazami i porażenie prądem (pobyt w szpitalu min 3 dni) 750 zł 

Naprawa okularów i aparatów słuchowych w wyniku NW do 200 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo (pobyt w szpitalu 

min 3 dni) 
150 zł 

OPCJE DODATKOWE – KUMULACJA ŚWIADCZEŃ 

Śmierć w wyniku NW komunikacyjnego 10 000 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW. Świadczenie płatne od pierwszego dnia 

– warunek minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu 
50 zł/dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby. Świadczenie płatne od drugiego 

dnia – warunek minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu 
50 zł/dzień 



Koszty leczenia w wyniku (NW poniesione na terytorium RP) do 600 zł 

Koszty rehabilitacji do 500 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW (poniesione na 

terytorium RP) 
do 500 zł 

Oparzenia w wyniku NW  

II stopień 

III stopień  

IV stopień 

 

500 zł 

1500 zł 

2500 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku NNW 100 zł 

Koszty poniesione na zakup leków 500 zł 

SKŁADKA ROCZNA (z rozszerzeniem o wyczynowe uprawnianie sportu): 37,10 zł 

 


