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EDU PLUS – program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu
placówki oświatowej na rok szkolny 2021/2022
Zalety ubezpieczenia nw młodzieży szkolnej w Interrisk TU SA:
- Świadczenie w wysokości 10 000 zł z tytułu zdiagnozowania COVID 19 połączonego z min. 5
dniowym pobytem w szpitalu
- świadczenie 1,5% su za wystąpienie wypadku nie skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu co
połączeniu z wypłatą świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu z tabeli uszczerbków powoduje, iż
lekko poszkodowani otrzymają odszkodowanie niezależnie od stopnia skomplikowania obrażeń –
nikt nie otrzymuje odmowy
- świadczenie 1,5% su płatne przy uszczerbku powyżej 25% co powoduje, że poważne zdarzenia
medyczne skutkują wyższą wypłatą
- świadczenie 200% su przy 100% trwałym uszczerbku na zdrowiu
- świadczenie w wysokości 1% su za ugryzienia i 2% su za pokąsania i użądlenia
- świadczenie za zgon w wypadku komunikacyjnym - dodatkowa wypłata 8 000 zł
- koszty leczenia i rehabilitacji następstwa nw w wysokości 2 000 zł
- koszty leczenia stomatologicznego w następstwie nw w wysokości 500 zł
- wypłata za odmrożenia, oparzenia
- świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku i choroby /100 zł za dzień/
- świadczenie za zgon rodzica/opiekuna w następstwie wypadku – 10% su
- nieszczęśliwym wypadkiem są objęte także próby samobójcze i samobójstwa
- zgon wskutek zawału serca i udaru mózgu traktowany jest jako zgon w nw
- wypłata za zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie piorunem lub prądem
- świadczenie 200 zł z tytułu zniszczenia okularów w wyniku nw
- wypłata za zdiagnozowanie chorób odzwierzęcych /bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna/
- zwolnienie 10% uczniów z opłaty składki
- możliwość ubezpieczenia oc dyrektora placówki oświatowej z su 50 000 zł za 90 zł oraz
wszystkich pracowników szkoły z su 50 000 zł za 40 zł.
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ZAKRES UBEZPIECZENIA: OPCJA PODSTAWOWA ORAZ KLAUZULE DODATKOWE
ŚWIADCZENIE
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1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw
Świadczenie w przypadku uszkodzeń ciała nie
powodujących uszczerbku na zdrowiu /wymagane
2 wizyty lekarskie/
Świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu
powyżej 25% - świadczenie progresywne
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar
mózgu)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku na terenie szkoły
Śmierć rodzica/opiekuna Ubezpieczonego w nw
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie
/wymagany 2 dniowy pobyt w szpitalu/
Koszty nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w
wyniku ataku padaczki
Wstrząśnienie mózgu wskutek nw/wymagany 3
dniowy pobyt w szpitalu/
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami,
porażenie piorunem lub prądem /wymagany 3
dniowy pobyt w szpitalu/
Zdiagnozowanie chorób odzwierzęcych
/bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna/
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Odmrożenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (pobyt co najmniej 2 dni)
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (pobyt co
najmniej 2 dni)
Koszty leczenia lub rehabilitacji w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku /zęby stałe/
Śmierć Ubezpieczonego w wypadku
komunikacyjnym - dodatkowo
Koszty zakupu lub naprawy okularów
korekcyjnych lub aparatu słuchowego
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej
Zdiagnozowanie COVID 19 połączone z co
najmniej 5 dniowym pobytem w szpitalu

Składka

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ SU

za 1% uszczerbku - 1% su
jednorazowo - 1,5% su
za 1% uszczerbku – 1,5%
su
200% su

WARIANT I: 19 000
WARIANT II: 23 000
WARIANT III: 26 000
WARIANT IV: 30 000
WARIANT V: 34 000
WARIANT VI: 40 000
WARIANT VII: 50 000

100% su
200% su
jednorazowo - 10% su
jednorazowo - 20% su
pogryzienie - 1% su
pokąsanie – 2%su
30% su
30% su
jednorazowo – 1% su
jednorazowo – 1% su
jednorazowo – 5% su
jednorazowo – 5% su
2/3/4 stopień

100/300/500 zł

2/3/4 stopień

100/300/500 zł

Su 10 000 zł
100 zł/dzień
Su 10 000 zł
100 zł/dzień
2 000 zł
Rehabilitacja – 1 000 zł
500 zł
/300 zł za 1 ząb/
8 000 zł
200 zł
10 000 zł jednorazowo
WARIANT I: 30 zł
WARIANT II: 35 zł
WARIANT III: 40 zł
WARIANT IV: 45zł
WARIANT V: 50 zł
WARIANT VI: 60 zł
WARIANT VII: 70 zł
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POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
EDU PLUSzatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
VIG Spółka Akcyjna z dnia 01.06.2020 roku
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia a Ogólnych
WarunkachUbezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/20/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup z dnia 01.06.2020 roku.
§1
Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne
od OWU EDU PLUS:
1.
§ 6 ust.1 pkt a) otrzymuje brzmienie:
„ a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 200% sumy ubezpieczenia określonej w
umowie ubezpieczenia,
2.
W § 6 ust 1 dodaje się pkt e) w brzmieniu:
„e) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% a powyżej 25% - świadczenie w wysokości 1,5% sumy
ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku .
3. § 11 ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku –
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy
dzień pobytu w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego
wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu w szpitalu trwającego
minimum 2 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitaluw związku z tym samym
nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu
pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis
ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela,
pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;
§ 11 ust.1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby –
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy
następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została
rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem co najmniej 2 dniowego pobytu Ubezpieczonego
w szpitalu.
W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne
przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje
maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w
szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie
ubezpieczenia;
W przypadku pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku zdiagnozowania COVID-19 jednorazowe
świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej 5 dniowego pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu.
4. W § 6 dodaje się pkt 11) w brzmieniu:
11) W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w
placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej wizytykontrolnyej – Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w
wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej , a z tytułu których nie
przysługuje świadczenie, o którym mowa w § 6 pkt. 1) lit. a -b), pkt 2), 6), 7) i 8) OWU.”
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