
 
 

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus 
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone 

uchwałą nr 01/29/03/2016  Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29 marca 2016 
roku. 

 

Okres ubezpieczenia: 01.10.2016 – 30.09.201       składka 75 zł 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA OCHRONA PLUS 
 

 
                                           Świadczenie 

 
Wysokość świadczenia 

Wysokość 
sumy 

ubezpieczenia 
(SU) 

1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał 

serca i udar mózgu) 

100% SU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000 zł 

2. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i 

środków pomocniczych 

do 30% SU 

3. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU 

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 

5. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU 

6. śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 10% SU 

7. pogryzienie przez psa jednorazowo 1% SU 

8. trwałe inwalidztwo częściowe zgodnie z tabelą nr 4 OWU 

9. złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów zgodnie z tabelą nr 5 OWU 

10.  nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 5% SU 

11. uszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce  

      medycznej i minimum jednej wizyty kontrolnej 

1,5% SU 

 

OPCJE DODATKOWE 
 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego 

100% SU 10 000 zł 

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień - 10% SU;  

III stopień - 30% SU;  

IV stopień - 50% SU 

5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU za każdy dzień (świadczenie od 
trzeciego dnia pobytu) 

5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za każdy dzień (świadczenie od 
trzeciego dnia pobytu) 

5 000 zł 

 

Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, 

niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, 

utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane) 

 
100% SU 

 
2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 10% SU 10 000 zł 

Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 20% SU 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

do 10% SU 5 000 zł 

 

 

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom: 

a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej, 

b) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem 

klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego, 

c) rekreacyjnie uprawiającym sport. 

 

 
 

 


