WARUNKI UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO
EDU PLUS
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
OPCJA PODSTAWOWA
EDU PLUS
Z ROZSZERZENIEM O PAKIET
„SZPITAL 1 CHOROBY”
ŚWIADCZENIE

100% uszczerbku na zdrowiu
1% uszczerbku na zdrowiu
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących
przedmiotami ortopedycznymi
zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów i aparatu
słuchowego uszkodzonych podczas wypadku
w czasie zajęć lekcyjnych
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo

18 000 zł
180 zł
do 5 400 zł
do 200 zł
do 5 400 zł
180 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

18 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru
mózgu
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
w placówce oświatowej (dodatkowo do świadczenia za
śmierć w wyniku NW)
śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego (dodatkowo do świadczenia za śmierć
w wyniku NW)
śmierć rodzica lub opiekuna
Ubezpieczonego w następstwie NW
pogryzienie przez psa, ukąszenia, użądlenia - jednorazowo

18 000 zł

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - jednorazowo
zatrucia, porażenia prądem i piorunem jednorazowo
rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblownica,
toksoplazmoza, wścieklizna - jednorazowo
oparzenia w wyniku NW

18 000 zł
18 000 zł

1 800 zł
180 zł
180 zł
900 zł
900 zł
do 1 800 zł

odmrożenia w wyniku NW

do 1 800 zł

pobyt w szpitalu w wyniku NW (od pierwszego dnia )*

105 zł

pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od pierwszego dnia)*

105 zł

poważne zachorowania (nowotwory, paraliże, niewydolność
nerek i serca, transplantacje, poliomyelitis, anemia, SM,
sepsa, zapalenie opon mózgowych, utrata mowy, słuchu i
wzroku, cukrzyca I, sepsa, borelioza, zapalenia płuc
pneumokokowe)
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW
udokumentowane koszty leczenia w wyniku NW na terenie
RP (np. wizyty lekarskie, zabiegi, badania, pobyt w
szpitalu, operacje, zakup środków, rehabilitacja)
assistance (indywidualne korepetycje**, organizacja
pomocy medycznej i rehabilitacyjnej, pomoc
informatyczna)

2 000 zł

1 000 zł
1 000 zł
do 1 500 zł

do 5 000 zł

SKŁADKA OGÓŁEM

51 zł

Obsługa polisy bez konieczności kontaktowania się z infolinią (poprzez kontakt
telefoniczny z pośrednikiem (tel. 52 355 03 84) lub bezpośrednio w biurze InterRisk
w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska 59, możliwość składania dokumentów online)
Ochrona 24 godziny na dobę na całym świecie (za wyjątkiem kosztów leczenia - wyłącznie
na terenie RP)
Ubezpieczenie obejmuje rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu
Ocena uszczerbku na zdrowiu — bardzo szybka, uproszczona procedura, bez komisji
lekarskiej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne na stronie:


www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_ PLUS _rodo_ok.pdf

* Pobyty w szpitalu płatne są od pierwszego do dziesiątego dnia - 105 zł, od jedenastego do sześćdziesiątego
dnia - 70 zł
** Ubezpieczony nie mógł w związku z NW uczęszczać na zajęcia lekcyjne, przez co najmniej 7 dni 10 godzin

