
               
  

WARUNKI UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO 

EDU PLUS 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

OPCJA PODSTAWOWA 

EDU PLUS 

Z ROZSZERZENIEM O PAKIETY   „SZPITAL 1 CHOROBY” 

ŚWIADCZENIE SUMA UBEZPIECZENIA  

I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW                   

w placówce oświatowej, w tym zawał serca                 

i udar mózgu 

36 000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 

komunikacyjnego, w tym zawał serca i udar mróz 
36 000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku 

NW, w tym zawał serca i udar mózgu 

18 000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu 18 000 zł 

1% uszczerbku na zdrowiu 180 zł 

dodatkowo za uszczerbek na zdrowiu podczas 
wycieczki szkolnej - 

jednorazowo 
360 zł 

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie 
do 5 400 zł 

zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów                

i aparatu słuchowego uszkodzonych podczas 

NW w czasie zajęć lekcyjnych 

 

 

do 200 zł 

zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego 

osób niepełnosprawnych 
do 5 400 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - 

jednorazowo 
180 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 

ubezpieczonego w wyniku NW 
1 800 zł 

pogryzienie przez psa - jednorazowo 180 zł 

pokąsania, ukąszenia, użądlenia - 

jednorazowo 
360 zł 

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - 

jednorazowo 
900 zł 

zatrucia, porażenia prądem i piorunem - 

jednorazowo 
900 zł 

rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblownica, 

toksoplazmoza, wścieklizna - jednorazowo 
900 zł 

opieka nad dzieckiem do 14 roku życia 

przebywającym w szpitalu  do 15 dni w wyniku 

NW komunikacyjnego (50 zł) i nowotworu 

złośliwego (150 zł) 

 

do 750 zł lub do 2 250 zł 

oparzenia w wyniku NW do 2 500 zł w zależności od stopnia oparzenia 

odmrożenia w wyniku NW do 2 500 zł w zależności od stopnia odmrożenia 



pobyt w szpitalu w wyniku NW  

(od pierwszego dnia) * 

105 zł (1-10 dnia) i 70 zł (11-60 dnia) 

pobyt w szpitalu w wyniku choroby                         

(od pierwszego dnia) * 

 

105 zł (1-10 dnia) i 70 zł (11-60 dnia) 

poważne choroby (nowotwory złośliwe, paraliże, 

niewydolność nerek i serca, transplantacje, 

poliomyelitis, anemia, SM, zapalenie opon 

mózgowych, utrata mowy, słuchu i wzroku, 

cukrzyca 1, sepsa, borelioza, autoimmunologiczne 

 

 

3 000 zł 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej 

wady serca 

1 000 zł 

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 1 000 zł 

udokumentowane koszty leczenia w wyniku NW 

na terenie RP (np. wizyty lekarskie, zabiegi, 

badania, pobyt w szpitalu, operacje, zakup 

środków, rehabilitacja 

 

 

do 2000 zł 

koszty zakupu leków do 100 zł 

Assistance (indywidualne korepetycje*, organizacja 

pomocy medycznej i rehabilitacyjnej,  

pomoc informatyczna) 

 

do 5 000 zł 

SKŁADKA OGÓŁEM Kod „ZZS-15” 

 

50 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) 

Za opłatą dodatkowej kwoty: 

 w wysokości 3 zł - pakiet ubezpieczeniowy można rozszerzyć o wypłatę gwarantowanego świadczenia                                 

w wysokości 1% sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na 

zdrowiu, lecz spowodował niezdolność do nauki przez min. 10 dni 

 w wysokości 6 zł - pakiet ubezpieczeniowy można rozszerzyć o wariant „Telemedycyna"                                                   

z sumą ubezpieczenia do 5 000 zł (e-konsultacje internistyczne, pediatryczne lub dietetyczne w ciągu okresu 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie e-konsultacjami musi nastąpić 

minimum 12 godzinna przerwa), 

 w wysokości 9 zł - pakiet ubezpieczeniowy można rozszerzyć o zwrot kosztów drugiej opinii lekarskiej krajowej 

i telekonsultacji lekarskiej specjalistycznej,  

 w wysokości 7 zł - pakiet ubezpieczeniowy można rozszerzyć o koszty najmu urządzenia prowadzącego 

rehabilitacje i telekonsultacji rehabilitanta na okres 30 dni 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne na stronie: 

https: //portal.interrisk.pl/Downloads/ OWU /Edu%20Plus/owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020.pdf 

 

* Ubezpieczony nie mógł w związku z NW uczęszczać na zajęcia lekcyjne, przez co najmniej 7 dni - 10 godzin 


