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OFERTA DOBROWOLNEGO I NAJLEPSZEGO  

  UBEZPIECZENIA  SZKOLNEGO 

EDU PLUS 
rok szkolny 2017/2018 

 
 

 
OFERTA INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  

VIENNA INSURANCE GROUP 

PROGRAM EDU PLUS 2017 - 2018r. 

 
I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, 

MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH) 
 

 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące 
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego 

 
 

Zakres dobrowolnego ubezpieczenia obejmuje wyłącznie niżej wymienione świadczenia  
 
1) Z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału serca lub udaru mózgu (w tym krwotoku 

śródmózgowego), śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego - 100% sumy ubezpieczenia 
2) Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (w 

tym zakup wózka inwalidzkiego) oraz odbudowy zębów stałych – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia; z 
zastrzeżeniem, że w przypadku odbudowy zębów stałych – limit zwrotu kosztów wynosi 200 PLN za ząb 

3) Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – do 25% sumy ubezpieczenia 
4) Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy 

ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie) 
5) Z tytułu śmierci  rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w 

wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie) 
6) Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała: obejmuje całkowitą utratę narządu lub władzy nad nim- zgodnie z tabelą  
7) Z tytułu złamań i zwichnięć kości – zgodnie z tabelą 
8) W przypadku gdy złamanie lub zwichnięcie było leczone operacyjnie Ubezpieczonemu przysługuje oprócz 

świadczenia wynikającego z Tabeli dodatkowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w 
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 

9) Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (w tym krwotoku śródmózgowego) przysługuje 
świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiła utrata zdrowia orzeczona podczas 
komisji lekarskiej przez lekarza zaufania procentem uszczerbku na zdrowiu, 

10) Z tytułu oparzeń i odmrożeń. 
11) Z tytułu wstrząśnienia mózgu.  
12) Z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady: 10%  sumy ubezpieczenia, gdy Poszkodowany 

przebywa w szpitalu powyżej 1 dnia 
13) Z tytułu urazu kończyny dolnej lub górnej, innego niż złamanie kości, które wymagało co najmniej 7 dni unieruchomienia w 

opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewnętrznych: 3% sumy ubezpieczenia, 

14) Z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej w postaci zszycia lub założenia plastra zastępczego: 2% sumy 
ubezpieczenia, 

15) w przypadku, gdy nie przysługuje jedno z powyższych świadczeń , poszkodowany może otrzymać świadczenie z tytułu: 
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- nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem, piorunem, które to stany wymagały 
hospitalizacji – 5% sumy ubezpieczenia, 

- uszkodzeń ciała w wyniku  nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz 
leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej – 1,5% sumy ubezpieczenia 

 
Suma ubezpieczenia i wysokość składki za wyżej wymieniony zakres  
Suma Ubezpieczenia (PLN) 

Pozostałe placówki Szkoły/ klasy sportowe 

2. 3. 

   

8 000 24,00 38,00 

10 000 26,00 45,00 

14 000 35,00 65,00 

16 000 40,00 78,00  

 

 
Za opłatą dodatkowej składki program może zostać rozszerzony o zakres wybranych Świadczeń Dodatkowych 

 
 

Suma ubezpieczenia i wysokość składki za świadczenia dodatkowe: 
 

Suma ubezpieczenia 
(PLN) 

Składka roczna (PLN) 
Zdiagnozowanie wady wrodzonej 

serca u Ubezpieczonego 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku 

komunikacyjnego 
5 000 1,00 2,00 
6 000 --------------------- 4,00 
7 000 ---------------------- 6,00 

 
 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Składka roczna (PLN) 
Pobyt w szpitalu 
spowodowany 

nieszczęśliwym wypadkiem 

Pobyt w szpitalu w wyniku 
choroby 

Zwrot kosztów leczenia 

5 000 3,00 3,00 6,00 
6 000 3,50 3,50 7,00 
7 000 4,00 4,00 8,00 
8 000  4,50 4,50 9,00 
9 000 5,00 5,00 10,00 
10 000 5,50 5,50 11,00 

 
 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Składka roczna (PLN) 
Poważne zachorowania  Operacje w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
Operacje w wyniku 

choroby 
3 000 3,00 7,00 7,00 
4 000 4,00 9,00 9,00 
 5 000 5,00 10,00 10,00 

 
 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Składka roczna (PLN) 
Zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej 

niezdolności Ubezpieczonego do nauki 
lub pracy 

Operacje plastyczne w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

5 000 4,00 2,00 
10 000 7,00 4,00 
15 000 10,00 ----------------------------------------------- 
20 000 12,00 ----------------------------------------------- 

 
Przykładowa składka przy kwocie ubezpieczenia 16 000: 

 wariant podstawowy:  40,00 

 wariant rozszerzony zgodnie z powyższymi tabelami opłat: 
 40,00 + 3,00 (pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, przy sumie 

ubezpieczenia 5 000)  
 wariant dla klas sportowych, dla uczniów uprawiających sport zgodnie z powyższymi tabelami opłat: 

 78,00 + 3,00 (pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, przy sumie 
ubezpieczenia 5 000)  
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Co zrobić, żeby dostać świadczenie? 
 

Zgłosić szkodę do InterRisk 
 Telefoniczne, za pośrednictwem call center 22 212 20 12, 

 Pisemnie na adres: 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 
SU VE DLS NNW, 
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, 

 Online poprzez stronę www.interrisk.pl 
 

 
 

 

Dokumenty wymagane przy 
zgłoszeniu roszczenia. 

 Kopia zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane, 

 Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia opisująca 
rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierająca dokładną 
diagnozę, 

 Karta informacyjna ze szpitala. 
 

 


