InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
www.interrisk.pl

Oferta kompleksowego ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży szkolnej
oraz personelu Zespołu Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU
w zakresie ubezpieczenia podstawowego bez zwyżki składki

 SZPITAL – z tytułu NNW i choroby płatny od 2-go dnia pobytu
 LECZENIE STOMATOLOGICZNE i REHABILITACJA w zakresie
 NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI, PORAŻENIE PRĄDEM LUB PIORUNEM
 ZATRUCIA POKARMOWE SPOWODOWANE ROTAWIRUSEM
 SEPSA i BORELIOZA w zakresie
 KOREPETYCJE po nieszczęśliwym wypadku
 POMOC PSYCHOLOGA w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub śmiercią rodzica lub
opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Adresy i telefony Oddziałów InterRisk są dostępne na stronie internetowej www.interrisk.pl

InterRisk Kontakt
22 575 25 25
Skontaktuj się z Agentem

www.interrisk.pl
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group z dnia 7 maja 2019 roku dostępnych na stronie interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).
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Szczegółowy zakres ubezpieczenia:
PODSTAWA PRAWNA:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzone Uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019r.
wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
OPCJA PODSTAWOWA PLUS

WARIANT I

WARIANT II

15.000 zł

20.000 zł

15.000 zł
15.000 zł
150 zł

20.000 zł
20.000 zł
200 zł

225 zł

300 zł

4.500 zł

6.000 zł

4.500 zł

6.000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

150 zł
15.000 zł
37.500 zł

200 zł
20.000 zł
50.000 zł

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1.500 zł

2.000 zł

śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW

4.500 zł

6.000 zł

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy lub boreliozy

1.500 zł

2.000 zł

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - dodatkowe jednorazowe świadczenie

150 zł

200 zł

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - dodatkowe jednorazowe świadczenie
nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, pod warunkiem 3 dniowego pobytu w
szpitalu - dodatkowe jednorazowe świadczenie
Zatrucie pokarmowe spowodowane rotawirusem, pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu
- dodatkowe jednorazowe świadczenie

150 zł

200 zł

750 zł

1.000 zł

150 zł

200 zł

koszty korepetycji powstałe na skutek NW, do 10 godzin lekcyjnych

500 zł

500 zł

koszty porady psychologa w związku z NW lub śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku
NW

500 zł

500 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW :
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
powyżej 70% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

PAKIET ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH

WARIANT I

WARIANT II

5.000 zł

5.000 zł

50 zł/dzień

50 zł/ dzień

50 zł/dzień

50 zł/ dzień

Opcja Dodatkowa D8
Operacje w wyniku NW

2.000 zł

2.000 zł

Opcja Dodatkowa D9
Operacje w wyniku choroby

1.300 zł

1.300 zł.

do 1.500 zł

do 1.500 zł

do 500 zł

do 500 zł

41 zł

51 zł

Opcja Dodatkowa D1
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Opcja Dodatkowa D4
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – płatny od 2-go dnia max. za 90 dni pobytu w
szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu)
Opcja Dodatkowa D5
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 2-go dnia max. za 60 dni pobytu w
szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu)

Opcja Dodatkowa D10
Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP oraz:
rehabilitacja oraz odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego
w wyniku NW z limitem

SKŁADKA ŁĄCZNA ZE ŚWIADCZENIAMI DODATKOWYMI
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