EDU Plus program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży
oraz personelu placówki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 - Oferta dla szkół

Ofertę przygotowało: Ogólnopolskie

Centrum Ubezpieczeń Szkolnych

Tel. 500 530 306
Tel. 606 365 102
Email: biuro@ubezpieczeniadladzieci.pl
Oddział InterRisk TU SA Vienna Insurance Group w Gdańsku

opcja PODSTAWOWA
▪

12 różnych świadczeń w opcji PODSTAWOWEJ

▪

uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

SKŁADKA (osoba/rok)
SUMA UBEZPIECZENIA (SU)
Świadczenie
śmierć Ubezpieczonego w
następstwie wypadku
komunikacyjnego
śmierć Ubezpieczonego w wyniku
NW
uszczerbek na zdrowiu w wyniku
NW (1%)
śmierć Ubezpieczonego
w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej
Uszkodzenie ciała w następstwie
NW, które wymagały interwencji
lek.w placówce medycznej i co
najmniej1 wizyty kontrolnej
pobyt w szpitalu w wyniku NW
(świadczenie od pierwszego dnia
pobytu min. 2 dni)
pobyt w szpitalu w wyniku
choroby (świadczenie od drugiego
dnia pobytu min. 3 dni)
koszty nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na
zlecenie oraz koszty zakupu lub
naprawy okularów korekcyjnych lub
aparatu słuchowego uszkodzonych
w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej
koszty przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych
uszczerbek na zdrowiu w wyniku
ataku padaczki
rozpoznanie u Ubezpieczonego
sepsy
śmierć rodzica lub opiekuna
prawnego Ubezpieczonego w
wyniku NW
pogryzienie przez psa (jednorazowe
świadczenie), pokąsanie, ukąszenie
(jednorazowe świadczenie pobyt w
szpitalu minimum 2 dni)

28 zł

38 zł

45 zł

52 zł

79 zł

12 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Wysokość świadczenia
22 000 zł

30 000 zł

35 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

12 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

120 zł

200 zł

250 zł

300 zł

500 zł

24 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

70 zł / dzień

70 zł / dzień

100 zł / dzień

100 zł / dzień

100 zł / dzień

50 zł / dzień

50 zł / dzień

80 zł / dzień

80 zł / dzień

100 zł / dzień

do 3 600 zł

do 6 000 zł

do 7 500 zł

do 9 000 zł

do 15 000 zł

do
wysokości
200 zł

do
wysokości
200 zł

do
wysokości
200 zł

do
wysokości
200 zł

do
wysokości
200 zł

do 3 600 zł

do 6 000 zł

do 7 500 zł

do 9 000 zł

do 15 000 zł

120 zł

200 zł

250 zł

300 zł

500 zł

2 400 zł

4 000 zł

5 000 zł

6 000 zł

10 000 zł

1 200 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

5 000 zł

240 zł

400 zł

500 zł

600 zł

1 000 zł

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A.
Wiejna Insurance Group z dnia 3 marca 2020r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus
zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

wstrząśnienia mózgu w wyniku NW
zatrucie pokarmowe, nagłe
zatrucie gazami bądź porażenie
prądem lub piorunem
rozpoznanie u Ubezpieczonego
chorób odzwierzęcych (bąblowicy,
toksoplazmozą, wścieklizny)
Poważne Choroby: nowotwór złośliwy,
Paraliż, niewydolność nerek, transplantacja
głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy,
utrata słuchu, utrata wzroku, anemia
aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca
typu I, niewydolność serca, choroba
autoimmunologiczna, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych

koszty operacji plastycznych w
wyniku NW
operacje w wyniku NW (wymienione

120 zł
600 zł

200 zł
1 000 zł

250 zł
1 250 zł

300 zł
1 500 zł

500 zł
2 500 zł

600 zł

1 000 zł

1 250 zł

1 500 zł

2 500 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 2 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 1 000 zł

do 2 000 zł

w Tabeli nr 8 w OWU EDU Plus)

operacje w wyniku choroby
(wymienione w Tabeli nr 9 w OWU EDU Plus)

Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet
KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy –
suma ubezpieczenia 1 500 zł:
usunięcie kleszcza

1.000 zł w przypadku rozpoznania boreliozy
zwrot do 150 zł
zwrot do 150 zł

badania diagnostyczne
potwierdzające lub wykluczające
zakażenie boreliozą

zwrot do 200 zł
antybiotykoterapia zalecona przez
lekarza
koszty leczenia w wyniku NW w tym

do 3 600 zł

do 3 600 zł

do 3 600 zł

do 3 600 zł

do 3 600 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

rehabilitacja do 1 000 zł

koszty leczenia
stomatologicznego w wyniku NW
(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb)

Zwrot kosztów za leki
Wyczynowe uprawianie sportów
ASSISTANCE EDU PLUS:

zgodnie z OWU

dla ucznia lub studenta
indywidualne korepetycje

5 000 zł

do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego NW, warunek: Ubezpieczony uczeń lub student uległ
NW, który spowodował niezdolność do nauki minimum 7 dni (udokumentowane zaświadczeniem
lekarskim)

dla personelu placówki oświatowej
pomoc rehabilitacyjna

do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego NW warunek: Ubezpieczony pracownik personelu
placówki oświatowej uległ NW, który spowodował niezdolność do wykonywania pracy na minimum 7 dni
(udokumentowane zwolnieniem lekarskim L4); lekarz prowadzący leczenie zlecił rehabilitację
wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki,
dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny

pomoc medyczna
pomoc informatyczna

zdalna konfiguracja dowolnego programu pocztowego wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze
pakietu MS Office, wsparcie merytoryczne w obsłudze kanałów Social Media, wsparcie merytoryczne i
techniczne w systemach operacyjnych Windows oraz Mac doradztwo w zakresie doboru nowego
urządzenia pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej

Oferta przeznaczona wyłącznie dla placówek kontynuujących ubezpieczenie z roku 2020 za pośrednictwem naszej agencji oraz
nowych placówek nie ubezpieczonych dotychczas w InterRisk

CENTRUM ALARMOWE ASSISTANCE: (22) 575 25 25

Jak zgłosić szkodę?
▪
▪

możliwe jest przez Internet ze strony ubezpieczyciela www.interrisk.pl ,
wysyłając skan dokumentów na adres mailowy: szkody@interrisk.pl ;
▪
dzwoniąc na infolinię: (22) 575 25 25

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A.
Wiejna Insurance Group z dnia 3 marca 2020r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus
zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

