
 
    

 

 

Ubezpieczenie NNW 
dla 

dzieci i młodzieży 
szkolnej 

  

 
 

 
 

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY 
 I PRACOWNIKÓWPLACÓWKI OŚWIATOWEJ 2022/2023 

 

▪ Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji – 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę, w tym 
WF, SKS, zajęcia sportowe –  piłka nożna, taniec, karate, jazda konna itp. 

 

Częste wypadki to złamanie ręki, nogi, palca, wybicie bądź ukruszenie zęba. 

Wysokie sumy ubezpieczenia i limity od najniższego wariantu, gwarantują możliwość pokrycia 
kosztów poniesionych w następstwie leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku, np. rehabilitacji czy 

odbudowy zębów stałych (bez podlimitu na ząb). 
 

 

 

 

 

Przedstawiciel dobrej oferty: 

       Piotr Wolny 
       tel. 794-995-795  
              604-743-743 

 

 

 

Oferta przeznaczona dla placówek kontynuujących ubezpieczenie Dobrej Oferty z lat ubiegłych oraz nowych placówek  
nie ubezpieczonych dotychczas w InterRisk. 

 
Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 roku. u wraz z postanowieniami 

dodatkowymi do OWU. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022  Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 
Group z 25.03.2022 roku dostępnych na stronie www.interrisk.pl.InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowymw kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), 
prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r. 

 
 

Składka ubezpieczenia EDU Plus uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia. 

 

 
 
 

 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Gdańsku ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk, Agent:  Manager Risk Andrzej Chudziński 

http://www.interrisk.pl/
https://www.interrisk.pl/


UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU 2022/2023 

Suma ubezpieczenia-„SU”/ wariant WARIANT 2 
20.800 zł 

SKŁADKA ZA OSOBĘ  44 zł 
Opcja Podstawowa / Rodzaj świadczenia 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
na terenie placówki oświatowej    
kwota łączna obejmująca również wypłatę za śmierć w wyniku NW  

49.400 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 
kwota łączna obejmująca również wypłatę za śmierć w wyniku NW 29.700 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
zawału serca i udaru mózgu  24.700 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 24.700 zł 

Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu 271 zł 
za każdy 1% 

W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały 
interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt 
kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% „SU”,  

 „ŚWIADCZENIE BÓLOWE” 

247 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe 
świadczenie w wysokości 20% „SU” 

4.940 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w 
Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 10% „SU” 

2.470 zł 

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym 
odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba 
stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 3.000 zł 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych do 30% „SU” do 7.410zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych do 
30% 

do 7.410zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 95 
dni 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia, 100 zł za dzień  

od 11 do 95 dnia 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu do 100 
dni 

100 zł 
za dzień - max 100 dni 

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
 – jednorazowe świadczenie 1% „SU” 

247 zł 

Pogryzienie przez psa 1% „SU” oraz pokąsania, ukąszenia 2% „SU” 

(w przypadku pokąsania, ukąszenia warunek- 2-dniowy pobyt w szpitalu) 247 zł/494 zł 

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW - w wyniku, którego 

konieczny był co najmniej 3-dniowy pobyt w szpitalu 1%  „SU” 247 zł 

Świadczenie z tytułu rozpoznania u Ubezpieczonego bąblowicy, 

toksoplazmozy, wścieklizny - jednorazowe świadczenie w wys. 5% „SU”  1.235 zł 

W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, 
bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – świadczenie w 
wys. 5% „SU” 

1.235 zł 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy do 1.500 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  do 1.000 zł 

Poważne Choroby  
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, 
utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność 
serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja 
głównych organów, Świadczenie 100% „SU” w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby 

1.000 zł 

Zwrot kosztów leków w wyniku NNW 
- jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na leki na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej do kwoty 100% „SU”. Zwrot kosztów następuje pod warunkiem, iż 
Ubezpieczony w związku z nieszczęśliwym wypadkiem przebywał w szpitalu przez okres 
minimum 4 dni 

do 500 zł 

Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów 
słuchowych w związku z NW na terenie placówki oświatowej do wysokości 

200 zł  
do 200 zł 

Hejt Stop 
bezpieczeństwo i wsparcie w przypadku doznania mowy nienawiści w sieci  

Pomoc psychologiczna w związku z NW do 500 zł 




