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EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY                                           

ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE SZKOLNE EDU PLUS? DO WYBORU RÓŻNE OPCJE: 

 

 

I. OPCJA PODSTAWOWA 
 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚD 

1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 

1.1 100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia 

1.2 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% sumy ubezpieczenia  

1.3 koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
do 30% sumy ubezpieczenia  

1.4 koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 
do 30% sumy ubezpieczenia  

2. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo  - 1% sumy ubezpieczenia  

3. 
śmierd Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym 

również zawał serca i udar mózgu) 
100% sumy ubezpieczenia  
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4. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowo  - 10% sumy 

ubezpieczenia  

5. 
śmierd rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo -  10% sumy 

ubezpieczenia  

6. pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia  

SKŁADKA (PLN) ZA 1.000 PLN SUMY UBEZPIECZENIA ZA OSOBĘ 3,40 

Zniżki grupowe (pod warunkiem min.  100 osób ubezpieczonych)  
od 5 % do 25%  

(w zależności od liczebności grupy)                                                                    

 

 

 

 

II. OPCJE DODATKOWE (D1 – D15) 
 

 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH 
WYSOKOŚD ŚWIADCZENIA 

SKŁADKA (PLN) 
za 1.000 PLN 

sumy 
ubezpieczenia 

za osobę 

Opcja Dodatkowa D1 - Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku 

komunikacyjnego 
100 % sumy ubezpieczenia  

0,10  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

II stopieo  10% sumy ubezpieczenia 

0,20  III stopieo 30% sumy ubezpieczenia 

IV stopieo 50% sumy ubezpieczenia 

Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia 

II stopieo 10% sumy ubezpieczenia 

0,20  III stopieo 30% sumy ubezpieczenia 

IV stopieo 50% sumy ubezpieczenia 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku (świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu) 

1% sumy ubezpieczenia/ za 

każdy dzieo 
0,30  

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie 

od trzeciego dnia pobytu) 

1% sumy ubezpieczenia/ za 

każdy dzieo 
0,30  
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Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania: 

Nowotwór  

złośliwy 

Paraliż 

Niewydolnośd 

nerek 

Transplantacja 

głównych 

organów 

Poliomyelitis 

Utrata mowy 

Utrata słuchu 

Utrata wzroku 

Anemia 

aplastyczna 

Stwardnienie 

rozsiane 

100 % sumy ubezpieczenia 

 

 

 

0,80  

Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
do 20% sumy ubezpieczenia 

0,20  

Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku  

Operacje 

wymienione 

wyłącznie w 

Tabeli nr 8 w 

Ogólnych 

Warunkach 

Ubezpieczeo 

w zależności od rodzaju 

operacji wysokośd świadczenia 

określa Tabela nr 8 

 

1,60  

Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby  

Operacje 

wymienione 

wyłącznie w 

Tabeli nr 9 w 

Ogólnych 

Warunkach 

Ubezpieczeo 

w zależności od rodzaju 

operacji wysokośd świadczenia 

określa          Tabela nr 9 

 

1,60  

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku  
do 20% sumy ubezpieczenia  0,70  

Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolnośd Ubezpieczonego do nauki 

i/lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

0,10% sumy ubezpieczenia/ za 

każdy dzieo 
0,50  

Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady 

wrodzonej serca 

Jednorazowo - 100 % sumy 

ubezpieczenia 
 0,50  

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku   
do 10 % sumy ubezpieczenia 0,20  

Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku  
2 % sumy ubezpieczenia 0,20 

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS zgodnie z OWU 1,80 
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pomoc medyczna 

 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance 

organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 

dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 

transport medyczny 

infolinia medyczna  (0 22) 212 20 12  –  możliwośd rozmowy z 

lekarzem Centrum oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym 

leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach 

obowiązujących w Polsce przepisów, 

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o 

podwyższonym ryzyku zachorowao, 

- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki 

uboczne, interakcje  z innymi lekami, możliwości przyjmowania w 

czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

 

indywidualne korepetycje 

 

jeżeli Ubezpieczony uczeo lub student uległ nieszczęśliwemu 

wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku 

którego nie mógł uczęszczad na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie 

okres co najmniej                7 dni, udokumentowane zaświadczeniem 

lekarskim, Ubezpieczyciel               za pośrednictwem Centrum 

Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z 

wybranych przez Ubezpieczonego ucznia             lub studenta 

przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w 

szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w 

odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

 

pomoc rehabilitacyjna 

 

jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za 

wyjątkiem uczniów   i studentów, uległ nieszczęśliwemu 

wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku 

którego czasowo utracił zdolnośd do wykonywania pracy trwająca 

nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem 

lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance 

na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje 

koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego 

maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego 

nieszczęśliwego wypadku 

Opcja Dodatkowa D16 – TELEMEDYCYNA zgodnie z OWU 6,00 

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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Organizacja i pokrycie kosztu 12 e-konsultacji 

(internistycznej, pediatrycznej lub dietetyka)  

w  ciągu okresu ubezpieczenia 

 





POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 
OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU SA z dnia 29.03.2016 r. 
 
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna V ienna Insurance 
Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 
01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU SA z dnia 24.04.2017 r. 

 
§1 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub 

odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia: 

 

 
 

1. § 4 ust 1 pkt 1) dodaje się lit. j) która otrzymuje brzmienie:  
j) wyłącznie dla Opcji Podstawowej oraz Podstawowej Plus wycięcie migdałków 
 
 

2. W § 6 i  § 7 dodaje się pkt. 8), który otrzymuje brzmienie:  
„7)  w przypadku przejścia przez ubezpieczonego zabiegu wycięcia migdałków, który odbył się podczas 

trwania ochrony ubezpieczeniowej – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczony w związku zabiegiem  przebywał w 

szpitalu przez minimum 24 godziny.”  

 

3. § 11 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 
 „4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w 

wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za 

każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod 

warunkiem że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 4 dni, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, 

który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po 

sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne 

przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy 

wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty 

odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 

ubezpieczenia;” 

 
4. w § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy dzień pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu 
trwał co najmniej 4 dni, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą 
samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z 
tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy 
wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty 
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia;” 

 


