
 

EDU PLUS – program ochrony ubezpieczeniowej 

dzieci i młodzieży  oraz   personelu placówki 
oświatowej 

 Zakres ubezpieczenia obejmuje także uczniów uprawiających sport w szkolnych klubach sportowych (SKS, UKS) oraz 

podczas zawodów międzyszkolnych, a także uczęszczających do klas sportowych i uprawiających sport rekreacyjnie. 

Dla uczniów uprawiających sport wyczynowo (w pozaszkolnych klubach lub organizacjach sportowych) obowiązuje 

zwyżka składki o 30%. 

OPCJA PODSTAWOWA 
SUMA UBEZPIECZENIA 

15 000 zł 

Wysokość świadczenia 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej (150% SU) 

22 500 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 15 000 zł 

Od 1% do 70% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (1% SU za 
1%) 

150zł  

Powyżej 70% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (1,5% SU za 
1%) 

225zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (150% SU) 22 500 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 4500zł 

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy okularów korekcyjnych, 
aparatu słuchowego lub ortodontycznego uszkodzonego w 
wyniku NW 

do 500 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 4500zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy (20% SU) jednorazowo 3000zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW (20% 
SU) 

jednorazowo 3000zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (1% SU) jednorazowo 150zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (1% SU) jednorazowo 150zł 

Pogryzienie przez psa (brak wymogu pobytu w szpitalu) (1% SU) 
jednorazowo 150zł 

Pokąsania, ukąszenia/użądlenia - wymóg pobytu w szpitalu 24h 
(1% SU) 

jednorazowo 150zł 

Zatrucia pokarmowe - wymóg pobytu w szpitalu 24h (1% SU) 
jednorazowo 150zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, 
toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 
wścieklizny (3% SU) 

jednorazowo 450zł 

SKŁADKA ROCZNA 34,50 zł 

OPCJE DODATKOWE  

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 2 000 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1000 zł 

Odmrożenia do 1 000 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (wypłata od 1 
dnia, pobyt min. 3 dni) 

30 zł za dzień 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (wypłata 
od 2 dnia, pobyt min. 3 dni) 

30 zł za dzień 

Koszty leczenia w wyniku NW, w tym: do 1200 zł 

Rehabilitacja w wyniku NW do 1000 zł 

Zakup leków do 100 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW  do 600 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (5 dni 
niezdolności do nauki lub pracy) 

150 zł 

SKŁADKA ROCZNA RAZEM 40 zł  

SKŁADKA ROCZNA RAZEM Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE 
UPRAWIANIE SPORTU 

50 zł 
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EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY                                           

ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

 

KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW, KADRY NAUCZYCIELSKIEJ I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę na całym świecie 

 Preferencyjna, niska składka 

 10% uczniów zwolnionych z opłaty składki 

 Szybki, nowoczesny sposób zgłaszania szkody – zgłoszenie on-line 

 Stały podgląd statusu szkody dla rodziców lub opiekunów prawnych 

 Uproszczona procedura wypłaty świadczeń 

 Indywidualne korepetycje dla uczniów po nieszczęśliwym wypadku 

 Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej i materialnej nauczycieli i dyrektorów szkoły 

 Kompleksowe ubezpieczenie majątku na preferencyjnych zasadach 
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