
 

EDU PLUS – program ochrony ubezpieczeniowej dzieci   

młodzieży Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach  

 
 

 

 

Sposoby zgłaszania szkody 

 

Online 

Formularz dostępny na stronie:  

zgloszenie.interrisk.pl 

lub mailem: 

szkody@interrisk.pl 

 

Telefonicznie 

Przez infolinię: 

(22) 575 25 25 

 

 

 

Okres ubezpieczenia:  

01.09.2019-31.08.2020 

 

 

 

 

 

Wyczynowe uprawianie sportu                                                                     
w zakresie ubezpieczenia, bez 

dodatkowych opłat. 

 
 
 
 

Zakres przygotowany na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. 
Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019r. 

 

 
OPCJA PODSTAWOWA 

EDU-A/P066167 

17 000 zł 
100% uszczerbku na zdrowiu       29 750 zł  
- za 1% uszczerbku (1-25% uszczerbku) 170 zł 
- za 1% uszczerbku (powyżej 25% uszczerbku) NOWOŚĆ 340 zł 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 17 000 zł 
Śmierć w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 25 500 zł 
Naprawa i zwrot kosztów nabycia okularów, aparatów 
słuchowych i ortodontycznych uszkodzonych w 
wyniku NW 

500 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie (ortezy, protezy itp.) 

5 100 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  170 zł 
Zdiagnozowanie sepsy u Ubezpieczonego 3 400 zł 
Śmierć rodzica w wyniku NW 3 400 zł 
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 170 zł 
Pogryzienie przez psa (bez pobytu w szpitalu) 170 zł 
Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie (24h pobyt 
w szpitalu)  

170 zł 

Zdiagnozowanie bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wścieklizny  

510 zł 

Zatrucie pokarmowe (24h pobyt w szpitalu)  170 zł 

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego (jeśli śmierć 
w wyniku NW) NOWOŚĆ 

1 700 zł 

OPCJE DODATKOWE 

Śmierć w wypadku komunikacyjnym 15 000 zł 
Oparzenia w wyniku NW 3 000 zł 
Odmrożenia 3 000 zł 
Pobyt w szpitalu w wyniku NW      (od 1. dnia, pobyt 3 dni) 60 zł / dzień 
Pobyt na OIOM w wyniku NW NOWOŚĆ 500 zł 
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 2. dnia, pobyt 3 dni) 60 zł / dzień 
Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym w wyniku choroby NOWOŚĆ 30 zł / dzień 
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) 

1 500 zł 

Koszty leczenia w wyniku NW (do 40%) , w tym:  5 000 zł 
- rehabilitacja 1 000 zł 
- leki 100 zł 
Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca 1 000 zł 
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW (do 20%) 5 000 zł 

"Bólowe" (0% uszczerbku w wyniku NW) 200 zł 

 
Assistance w tym:  
- pomoc medyczna w związku z NW– wizyta lekarza Centrum Assistance, 

organizacje wizyty u lekarza specjalisty, wizyty pielęgniarskie, dostawy leków, opiekę 
domową po hospitalizacji, transport medyczny, infolinia medyczna  

- indywidualne korepetycje – 10 godz. lekcyjnych (nieobecność w szkole przez 

min. 7 dni w związku z NW)  

- pomoc informatyczna – 4 usługi (m.in. instalacja kontroli rodzicielskiej, 

usuwanie  
 

TAK 

SKŁADKA ROCZNA 40 zł 


