
EDU PLUS – program ochrony ubezpieczeniowej  

                       dla Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach 

                                 na rok szkolny 2022/2023 

Suma ubezpieczenia  22 000 zł  

Śmierć w wyniku NW na terenie szkoły  44 000 zł  
 
 
 

Nr polisy: 
EDU-A/P 116251 

 
 

Okres ubezpieczenia:  
 01.09.2022-31.08.2023 

 
 

Sposoby zgłaszania 
szkody: 

 
 

Online 
Formularz dostępny na 

stronie:  
zgloszenie.interrisk.pl 

lub mailem: 
szkody@interrisk.pl 

 
 

Telefonicznie 
Przez infolinię: 
(22) 575 25 25 

 
 

Śmierć w wyniku NW 22 000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu 38 500 zł  

- za 1% uszczerbku (1-25% uszczerbku) 220 zł 

- za 1% uszczerbku 2% SU  (powyżej 25% uszczerbku)  440 zł 

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

6 600 zł 

Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego lub 
ortodontycznego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 

300 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 220 zł 

Zdiagnozowanie sepsy u Ubezpieczonego 5 500 zł 

Śmierć rodzica w wyniku NW 4 400 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 220 zł 

Pogryzienie przez psa lub kota (bez pobytu w szpitalu) 220 zł 

Ukąszenia/użądlenia (24h pobyt w szpitalu)  440 zł 

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

1 100 zł 

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem  
(3 dni w szpitalu) 

1 100 zł 

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego (jeśli śmierć w wyniku NW) 3 300 zł 

Pomoc psychologa po NW i śmierci rodzica w wyniku NW 300 zł 

  

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 15 000 zł 

Oparzenia w wyniku NW 5 000 zł 

Odmrożenia 3 000 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW 

 od 1 do 10 dnia 
 od 11 do 95 dnia  

 

90 zł/dzień 
60 zł/dzień 

Pobyt na OIOM w wyniku NW 200 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 60 zł / dzień 

Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, poliomyelitis, niewydolność nerek, 

transplantacja głównych organów, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, 
cukrzyca typu I, stwardnienie rozsiane, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna) 

2 000 zł 

Koszty leczenia w wyniku NW, w tym: 
rehabilitacja 
leki 

1 500 zł 
1 500 zł 
200 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego 1 600 zł 

Zdiagnozowanie wrodzonej wady serca 1 000 zł 

„Bólowe”  - uciążliwe leczenie (5 dni niezdolności do nauki po NW) 200 zł 

Assistance – korepetycje, pomoc medyczna 5 000 zł 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 1 500 zł 

Hejt Stop (pomoc psychologiczna, informatyczna i prawna) 5 000 zł 

Wyczynowe uprawianie sportu TAK 

ROCZNA SKŁADKA 50 zł 
Oferta przygotowana przez Przedstawicielstwo Generalne w Kielcach na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 roku, zawierających wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, dostępnych na stronie www.interrisk.pl.(3) 

Składka ubezpieczenia EDU Plus uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia.  
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 
25.03.2022r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl. 
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