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InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Vienna Insurance Group  

 
www.interrisk.pl  

 

Oferta kompleksowego ubezpieczenia  

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży szkolnej  

oraz personelu placówek oświatowych  

 
 

 

 

 WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU  

      w zakresie ubezpieczenia podstawowego bez zwyżki składki 

 SZPITAL – z tytułu NNW i choroby płatny od 2-go dnia pobytu 

 LECZENIE STOMATOLOGICZNE i REHABILITACJA w zakresie 

 NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI, PORAŻENIE PRĄDEM LUB PIORUNEM  

 ZATRUCIA POKARMOWE SPOWODOWANE ROTAWIRUSEM 

 SEPSA i BERELIOZA oraz PANDEMIA i EPIDEMIA w zakresie  

 KOREPETYCJE po nieszczęśliwym wypadku 

 POMOC PSYCHOLOGA w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub śmiercią rodzica lub 

opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
  

 
Adresy i telefony Oddziałów InterRisk są dostępne na stronie internetowej www.interrisk.pl  
 

InterRisk Kontakt 
                                                                                                                                                                                          

22 575 25 25 
 

 

        www.interrisk.pl 
 
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/20/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group z dnia 20 marca 2020 roku dostępnych na stronie interrisk.pl. 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).    

Skontaktuj się z agentem: 
Grzegorz Sikora  
tel. 602 696 855 
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PODSTAWA PRAWNA: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzone Uchwałą nr  01/20/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group z dnia 20 marca 2020r. wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU. 

 
 
 

 

 

 
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  

OPCJA OCHRONA 

SUMA UBEZPIECZENIA / 
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

WARIANT 0-9 

 

+ 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (w tym również zawał serca  i udar mózgu); 
w przypadku śmierci w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej oraz poza placówką oświatową, o ile 
Ubezpieczony był pod opieką pracownika placówki oświatowej  

12.000 zł 
30.000 zł 

 
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy   1.200 zł 
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy 500 zł 
Trwałe inwalidztwo częściowe  do 12.000 zł 
Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym 
wypadkiem  

do 5.000 zł 

Złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku  do 2.750 zł 

Rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku  500 zł 

Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku  500 zł 

Pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie/ użądlenie  
pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania, ukąszenia/użądlenia; 
w przypadku psa zniesienie warunku pobytu w szpitalu  

130 zł 

Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku  do 2.250 zł 

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego  
- w przypadku obojga rodziców/opiekunów prawnych  

1.200 zł 
3.600 zł 

Zwrot kosztów korepetycji – limit do 10 godzin lekcyjnych i nie więcej niż 500 zł w ciągu rocznego okresu 
ubezpieczenia  

500 zł 

Zwrot kosztów porady psychologa wskutek NNW oraz śmierci rodzica lub opiekuna prawnego  
wskutek NNW  

500 zł 

Zatrucie pokarmowe spowodowane rota wirusem - pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu lub 
czasowej niezdolności do nauki trwającej nieprzerwanie co najmniej 5 dni – jednorazowe świadczenie 

130 zł 

Zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem- wypłata pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu 
– jednorazowe świadczenie 

600 zł 

PAKIET ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH  
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

 

Opcja Dodatkowa D4 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – płatny od 2-go dnia max. za 90 dni pobytu w szpitalu (przy 
min. 3 dniowym pobycie w szpitalu)  

50 zł/dzień 

Opcja Dodatkowa D5 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 2-go dnia max. za 60 dni pobytu w szpitalu 
(przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu)  

50 zł/dzień 

Opcja Dodatkowa D10 
Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP oraz: 
rehabilitacja oraz odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego  
w wyniku NW z limitem 

do 1000 zł 
do 500 zł 

Opcja Dodatkowa D14 
Uciążliwe leczenie w wyniku NW 

100 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 45 zł 

 

 

Oferta dla placówki: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 


