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InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Przedstawicielstwo Generalne w Toruniu za 

pośrednictwem Eurobrokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Mławie 

 

 

Edu Plus 

program ochrony 

ubezpieczeniowej  

dzieci i młodzieży oraz 

personelu placówki oświatowej 

na rok szkolny 2018/2019

 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO I WAKACJI 

 – 365 DNI W ROKU, PRZEZ 24 GODZ. NA DOBĘ  

 MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA 10% ZNIŻKI W SKŁADCE ZE WZGLĘDU NA UCZNIÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ 

SYTUACJI MATERIALNEJ 

 MOŻLIWOŚĆ OBJĘCIA OCHRONĄ W RAMACH OFERTY SZKOLNEJ NNW NAUCZYCIELI I PERSONELU 

 SZYBKI, PROSTY I NOWOCZESNY SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKÓD   (ZGŁOSZENIA SZKÓD ON-LINE, E-MAIL 

LUB TELEFONICZNIE) 

 STAŁY PODGLĄD STATUSU SZKODY DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 UPROSZCZONA PROCEDURA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ 

 OFERTA OC DLA DYREKTORA I NAUCZYCIELI W RAMACH OFERTY SZKOLNEJ 
 

Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w 
drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na 
uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego 
planu lekcji w szkołach sportowych, 
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i 
zespołowej. 
 

Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego 
polegającej na: 
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych 
w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) 
odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony 
jest uczniem szkoły sportowej, 
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu 

dla Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Dywitach  
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OPCJA PODSTAWOWA 

Suma ubezpieczenia 12 000 zł 20 000 zł 

Składka od osoby 32,30 zł 52,70 zł 

Składka od osoby z dodatkowym rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu 42,00 zł 68,10 zł 

Opis świadczenia 

podstawowego 
Informacje dodatkowe 

Wysokość 

świadczenia 
Wariant I Wariant II 

uszczerbek na zdrowiu  

w wyniku NW 

Uszczerbek na zdrowiu ustalany na 

podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na 

Zdrowiu InterRisk, max 100% SU 

1% SU za 1% 

uszczerbku na 

zdrowiu 

120 zł 200 zł 

śmierć Ubezpieczonego 

 w wyniku NW 

Za NW uważa się również zawał serca i 

udar mózgu! 
100% SU 12 000 zł 20 000 zł 

koszty nabycia wyrobów 

medycznych wydawanych 

na zlecenie 

Zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, 

kołnierza ortopedycznego 
do 30% SU do 3 600 zł do 6 000 zł 

koszty przekwalifikowania 

zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

Zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej 

do pracy w dotychczasowym zawodzie 
do 30% SU do 3 600 zł do 6 000 zł 

uszczerbek na zdrowiu w 

wyniku ataku padaczki 

Jednorazowe świadczenie, pod warunkiem 

zdiagnozowania padaczki w okresie 

ubezpieczenia 

2 % SU 240 zł 400 zł 

zdiagnozowanie u 

Ubezpieczonego sepsy 
Wypłata za fakt zdiagnozowania sepsy 10% SU 1 200 zł 2 000 zł 

śmierć rodzica/ opiekuna 

prawnego Ubezpieczonego 

 w wyniku NW 

W przypadku śmierci obydwu 

rodziców/opiekunów prawnych 

świadczenie wypłacane jest podwójnie 

10% SU 1 200 zł 2 000 zł 

pogryzienie przez psa, 

pokąsania, 

ukąszenia/użądlenia 

Warunek odpowiedzialności: pobyt w 

szpitalu min. 2 dni 
1% SU 120 zł 200 zł 

wstrząśnienia mózgu 

 w wyniku NW 

Warunek odpowiedzialności: pobyt w 

szpitalu min. 3 dni 
1% SU 120 zł 200 zł 

 

OPCJE DODATKOWE 

Składka od osoby 32,30 zł 52,70 zł 

Składka od osoby z dodatkowym rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu 42,00 zł 68,10 zł 

Opis świadczenia dodatkowego SU Wysokość świadczenia Wariant I Wariant II 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 

komunikacyjnego lub wypadku na terenie 

ubezpieczonej placówki 

6 000 zł 100 % SU 6 000 zł 6 000 zł 

oparzenia w wyniku NW 

II stopień 

1 200 zł 

10 % SU 120 zł 120 zł 

III stopień 30% SU 360 zł 360 zł 

IV stopień 50% SU 600 zł 600 zł 

odmrożenia 

II stopień 

1 200 zł 

10 % SU 120 zł 120 zł 

III stopień 30% SU 360 zł 360 zł 

IV stopień 50% SU 600 zł 600 zł 

pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od 

drugiego dnia pobytu w szpitalu) 
3 000 zł 1% SU za każdy dzień 30 zł 30 zł 

pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 

trzeciego dnia pobytu) 
3 000 zł 1% SU za każdy dzień 30 zł 30 zł 

koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 3 600 zł 

zwrot kosztów do 20% SU; 

rehabilitacja nie więcej niż 

500 zł 

do 720 zł do 1 200 zł 

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
5 000 zł do 10 % SU do 500 zł do 500 zł 

 

Objaśnienia: SU – suma ubezpieczenia, NW – nieszczęśliwy wypadek 

 


