
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 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).   

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych Uchwałą nr  05/07/05/2019 Zarządu InterRisk S.A. ViennaInsurance Group z dnia 07.05.2019 r.Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte 
są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych Uchwałą nr  05/07/05/2019 Zarządu InterRisk S.A. ViennaInsurance Group z dnia 07.05.2019 r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl 

 

 

                      ZAKRES UBEZPIECZENIA                                       ŚWIADCZENIE 

L.p. 
1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 30.000 zł 

2 śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 20.000 zł 

3 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 20.000 zł 

4 100% uszczerbku na zdrowiu 20.000 zł 
5 1% uszczerbku na zdrowiu 200 zł 
6 zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących 

przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych 6.000 zł 

7 zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych do 200 zł 

8 zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 6.000 zł 
9 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki 200 zł 

10 jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy 4.000 zł 
11 jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania boreliozy 1.000 zł 
12 jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania choroby odzwierzęcej 

(wścieklizna, ornitoza, toksoplazmoza,  bruceloza, bąblowica) 1.000 zł 

13 śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 2.000 zł 

14 jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie przez psa,  pokąsania 

ukąszenie/użądlenie 400 zł 

15 Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł 
16 Zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 400 zł 
17 Zatrucie pokarmowe 400 zł 
18 Opcja Dodatkowa D4- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 40 zł/dzień 
19 Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 40 zł/dzień 
20 Opcja Dodatkowa D10– koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1.000 zł 
21 Opcja Dodatkowa D10– rehabilitacja 1.000 zł 
22 Opcja Dodatkowa D13 – Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 600 zł 
23 Opcja Dodatkowa D18 – Zwrot kosztów leków 300 zł 

 

EDU Plus 


