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Szanowni Państwo,  

z  myślą  o  Waszych  pociechach 

przygotowaliśmy dedykowaną dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr  9  w 

 Bełchatowie  polisę ubezpieczenia NNW 

uczniów na kolejny rok szkolny. 

Jako  naszego  partnera  wybraliśmy 

InterRisk  Towarzystwo  Ubezpieczeń 

S.A. Vienna Insurance Group. 

 

DLACZEGO MY? Ochrona 24/7 - cały świat. 

Zwrot kosztów leczenia, leków  

 Wsparcie 360 - zapewniamy i rehabilitacji. 

kompleksowe wsparcie finansowe Uczniowie aktywni fizycznie w najczęściej 

występujących objęci ochroną bez dodatkowej nieszczęśliwych wypadkach składki. 

 i chorobach. Do 10 godzin korepetycji po NW. 

Kontakt 24 - w razie wątpliwości Świadczenie za pobyt w szpitalu umożliwiamy 

kontakt tradycyjny, w wyniku NW od 1. dnia. 

telefoniczny, e-mailowy  Naprawa okularów i aparatów lub za pośrednictwem 

formularzy słuchowy uszkodzonych on-line. w wypadku. 

Ponad 20 lat 

doświadczenia na 

rynku 

 

Ubezpieczamy szkoły 

w całej 

Polsce 



 

  

  
SUMA UBEZPIECZENIA  

20 000 zł  
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego  40 000 zł  

Śmierć w wyniku NW na terenie placówki oświatowej   40 000 zł  

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku   20 000 zł  

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW   4 000 zł  

Zwrot kosztów pogrzebu  do 5 000 zł  

100% uszczerbku na zdrowiu   35 000 zł  

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (1-25% uszczerbku)  200 zł  

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (pow. 25% uszczerbku)  400 zł  

Koszty leczenia w wyniku NW  do 5 000 zł  

Rehabilitacja w wyniku NW  do 1 000 zł  

Koszty leków  do 150 zł  

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  do 6 000 zł  

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW  do 1 000 zł  

Naprawa i zwrot kosztów nabycia lub naprawy okularów, aparatów 

słuchowych i ortodontycznych uszkodzonych w wyniku NW  
do 300 zł  

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  do 6 000 zł  

Zdiagnozowanie sepsy   6 000 zł  

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy  do 1 500 zł  

Poważne choroby (nowotwór złośliwy,  paraliż,  niewydolność  nerek,  

poliomyelitis,  utrata  wzroku,  utrata  mowy, utrata   słuchu,   anemia  aplastyczna,  

stwardnienie   rozsiane,   cukrzyca   typu   I, niewydolność  serca,  choroby  

autoimmunologiczne,  zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych; również  

transplantację  głównych organów)  

1 500 zł  

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych   
(bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)  

1 000 zł  

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem  

lub piorunem  
1 000 zł  

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  200 zł  

Pogryzienie   200 zł  

Wstrząśnienie mózgu z w następstwie NW  200 zł  

Pokąsanie, ukąszenie  400 zł  

Oparzenie w wyniku NW (II stopień – 10% SU,  

III stopień – 30% SU, IV stopień – 50% SU)  
do 2 500 zł  

Pobyt w szpitalu w wyniku NW (od 1. dnia pobytu)  100 zł/ dzień  

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 2. dnia pobytu, pobyt min. 

3 dni)  
100 zł/ dzień  

„Bólowe” – uciążliwe leczenie w wyniku NW   
(min. 5 dni niezdolności do nauki)  

200 zł  

Assistance EDU PLUS – m.in. indywidualne korepetycje po NW  W ZAKRESIE  

Składka roczna  50 zł  
  

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU W ZAKRESIE SKŁADKI:  

Ochroną objęte jest:  

a) uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych  

(uczniowskich) klubów sportowych,  

b) uprawianie 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) udział Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony 

jest uczniem szkoły sportowej,  

d) rekreacyjne uprawianiu sportu;  
  

Podstawa: Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo 

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 roku.  

  

  

  
  

  

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE   

OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS  

zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020  

 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020r.  

  

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 

wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia   

a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia  

03.03.2020r.  

  

§1  

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU 

EDU Plus:  

  

USZCZERBEK NA ZDROWIU / ZWROT KOSZTÓW ZA OKULARY KOREKCYJNE, APARATY SŁUCHOWE I APARATY 

ORTODONTYCZNE  

§6 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „1) w przypadku uszczerbku na 

zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:  

a) w  przypadku 100%  uszczerbku  na  zdrowiu  –  świadczenie  w  wysokości  175%  sumy ubezpieczenia określonej 

w umowie ubezpieczenia,  

b) w  przypadku uszczerbku  na  zdrowiu  od 1% do 25% –  świadczenie  w  wysokości takiego procentu sumy 

ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu, zaś w przypadku uszczerbku na zdrowiu powyżej 25% 

świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia za każdy kolejny procent uszczerbku na zdrowiu,  

c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów 

korekcyjnych, aparatu słuchowego lub ortodontycznego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot 

udokumentowanych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – do wysokości 30% sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:  

– są  niezbędne  z  medycznego  punktu  widzenia  i  udokumentowane  kopią  zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w 

wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz  

– zostały  poniesione  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  okresie  nie  dłuższym niż dwa lata od daty 

nieszczęśliwego wypadku;  

zwrot   udokumentowanych   kosztów   zakupu   lub   naprawy   okularów   korekcyjnych, aparatu   słuchowego lub 

ortodontycznego uszkodzonych   w   wyniku   nieszczęśliwego   wypadku  –  do  wysokości  300  zł,  pod  warunkiem  

że  zaistnienie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego doszło do uszkodzenia okularów korekcyjnych, 

aparatu słuchowego lub ortodontycznego jest udokumentowany medycznie. Zwrot udokumentowanych kosztów 

poniesionych na terenie RP do 12 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku następuje na podstawie dokumentacji 

medycznej potwierdzającej konieczność korzystania z okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego lub 

ortodontycznego przez ubezpieczonego.”  

  

ROZPOZNANIE U UBEZPIECZONEGO SEPSY  

§6 ust. 1` pkt. 5) otrzymuje brzmienie:  

„5) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 30% sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została rozpoznana po raz pierwszy w 

okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej”.  

  

ŚMIERĆ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO W NNW  

„§6 ust. 1 pkt. 6) w  przypadku śmierci  opiekuna  prawnego  lub  rodzica Ubezpieczonego  w  następstwie nieszczęśliwego 

wypadku – świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż: 

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,   



b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest 

do dwóch zdarzeń w okresie ubezpieczenia.”  

  

OPCJA DODATKOWA D4 – POBYT W SZPITALU  W WYNIKU NW  

§11 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:  

 „4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu  

Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem 

nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w 

szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy 

wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością 

Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”  

  

  

  

OPCJA DODATKOWA D5 – POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY  

§11 ust. 1 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:  

„5) Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, 

począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego minimum 3 dni. 

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis 

ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 

pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”  

  

OPCJA DODATKOWA D14 – UCIĄŻLIWE LECZENIE  

§11 ust. 1 pkt. 14) otrzymuje brzmienie”  

„14) Opcja   Dodatkowa   D14   – uciążliwe   leczenie   w   wyniku   nieszczęśliwego   wypadku–  wypłata  świadczenia  w  

wysokości  100%  sumy  ubezpieczenia  określonej  w  umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, 

iż:  

a) nieszczęśliwy  wypadek  nie  pozostawił  uszczerbku  na  zdrowiu  Ubezpieczonego (0%  uszczerbku  na  zdrowiu),  

bądź  trwałego  inwalidztwa  częściowego,  złamania  kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, 

wstrząśnienia mózgu oraz  

b)przebieg  leczenia  spowodował  czasową  niezdolność  Ubezpieczonego  do  nauki  lub do pracy przez okres nie krótszy 

niż 5 dni;”  

  

  

    

  


