
EDU PLUS – zakres ochrony ubezpieczeniowej dzieci   

i młodzieży  oraz   personelu  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
na rok szkolny 2019/2020 

 
Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie ubezpieczenia, bez dodatkowych opłat. 
 

 
       Sposoby zgłaszania szkody: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zakres przygotowany na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU 
S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019r. 

OPCJA OCHRONA PLUS SUMA UBEZPIECZENIA 

20 000 zł 
 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW  20 000 zł 
Śmierć na terenie placówki oświatowej w wyniku NW  30 000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (100% SU)  20 000 zł 
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  do 6 000 zł 
Zwrot kosztów naprawy okularów i aparatów słuchowych uszkodzonych w wyniku NW   do 200 zł 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  do 6 000 zł 
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy (20% SU)  jednorazowo 4 000 zł 
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW (10% SU)  jednorazowo 2 000 zł 
Trwałe inwalidztwo częściowe  zgodnie  tabelą nr 4 OWU 
Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów  zgodnie z tabelą nr 5 OWU 
Uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagającego interwencji lekarskiej w placówce medycznej i 
minimum dwóch wizyt kontrolnych (1%) 

                 200 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (1% SU)  jednorazowo 200 zł 
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (1% SU)  jednorazowo 200 zł 
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – (wymóg pobytu w szpitalu 2 dni) 

 jednorazowo 400 zł 

Nagłe zatrucia gazami bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem (5% SU)  1 000 zł 

Zatrucia pokarmowe - wymóg pobytu w szpitalu 3 dni (1% SU) 
 jednorazowo 200 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych, wścieklizny (3% SU) 

 jednorazowo 600 zł 

OPCJE DODATKOWE (kumulacja świadczeń)  

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego  35 000 zł 
Oparzenia w wyniku NW (do 50% SU)  10 000 zł 
Odmrożenia (do 50% SU)  10 000 zł 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (wypłata od 1 dnia, pobyt min. 3 dni)  60 zł za dzień 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (wypłata od 2 dnia, pobyt min. 3 dni)  60 zł za dzień 
Koszty operacji plastycznych w wyniku NW  do 5 000 zł 
Operacje w wyniku NW (zgodnie z tabelą nr 8 OWU)  do 2 000 zł 
Operacje w wyniku choroby (zgodnie z tabelą nr 9 OWU)  do 2 000 zł 
Koszty leczenia w wyniku NW (do 30%), w tym:  6 000 zł 
- rehabilitacja w wyniku NW  1 000 zł 
- zakup leków  do 100 zł 

Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca  1 000 zł 
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW (do 15% SU)  do 750 zł 
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (10 dni niezdolności do nauki lub pracy)  200 zł 
Assistance - indywidualne korepetycje – do 10 godzin dla ucznia, pomoc medyczna (organizacja 
wizyty lekarza lub pielęgniarki, dostawa leków, transport medyczny, infolinia medyczna) 

 do 5 000 zł 

SKŁADKA ROCZNA   40 zł 

zgloszenie.interrisk.pl szkody@interrisk.pl     Tel. (22) 575 25 25 

 



  

 

 


