
WARIANT I WARIANT III
W

A
WARIANT VIP

      15 000,00 zł 30 000,00 zł   80 000,00 zł        

      15 000,00 zł 30 000,00 zł   80 000,00 zł        

            150,00 zł 300,00 zł         800,00 zł              

        4 500,00 zł 9 000,00 zł     24 000,00 zł        

        4 500,00 zł 9 000,00 zł     24 000,00 zł        

            150,00 zł 300,00 zł         800,00 zł              

      15 000,00 zł 30 000,00 zł   80 000,00 zł        

    200 000,00 zł 200 000,00 zł 200 000,00 zł      

      30 000,00 zł 60 000,00 zł   130 000,00 zł      

        2 000,00 zł 2 000,00 zł     2 000,00 zł           

        1 500,00 zł 3 000,00 zł     8 000,00 zł           

3 000 zł 6 000,00 zł     16 000,00 zł        

1 500 zł 1 500,00 zł     1 500,00 zł           

750 zł 1 500,00 zł     4 000,00 zł           

150,00 zł           300,00 zł         800,00 zł              

300 zł 600,00 zł         1 600,00 zł           

750 zł 1 500,00 zł     4 000,00 zł           

150,00 zł           300,00 zł         800,00 zł              

II stopień 200,00 zł           200,00 zł         200,00 zł              

III stopień 600,00 zł           600,00 zł         600,00 zł              

IV stopień 1 000,00 zł        1 000,00 zł     1 000,00 zł           

100,00 zł 100,00 zł         100,00 zł              

100,00 zł 100,00 zł         100,00 zł              

4 000,00 zł 4 000,00 zł     4 000,00 zł           

        2 000,00 zł 2 000,00 zł     2 000,00 zł           

        5 000,00 zł 5 000,00 zł     5 000,00 zł           

            300,00 zł 300,00 zł         300,00 zł              

NOWOŚĆ !!! Hejt STOP pomoc informatyczną w ramach 

zwiększenia bezpieczeństwa dot. użytkowania portali 

społecznościowych,

- pomoc psychologiczna i pomoc prawną w przypadku 

działań przemocowych w sieci w stosunku do 

Ubezpieczonego m.in. w przypadku znieważenia lub 

zniesławienie w sieci, cyberbulling, cybermobbing, 

rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w sieci czy 

szantażu.

        5 000,00 zł 5 000,00 zł     5 000,00 zł           

        1 000,00 zł 1 000,00 zł     1 000,00 zł           

            100,00 zł 100,00 zł         100,00 zł              

            200,00 zł 200,00 zł         200,00 zł              

40,00 zł           61,00 zł         132,00 zł           

Nazwisko i Imię Przedstawiciela:

Telefon kontaktowy:

Świadczenie z  tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

OFERTA  UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO 
na rok szkolny 2022/2023

Uczniowie Szkół Podstawowych oraz Liceum

wejdź na str: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  wpisz ID: axzy4 /  nr. polis:         119015  /         119019  /           119028     .

OPCJA PODSTAWOWA

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie Boreliozy, w tym:  zdiagnozowanie boreliozy -1000 zł (jednorazowo), wizyta 

lekarska do 150 zł, badania diagnostyczne do 150 zł, antybiotykoterapia do 200 zł                     

100 %  uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

1 % uszczerbku na zdrowiu

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz kosztów zakupu lub naprawy 

okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego ( do 200 zł ) uszkodzonych w wyniku NW na terenie 

placówki oświatowej.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej (w tym również 

zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 

Koszty leczenia w wyniku NW, podlimit na koszty rehabiltacji 1000 zł.

Koszt zakupu leków 

Zatrucia pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porazenie prądem lub piorunem (min 3 dni w 

szpitalu)

Pogryzienie przez psa 

Pokąsanie, ukąszenie  (2 dni w szpitalu) 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblownica, toksoplazmoza, wścieklizna) 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (jednorazowo)

Oparzenia w wyniku NW -  SU 2 000,00 zł.

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (płatny od 1.go dnia -min 2 dni pobytu) max 100 dni

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - kwota za dzień (płatny od 2.go- min 3 dni pobytu)max 100 dni w tym 

brak wyłączenia Sars-Cov-2

Koszty operacji plastycznych w wyniku NNW

Poważne choroby (nowotwór złosliwy, paraliż,niewydolność nerek, poliomyelitis, transplantacja głównych 

organów, utrata wzroku, utrata mowy,utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardznienie rozsiane, cukrzyca 

typu I,niewydolność serca, chroby autoimmunologiczne np. Toczeń, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Bator Iza 537 036 280

537 036 280

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW podlimit 300 zł/ząb

Świadczenie bólowe: w przypadku uszkodzenia ciała w NNW, które wymagały interwencji lekarskiej w 

placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej 2 wizyt kontrolnych, a z tytułu których nie przysługuje 

świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW- Świadczenie jednorazowe w wyskości 100 zł

Uciążliwe leczenie w wyniku NNW  (5 dni zwolnienia)

SKŁADKA   (obejmuje wyczynowe uprawianie sportu)

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych  uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu 

Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 r.

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

