
EDU PLUS
NNW Szkolne

Opcja Podstawowa
PRESTIŻOWE UBEZPIECZENIA

WARIANT 

Składka roczna za osobę 41 zł
Rodzaj Świadczenia Sumy ubezpieczenia / wysokości świadczeń

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w skutek NW 50 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w skutek NW / 100% uszczerbku na zdrowiu w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym zawał serca i udar mózgu ) 25 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 25 000 zł
Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu, również w wyniku padaczki
( najszersza tabela uszczerbku w InterRisk ) umowa dwuletnia

275 zł
za każdy 1%

Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu, również w wyniku padaczki
( najszersza tabela uszczerbku w InterRisk ) umowa roczna 250 zł

za każdy 1%

Operacje w skutek nieszczęśliwego wypadku (m.in. skręceń, zwichnień, 
złamań)  do 1 000 zł

Założenie min. dwóch szwów (dodatkowe jednorazowe  świadczenie) 250  zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku
(płatne od pierwszego dnia pobytu, maksymalnie do 120 dni)

120 zł
za dzień od 1 do 10

dnia 80 zł za dzień od
11 do 120 dnia

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby w tym COVID- 19 
(świadczenie płatne od drugiego dnia, maksymalnie do 100 dni)

120 zł
za dzień od 2 do 10

dnia 80 zł za dzień od
11 do 100 dnia

Operacje w wyniku choroby (m.in. wyrostka robaczkowego, przegrody 
nosowej, ślinianek, zatok, wycięcia migdałków, odklejenia siatkówki) do 1 000 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia,
( bez konieczności pobytu w szpitali w przypadku pogryzienia przez psa) 250 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 250 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego
uszkodzonych w wyniku NW, m.in. protezy, kule, stabilizatory,wózki inwalidzkie

do 7 500 zł

Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacja w wyniku NW do 1 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego poważnej choroby:  sepsa, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, stwardnienie 
rozsiane, cukrzyca typu I 

2 500 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 2 500 zł
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy,
toksoplazmozy, wścieklizny - jednorazowe świadczenie w wys. 5% SU 1 250 zł

W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w
przypadku porażenia prądem lub piorunem – świadczenie w wys. 5% SU 1 250 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 7 500 zł
Koszty leków w wyniku NW do 500 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 1 500 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

II stopnia 300 zł

III stopnia 900 zł

IV stopnia 1 500 zł

Wyczynowe uprawianie sportu (sporty walki,drużynowe, 
jeździedztwo, kluby sportowe) TAK

Objaśnienia: SU - suma ubezpieczenia; NW - nieszczęśliwy wypadek
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu 
InerRisk towarzystwo ubezpieczeń Spółka akcyjna Vienna Insurance Group z 03.03.2020 r. dostępnych na stronie interrisk.pl
www.ubezpieczony.net.pl


