
OPCJA PODSTAWOWA + KLASY SPORTOWE 
Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 07.05.2019r. wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU 

Rodzaj świadczenia 

Wysokości świadczeń 

SUMA UBEZP. 

30 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 

komunikacyjnego -Opcja D1 (suma wypłat) 
45.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i 

udar mózgu 
30.000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 
30.000 zł 

poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 

ZA KAŻDY 1% USZCZERBKU 
300 zł za 1% 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych 

na zlecenie do 30% 
do 9.000 zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego 

osób niepełnosprawnych do 30% 
do 9.000 zł 

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 

– jednorazowe świadczenie 
300 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego 

w NNW – jednorazowe świadczenie 
3.000 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 

sepsy- świadczenie jednorazowe 
3.000 zł 

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie nw- w wyniku 

którego konieczny był co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu 
300 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku -Opcja D2 do 1.000 zł 

Odmrożenia-Opcja D3 do 1.000 zł 

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie 

przez owady – jednorazowe świadczenie (związane z 

pobytem w szpitalu) 

300 zł 

Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz 

leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych 1% SU 

300 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca - 
Opcja D12 1.000 zł 

świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 

boreliozy - jednorazowe świadczenie w wys. 5% SU 
1.500 zł 

zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów w związku z 

NW podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 100 zł, 
100 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -Opcja D4 
(świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu 

w szpitalu do 90 dni ) 

50 zł 

za dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby-Opcja D5 (świadczenie 

od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 60 dni) 

50 zł 

za dzień 

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku- 
Opcja D10 do 750 zł 

Koszty Leczenia stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku- Opcja D13 do 500 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ w zł 
53,60 zł 

wyczynowe uprawianie sportu w zakresie !!!!! 
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Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 
Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 7 maja 2019 r. dostępnych na stronie interrisk.pl
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Szanowni Państwo 

    
Polisa ubezpieczeniowa EDU Plus w InterRisk  daje ubezpieczonemu ochronę przez cały rok szkolny i podczas wakacji (365 dni w roku, 

przez 24 godz./dobę) na całym świecie.     

Atutami tej polisy jest objęcie ochroną i wypłatą świadczeń między innymi w przypadku takich zdarzeń jak:    

• uszkodzenie ciała w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co 
najmniej dwóch wizyt kontrolnych (w przypadku gdy nie będzie uszczerbku na zdrowiu);     

• pobyt w szpitalu na skutek choroby oraz NNW; InterRisk wypłaca świadczenie za pobyt w szpitalu zarówno w przypadku NNW  
jak i choroby; warunkiem wypłaty świadczenia jest pobyt w szpitalu przez minimum 3 dni;    

• uszczerbek na zdrowiu, za który wypłacany jest odpowiedni procent  SU (sumy ubezpieczenia) wskazanej na polisie.   
Dodatkowo to ubezpieczenie posiada uproszczoną, nieuciążliwą procedurę wypłaty świadczeń. Bez komisji lekarskich.    
 

   Wypłata świadczeń następuje na podstawie bardzo szybkich zgłoszeń, których można dokonać zarówno przez stronę internetową jak i pocztą 

elektroniczną.     

    

Szkody można zgłaszać w każdy zwyczajowo stosowany sposób, czyli:     

Telefonicznie    Pisemnie    Elektronicznie    

 

 

za pośrednictwem 

InterRisk Kontakt 

22 212 20 12 

wysyłając na adres InterRisk TU S.A. 

Al. Jerozolimskie 162 02-342 

Warszawa 

 

osobiście w dowolnej jednostce 

InterRisk 

online przez 

Portal Klienta InterRisk 

 

pocztą elektroniczną na adres   

interrisk.szkody@vigekspert.pl formularz 

na www.interrisk.pl 

Wypełniony druk zgłoszenia szkody można też wysłać na adres agenta obsługującego polisę, czyli:  

Centrum Polis Sp. z o.o., 62-510 Konin ul. Przemysłowa 75     

Kontakt do agenta obsługującego również w sprawach pozostałych ubezpieczeń:  

E-mail: sekretariat@centrumpolis.pl, telefon: 63 220 20 39 

. 
 

ASSISTANCE SUMA UBEZPIECZENIA 5000 PLN 

 

Pomoc medyczna 

 wizyta lekarza Centrum Assistance , 

organizacja wizyty u lekarza specjalisty 

wizyta pielęgniarki 

dostawa leków 

opieka domowa po hospitalizacji 

transport medyczny 

infolinia medyczna (0 22) 570 47 74 – możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w 

Polsce przepisów, 

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 

- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie 

ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

Indywidualne korepetycje jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł 

uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za 

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta 

przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego 

nieszczęśliwego wypadku 

 Pomoc rehabilitacyjna 
jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który 

jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana 

zwolnieniem lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy 

rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 
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