
 
 
 
 

 
 

UBEZPIECZENIE NASTĘPST NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  EDU PLUS 
OPCJA OCHRONA PLUS 

Zakres ubezpieczenia 
 
 

  
Wysokość Sumy ubezpieczenia (SU)  

L.p. 
ŚWIADCZENIE 

Suma  Ubezpieczenia  
12.000 zł 

1 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

(w  tym również zawał serca i udar mózgu) 
100% SU  -  12.000 zł 

2 
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydanych na 

zlecenie  
do 30%SU - do 3.600 zł 

3 
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych 
do 30%SU - do 3.600 zł 

4 
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki 
1% SU  - 120 zł 

5 
jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania 

sepsy 
10 % SU - 1.200 zł 

6 
śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 
10 % SU  - 1.200 zł 

7 
jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie przez 

psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie 
 1% SU  - 120 zł 

8 trwałe inwalidztwo częściowe zgodnie z tabelą nr 4 OWU 
9 złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów zgodnie z tabelą nr 5 OWU 

10 
nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub 

piorunem ( skutkujące pobytem w szpitalu co najmniej trzy dni) 
5% SU - 600 zł 

11 
uszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w 

placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych 
 1 % SU-  120 zł 

12 wstrząśnięcie  mózgu w wyniku NW 1% SU – 120 zł 

13 
Oparzenia w wyniki NW-  II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; 

IV stopień – 50% SU 
Suma ubezpieczenia  

4000,00 zł 

14 
Opcja Dodatkowa D4- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego  

wypadku (świadczenie od trzeciego dnia pobytu  ) 
40 zł/dzień 

15 
Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 
 (świadczenie od trzeciego dnia pobytu  ) 

40 zł/dzień 

16 
Opcja Dodatkowa D 13 – koszty leczenia stomatologicznego w 
wyniku NW  do 10% Sumy Ubezpieczenia 

Suma Ubezpieczenia 3.000 zł 

17 
Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku NW  
 2% Sumy Ubezpieczenia 

Suma Ubezpieczenia  8 000 zł 

18 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku do 20% Sumy Ubezpieczenia .  
Podlimit na rehabilitacje 500 zł 

Suma Ubezpieczenia 2.000  zł 

 Składka roczna od osoby (bez rozszerzenia o wyczynowe 
uprawianie sportu) 

23,00 zł 

 
 
 



Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. udziela ochrony osobom: 

 

- biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 

szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 

- uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach 

obowiązującego planu lekcji , za wyjątkiem, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 

- biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem gdy 

ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 

- rekreacyjnie uprawiającym sport. 

PONADTO : 

 

1. Dodatkowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia za śmierć Ubezpieczonego w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na terenie placówki oświatowej.  

 

2. W przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego boreliozy – jednorazowe świadczenie w 

wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż 

borelioza została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia  EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 

Zarządu Interrisk TU S.A. Vienna InsuranceGroup z dnia 24.04.2017 

 
Zgłaszanie szkód: 
 
WIZYTA W BIURZE UBEZPIECZEŃ ” BUFIX”  
  32-800 BRZESKO UL. Sobieskiego 1 
(formularz zgłoszenia szkody dostępny w sekretariacie szkoły)  
 
LUB 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telefoniczne 

za pośrednictwem  
InterRisk Kontakt 

22 212 20 12 

Elektronicznie: 
Online przez  

Portal Klienta InterRisk  
 Pocztą elektroniczną 

interrisk.szkody@vigekspert.pl 

Formularz zgłoszenia 
szkody do pobrania na  

www.interrisk.pl 

Tradycyjnie: 
 

Pisemnie na adres:  
InterRisk TU S.A. 
Vienna Insurance 

Group 

SU VE DLS NNW,  
Al. Jerozolimskie 162, 

02-342 Warszawa 

InterRisk 
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