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OFERTA  UBEZPIECZENIA NNW EDU PLUS 2018/2019 – „OCHRONA” 
 

1. Zakresy : sumy ubezpieczenia, świadczenia 

Zakres Wariant I Wariant II

Śmierć w następstwie NW na terenie placowki oświatowej oraz 

w każym miejscu o ile Ubezpieczony przebywał pod opieką 

pracownika placówki oświatowej (np. wycieczki, zielone szkoły)

22.500 zł 25.000 zł

Max. Odpowiedzialność z tytułu jednego wypadku 19.600 zł 21.250 zł

Śmierć w następstwie NW 9.000 zł 10.000 zł

Śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 9.000 zł 10.000 zł

Trwałe inwalidztwo w następstwie NW 9.000 zł 10.000 zł

Trwałe inwalidztwo w następstwie zawału serca, udaru mózgu 9.000 zł 10.000 zł

Zakup wózka inwalidzkiego 5.000 zł 5.000 zł

● Złamania kości 2.000 zł 2.250 zł

● Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz owady     100 zł     110 zł

● Rany ciete, szarpane, tluczone, kłute, darte, kąsane - wymagające szycia    300 zł    350 zł

● Urazy narządów ruchu zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia    300 zł    350 zł

● Wstrząśnienie mózgu 1.500 zł 1.750 zł

● Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 zł/dzień 20 zł/dzień

● Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 20 zł/dzień 20 zł/dzień

● Oparzenia 2.000 zł 2.000 zł

● Operacje w wyniku NW (powłok ciała, przewodu pokarmowego i jamy 

brzusznej, klatki piersiowej, narządów zmysłów; operacyjne leczenie: złamań, 

operacyjne leczenie zwichnięć i skręceń, ukladu moczowo-płciowego, 

neurochirurgiczne, przeszczepy, amputacje, )

1.000 zł 1.000 zł

● Zdiagnozowanie sepsy    900 zł    1.000 zł

● Zatrucie pokarmowe spowodowane rota wirusem     100 zł     110 zł

● Zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem     450 zł     500 zł

● Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW 1.000 zł 1.000 zł

● Zwrot kosztów korepetycji w NNW    500 zł    500 zł

● Zwrot kosztów porady psychologa na skutek  NW oraz 

śmierci rodzica lub opiekuna prawnego na skutek NW
   500 zł    500 zł

Śmierć rodzica w NNW/ śmierć rodziców w NNW    900 zł/ 2.700 zł    1.000 zł/ 3.000 zł

Składka 42 zł 48 zł  
- Zakresy rozszerzone o gwarantowane wypłaty (nawet, gdy uszczerbek na 

zdrowiu = 0%). 
 

PEŁNA OBSŁUGA POLISY W SZKOLE – informacja, zgłaszanie szkód. 

Gwarancja szybkich wypłat odszkodowań (przekaz, przelew) przez BIURO 

OBSŁUGI POLIS SZKOLNYCH. 
 

Bezpłatnie ubezpieczeni   -  5% ogółu ubezpieczonych 
 

MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO,  TELEMEDYCYNA!!! 

BIURO OBSŁUGI POLIS SZKOLNYCH      
   ul. 1-go Maja18a ( I piętro)     Jarosław Pająk tel./fax      33  818 79 09 

43-300  Bielsko-Biała       Maria Jermak kom.           502-750 344 

jaroslaw.pajak@gmail.com 

* Niniejsza Oferta jest jedyną wiążącą TU INTERRISK S.A. 
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OFERTA UBEZPIECZENIA NNW EDU PLUS 2018/2019 
 

2. Zakresy : sumy ubezpieczenia, świadczenia 
 

Zakres Wariant I Wariant II

Smierć w NNW na terenie placówki oraz pod 

opieką pracownika placówki
22.500 zł 25.000 zł

Max. Odpowiedzialność 19.600 zł 21.250 zł

Smierć w NNW (oraz zawał serca i udar mózgu ) 9.000 zł 10.000 zł

Trwałe inwalidztwo 9.000 zł 10.000 zł

Zakup wózka inwalidzkiego 5.000 zł 5.000 zł

Składka roczna na osobę 42 zł 48 zł  
 

 ZAKRESY ROZSZERZONE O GWARANTOWANE WYPŁATY   (nawet 

gdy uszczerbek na zdrowiu = 0%). 
 

Złamania kości –  Urazy narządów ruchu   Wstrząśnienie mózgu -  Operacja NNW  - 

Oparzenia - Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW    Pobyt w szpitalu NNW -  Pobyt w 

szpitalu choroba - Rany - Pogryzienie przez psa i inne zwierzę - Pokąsanie przez owady  -– 

Zdiagnozowanie sepsy-  Zatrucie pokarmowe spowodowane rota wirusem - Zatrucie gazami, 

porażenie prądem lub piorunem -  Zwrot kosztów korepetycji w NNW – Zwrot kosztów porady 

psychologa  w NNW -  Śmierć Rodzica w NNW 

 

3. Rozszerzony zakres ubezpieczenia gwarantuje wysokie wypłaty ! 
 

 

    Przykład :                Wariant I   Wariant II   

 -   Wstrząśnienie mózgu           1.500 zł         1.750 zł   

 -  11 dni pobytu w szpitalu              220 zł           220 zł   

 -   Złamanie przedramienia   od: 400 zł –1.150 zł            od 450 zł – 1.275 zł           

    

    Wypłata razem /PLN  od: 2.120 zł – 2.870 zł od 2.420 zł – 3.245 zł          

 

Pełna obsługa Polisy – informacja, kompletowanie dokumentacji, gwarancja 

szybkich wypłat odszkodowań – przez BIURO OBSŁUGI POLIS SZKOLNYCH,  
 
BIURO OBSŁUGI POLIS SZKOLNYCH      
   ul. 1-go Maja18a ( I  piętro)    Jarosław Pająk tel./fax    33  818 79 09 

43-300  Bielsko-Biała      Maria Jermak kom.          502-750 344 
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KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH 
 

 Ochrona przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, na całym świecie  
 

  Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony zdrowotnej. Ubezpieczeniem objęty jest zawał 

 serca i udar mózgu, zdiagnozowanie sepsy, zakażenie rota wirusem, pobyt w szpitalu z 

powodu zachorowania  – bez dodatkowej opłaty 
 

 Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony rodzinnej. Ubezpieczeniem objęta jest śmierć 

rodzica, koszty porady psychologa w NNW – bez dodatkowej opłaty 
 

 Ubezpieczenie obejmuje świadczenie 5.000 zł na zakup wózka inwalidzkiego – bez 

dodatkowej opłaty. 
 

 Ubezpieczeniem objęty jest pobyt w szpitalu  – bez opłaty dodatkowej. 
 

 Ubezpieczeniem objęty jest zwrot kosztów korepetycji – bez opłaty dodatkowej. 
 

 Wszystkie warianty ubezpieczenia mają rozszerzony zakres o gwarantowane wypłaty 

(także kiedy uszczerbek na zdrowiu = 0%) z tytułu: 
 

   Złamania i pęknięcia kości  wypłata gwarantowana! 

   Pogryzienie przez psa   wypłata gwarantowana! 

   Pogryzienie przez inne zwierzę 

      lub pokąsanie przez owady  2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana! 

   Rany (szwy)    wypłata gwarantowana! 

   Urazy (zwichnięcia skręcenia, stłuczenia) od 8 dni  unieruch., wypłata 

gwarantowana! 

   Wstrząs mózgu    od 3 dnia w szpitalu, wypłata gwarantowana! 

   Pobyt w  szpitalu NNW   od 1 dnia do 90 dni w roku! 

   Pobyt w  szpitalu choroba   od 1 dnia do 60 dni w roku! 

   Oparzenia     od II stopnia, wypłata gwarantowana! 

   Operacje NNW    2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana! 

   Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji wypłata gwarantowana! 

   Zakażenie rota wirusem    3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana! 

   Zatrucie gazami,     3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana! 

   Porażenie prądem lub piorunem  3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana! 

   Zakup wózka inwalidzkiego  wypłata gwarantowana! 

   Śmierć rodzica w NNW   wypłata gwarantowana! 
 

Jeżeli w wyniku jednego wypadku zaistnieje kilka z w/w skutków to wypłata będzie sumą 

kolejnych świadczeń w związku z czym na przykład w razie 100% inwalidztwa wypłata 

może przekroczyć 200% Sumy Ubezpieczenia (do wysokości Max.Odpowiedzialności). 

Bez dodatkowej opłaty. 
 

 

 SPRAWNE I WYGODNE WYPŁATY ODSZKODOWAŃ – przekazem, przelewem, gotówką  – 

pełna obsługa przez BIURO OBSŁUGI POLIS SZKOLNYCH. 

 ZNIŻKI dla Rodziców na inne ubezpieczenia (NW, dom, mieszkanie, podróż) 

 MOŻLIWOŚĆ rozszerzenia ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu w klubach pozaszkolnych 

za dopłatą składki 
 


