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PREsTlźoWE UBEZPlEczENlA

llstopnia

llI stopnia

lV stopnia

25 000 zł

25Oa0zł
275zł

zakażdy 1%

zsoń
al<ażóy1%

do 1000 zł

25Ozł

12Ozł
a dzień od 1 do'l0

1 1 do 120 dnia

12Ozł
adż€ńod2dol0

ż ża dzień od
1 

'l do '|00 dnia

8a zł za dzień od dnia 100 zła

Nazwa świadczenia Wysokość świadczenia
Śm ierć U bezpieczonego na teren ie placówki oświatowej
orazwwyniku NW 9- "- --'-"'- r'---'-'-'----'------J 50000zł 7000aź
Śmierć w skutek NNW i 00o/o uszczerbku na zdrowiu w następstwie
szczęśliwego wypadku (w tym zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Ubezpieaonego v/ następsiwie wypatku kornunikacyjnego

Kwota za1%o usz<zerbku na zdrowiu, równieżw wyniku ataku
daczki (najszersza tabela uszczerbków lnterRisk) umowa roczna

(m.in. skreceń, zwich-
nięć. złamań)
Założenie min. dwóch szwów (dodatkovre jednorazorre świad-
czenie} NOWOść!*

Pobyt ubezpieeonego w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wy-
padku (P,atne od pierwszego dnia pobytu, makymalnie do 'l20 dni)

Pobyt U bezpieaonego w szpitalu wskutek choroby w tym
f*Ył*- 3 § (płatne od drugiego dnia, maksymalnie do 1 0C dni)

Uciążliwe leczenie w wyniku NW powodującą czasową niezdolność
nauki lub pracy,śWAD€ZEN|E BÓLOWE"{warunek 5 dni zwolnier
Pog ryzien ie przez pla, pokąsa n ia, u kąszen ialuząd lenia, wstrzą-
śnienie mózgu (bez konieczności pobytu w szpitalu)
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

Koszty nabycia wyrobów medycnych wydawanych na zlecenie oraz
kosĄ zakupu lub naprawy okularów lub aparatu sfuchowego uszko-
dzonych w wyniku NW, m.in. protezy, kulą stabilizatory i wózki inwalid.

Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacja

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego poważnej choroby: sepsy,
zapa le n ie opon m ózgowo-rdze n iowych, n owotwó r złoślivvy, n iewy-
dolność nerek, stwardnienie rozsiane. cukrzyca typu l

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonąo w vrnlniku

Świadczenie z §ńirłu zdiagnozowania u Ubezpieeonęo: Ęblowicy,
saplamozy,wścieklizny - jednorazowe świadczenie w wysokości 57o 5U
W pą4cadlru zafrucia pokarmowego, nąłąo zatrucia gazami, Ędź w przy-
padku porazenia pądem lub płorunem - świadceniewrn4nokości 5clo SU

KoszĘ pzekwalifi kowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Zwrot^kosżów leków w wyniku NW

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

Opazenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

35 000 zł

35 000 zł
385 zł

zakaźdy 1Vo

350 zł
zakźą1%

do 1000 zł

35aź
150zł

adziąi od 1 do 10

od 1 l do 120 dnia

l50zł
adzieńń2do10
dnia l 0o zła dzień
od l 'l do 10o dnia

Zaazł

250 zł

250ń

do7SaOzł

1 200 zł

1 000 zł

2500zł

2500ń

1250zł

1250 zł

75O0zł

do 500 zł

1500 zł

4Oazł

1żOoź
2000zł

200zł

35azł

350 zł

do 10500 zł

12aazł

1 000 zł

3500 zł

3500 zł

175O zł

175aż

1 0500 zł

do 500 zł

1 500 zł

400ź
12OOzł

20aOż

Assistance EDU PLUS -

1. Pomoc medyczna.
2. l ndywidualne korepetycje
3. Assistance informatyczny

WYCZYNOWE UPRAW|AN|E SPORTU (m.in. sporty walki, druży-
nowe, jeździectwo, klu by 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/)
Zanądu Ubezpieczyciela z dnia 3 marca 2020 r. dostępnych na stronie interrisk.pl

' Nowdść s ofqd. Ęej!
Wub.zpi@ofiyjd pl

Składka roczna

TAK

Wariant 3 Wariant 4

l sr zł 0gzł 
J

5000 zł


