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EDU PLUS

ROK SZKOLNY 2017/2018

(NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH
UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z DNIA 24.04.2017 ROKU)

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJDLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I PRACOWNIKÓWPLACÓWKI OŚWIATOWEJ
OFERTA WAŻNA WYŁĄCZNIE DLA NOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, AKTUALNIE
NIEUBEZPIECZONYCH W INTERRISK
KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW,
1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę za
NNW na całym świecie.
2. Możliwość10 % zniżki w składce ze względu na uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.
3. Indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na
zajęcia lekcyjne oraz niezbędna pomoc medyczna: wizytę lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty,
dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji oraz transport medyczny i infolinia medyczna, za pośrednictwem
której istnieje możliwość rozmowy z lekarzem - w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ASSISTANCE
EDU PLUS.
4. TELEMEDYCYNA 12 e-wizyt w ciągu roku na ucznia u pediatry, internisty, dietetyka
5. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń.
6. Możliwość dopasowania i wyboru wariantów ubezpieczenia według potrzeb i wymagań uczniów oraz placówek
oświatowych
OFERTA DLA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
1. Możliwość objęcia programem nauczycieli oraz pozostały personel placówki oświatowej na warunkach takich
samych jak młodzież szkolna.
2. Pomoc rehabilitacyjna w sytuacji, gdy nauczyciel lub personel placówki oświatowej uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi, w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy- w ramach rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia o ASSISTANCE EDU PLUS.
3. Możliwość indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły, dyrektora placówki oświatowej (zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej
obowiązki dyrektora) – na podstawie odrębnej oferty.
4. Możliwość ubezpieczenia Ochrony Prawnejdyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki
dyrektora placówki oświatowej albo nauczycieli oraz innych pracowników placówki – na podstawie odrębnej oferty.
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OPCJA PODSTAWOWA

Oferta ubezpieczeń szkolnych oparta jest na OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą NR 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk z dnia 24.04.2017roku
Wysokościświadczeń
Rodzaj świadczenia

WARIANT I
suma
ubezpieczenia
9.000 zł

WARIANT I
suma
ubezpieczenia
12.000 zł

WARIANT II
suma
ubezpieczenia
15.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (suma
wypłat)

19.000 zł

22.000 zł

25.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

9.000 zł

12.000 zł

15.000 zł

20.000 zł

30.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu

9.000 zł

12.000 zł

15.000 zł

20.000 zł

30.000 zł

za każdy
1% uszczerbku
1%SU

za każdy
1% uszczerbku
1%SU

za każdy
1% uszczerbku
1%SU

za każdy
1% uszczerbku
1%SU

za każdy
1% uszczerbku
1%SU

do 2.700 zł

do 3.600 zł

do 4.500 zł

do 6.000 zł

do 9.000 zł

do 2.700 zł

do 3.600 zł

do 4.500 zł

do 6.000 zł

do 9.000 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe
świadczenie

90 zł

120 zł

150 zł

200 zł

300 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
– jednorazowe świadczenie

900 zł

1.200 zł

1.500 zł

2.000 zł

3.000 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

Odmrożenia

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW –
jednorazowe świadczenie

900 zł

1.200 zł

1.500 zł

2.000 zł

3.000 zł

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady –
jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu)

90 zł

120 zł

150 zł

200 zł

300 zł

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie nw- w wyniku którego
konieczny był co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu

90 zł

120 zł

150 zł

200 zł

300 zł

SKŁADKA ROCZNA od 1000 OSÓB
bez sportu / ze sportem
+PAKIETY DODATKOWE A+B+C

25zł / 31zł

30zł / 38zł

35zł / 45zł

44zł / 57zł

62zł / 81zł

SKŁADKA ROCZNA od 900 OSÓB
bez sportu / ze sportem
+PAKIETY DODATKOWE A+B+C

26zł / 33zł

32zł / 41zł

37zł / 48zł

47zł / 61zł

66zł / 86zł

SKŁADKA ROCZNA od 700 OSÓB
bez sportu / ze sportem
+PAKIETY DODATKOWE A+B+C

28zł / 35zł

34zł / 43zł

40zł / 51zł

50zł / 64zł

71zł / 91zł

SKŁADKA ROCZNA od 600 OSÓB
bez sportu / ze sportem
+PAKIETY DODATKOWE A+B+C

28zł /35zł

34zł / 43zł

40zł / 51zł

50zł / 64zł

71zł / 91zł

SKŁADKA ROCZNA od 400 OSÓB
bez sportu / ze sportem
+PAKIETY DODATKOWE A+B+C

29zł / 37zł

35zł / 46zł

42zł / 54zł

53zł / 68zł

74zł / 96zł

SKŁADKA ROCZNA od 200 OSÓB
bez sportu / ze sportem
+PAKIETY DODATKOWE A+B+C

29zł / 38zł

36zł / 47zł

43zł / 55zł

54zł / 70zł

76zł / 98zł

SKŁADKA ROCZNA od 100 OSÓB
bez sportu / ze sportem
+PAKIETY DODATKOWE A+B+C

30zł/ 39zł

37zł / 48zł

44zł / 57zł

56zł / 72zł

78zł / 101zł

SKŁADKA ROCZNA do 100 OSÓB
bez sportu / ze sportem
+PAKIETY DODATKOWE A+B+C

32zł / 41zł

39zł / 51zł

46zł / 60zł

58zł / 76zł

82zł / 107zł

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

WARIANT III
suma
ubezpieczenia
20.000 zł
35.000 zł

WARIANT IV
suma
ubezpieczenia
30.000 zł
45.000 zł

PAKIET DODATKOWY „A”

Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia

Poważne zachorowania nowotwór złośliwy, paraliż,niewydolność
nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata
mowy,utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna,stwardnienie
rozsiane

1.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu do 90 dni )

45 zł / za dzień

45 zł / za dzień

45 zł / za dzień

45 zł / za dzień

45 zł / za dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu do 60 dni)

45 zł / za dzień

45 zł / za dzień

45 zł / za dzień

45 zł / za dzień

45 zł / za dzień

PAKIET DODATKOWY „B”
Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Operacje plastyczne Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Operacje Ubezpieczonego w wyniku choroby

PAKIET DODATKOWY „C”

Wysokośćświadczenia

Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 800 zł

do 800 zł

do 800 zł

do 800 zł

do 800 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

Wysokośćświadczenia

Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia Wysokośćświadczenia

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

Koszty Leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

PAKIET DODATKOWY ASSISTANCE

Suma Ubezpieczenia 5000 zł

Składka roczna za osobę 1,50 zł

wizyta lekarza Centrum Assistance ,
organizacja wizyty u lekarza specjalisty
wizyta pielęgniarki
Pomoc medyczna

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 d o 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

PAKIET DODATKOWY TELEMEDYCYNA

12 KONSULTACJI
(pediatra, dietetyk, internista)

Składka roczna za osobę 6,00 zł

