
EDU PLUS
NNW Szkolne
opcja podstawowa

PRESTIŻOWE UBEZPIECZENIA

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

Składka roczna

30 zł 34 zł 37 zł 49 zł 60 zł
Nazwa świadczenia Wysokość świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej 
w skutek NW 30 000 zł 36 000 zł 50 000 zł 70 000 zł 90 000 zł

Śmierć w skutek NNW 100% uszczerbku na zdrowiu w następstwie nie-
szczęśliwego wypadku (w tym zawał serca i udar mózgu) 15 000 zł 18 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypatku komunikacyjnego 15 000 zł 18 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł
Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu, również w wyniku ataku pa-
daczki (najszersza tabela uszczerbków InterRisk) umowa dwuletnia

165 zł
za każdy 1%

198 zł
za każdy 1%

275 zł
za każdy 1%

385 zł
za każdy 1%

495 zł
za każdy 1%

Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu, również w wyniku ataku pa-
daczki (najszersza tabela uszczerbków InterRisk) umowa roczna

150 zł
za każdy 1%

180 zł
za każdy 1%

250 zł
za każdy 1%

350 zł
za każdy 1%

450 zł
za każdy 1%

Operacje w skutek nieszczęśliwego wypadku (m.in. skręceń, zwich-
nięć, złamań) NOWOŚĆ!* do 1000 zł do 1000 zł do 1000 zł do 1000 zł do 1000 zł

Założenie min. dwóch szwów (dodatkowe jednorazowe świad-
czenie) NOWOŚĆ!* 150 zł 180 zł 250 zł 350 zł 450 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wy-
padku (płatne od pierwszego dnia pobytu, maksymalnie do 120 dni)

75 zł
za dzień od 1 do 10 

dnia 50 zł za dzień od 
11 do 120 dnia

90 zł
za dzień od 1 do 10 

dnia 60 zł za dzień od 
11 do 120 dnia

120 zł
za dzień od 1 do 10 

dnia 80 zł za dzień od 
11 do 120 dnia

150 zł
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 120 dnia

150 zł
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 120 dnia

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby w tym 
COVID-19 (płatne od drugiego dnia, maksymalnie do 100 dni)

75 zł
za dzień od 2 do 10 

dnia 50 zł za dzień od 
11 do 100 dnia

90 zł
za dzień od 2 do 10 

dnia 60 zł za dzień od 
11 do 100 dnia

120 zł
za dzień od 2 do 10 

dnia 80 zł za dzień od 
11 do 100 dnia

150 zł
za dzień od 2 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia

150 zł
za dzień od 2 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia

Uciążliwe leczenie w wyniku NW powodującą czasową niezdolność do 
nauki lub pracy „ŚWIaDCZeNIe bólOWe” (warunek 5 dni zwolnienia) 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia, wstrzą-
śnienie mózgu (bez konieczności pobytu w szpitalu) 150 zł 180 zł 250 zł 350 zł 450 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 150 zł 180 zł 250 zł 350 zł 450 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz 
koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszko-
dzonych w wyniku NW, m.in. protezy, kule, stabilizatory i wózki inwalid. 

do 4500 zł do 5400 zł do 7500 zł do 10500 zł do 13500 zł

Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacja 1100 zł 1150 zł 1200 zł 1200 zł 1200 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego poważnej choroby: sepsy, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nowotwór złośliwy, niewy-
dolność nerek, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I

1500 zł 1800 zł 2500 zł 3500 zł 4500 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 1500 zł 1800 zł 2500 zł 3500 zł 4500 zł
Świadczenie  z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego: bąblowicy, tok-
soplazmozy, wścieklizny – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% SU 750 zł 900 zł 1250 zł 1750 zł 2250 zł

W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w przy-
padku porażenia prądem lub piorunem – świadczenie w wysokości 5% SU 750 zł 900 zł 1250 zł 1750 zł 2250 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 4500 zł 5400 zł 7500 zł 10500 zł 13500 zł

Zwrot kosztów leków w wyniku NW do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy 1500 zł 1500 zł 1500 zł 1500 zł 1500 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopnia 300 zł 300 zł 400 zł 400 zł 400 zł

III stopnia 900 zł 900 zł 1200 zł 1200 zł 1200 zł

IV stopnia 1500 zł 1500 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł

Assistance EDU PLUS -
1. Pomoc medyczna.
2. Indywidualne korepetycje
3. Assistance informatyczny 

5000 zł 5000 zł 5000 zł 5000 zł 5000 zł

WYCZYNOWe UPRaWIaNIe SPORTU (m.in. sporty walki, druży-
nowe, jeździectwo, kluby sportowe) TaK TaK TaK TaK TaK 

Objaśnienia: SU - suma ubezpieczenia; NW - nieszczęśliwy wypadek

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020  
Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 3 marca 2020 r. dostępnych na stronie interrisk.pl

 

*Nowość w ofercie Agencji Przemysław Bielak Finanse 
Oferta przygotowana przez oddział we Wrocławiu



Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus 
zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 

Zarządu InterRisk towarzystwo ubezpieczeń spółka akcyjna Vienna Inscurance Group z 3.03.2020 r. 
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpiecznia EDU Plus

zatwierdzonych uchwałą 01/003/03/2020 Zarządu InterRisk towarzystwo ubezpieczeń 
spółka akcyjna Vienna Inscurance Group z 3.03.2020 r. dostępnych na stronie interrisk.pl

Oferta ubezpieczenia 
uczniów i pracowników placówki oświatowej 

na rok szkolny 2021/2022

W przypadku objęcia ubezpieczeniem placówki oświatowej, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz 
dyrektor placówki oświatowej, zastępca dyrektora oraz osoba pełniąca obowiązki dyrektora mogą przystą-
pić do ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW, wykupić indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej i  materialnej oraz ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej (szczegóły w  załączniku nr 1 do oferty 
szkolnej na rok 2021/2022).

 Wariant podstawowy od 32 zł (suma ubezpieczenia 15 000 zł)

 Możliwość zwolnienia części uczniów z opłacenia składki

 Szybka pomoc w procesie likwidacji szkód poprzez bezpośredni kontakt z lokalnym przedstawicielem

 Bogata tabela uszczerbków, wypłata świadczeń dla blisko 1000 przypadków

 Wyczynowe uprawianie sportu w każdym wariancie w szkole oraz w życiu prywatnym 24h na dobę

 W razie nie stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu możliwość uzyskania świadczenia z tytułu uciążliwego 
leczenia

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus

zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019

Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja.2019 r.

Kontakt do Twojego lokalnego przedstawiciela:

UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE 

OD 9 GROSZY DZIENNIE

PRESTIŻ

Możliwość zwolnienia części uczniów z opłacenia składki
Szybka pomoc w  procesie likwidacji szkód poprzez bezpośredni kontakt z  lokalnym przedstawicielem

Wyczynowe uprawianie sportu w każdym wariancie w szkole oraz życiu prywatnym (WF, SKS, kluby spor-towe, sporty walki, sporty drużynowe, jeździectwo)

W razie nie stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu możliwość uzyskania świadczenia z tytułu uciążliwego lecze-nia tzw. „ŚWIaDCZeNIe bólOWe” wymagamy tylko 5 dni zwolnienia z zajęć 
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku NW płatne od 1 dnia pobytu (do 150 zł za dzień), a w wyniku choroby w tym COVID-19 od drugiego dnia pobytu (do 150 zł za dzień)

Operacje w skutek nieszczęśliwego wypadku (m.in. skręceń, zwichnięć, złamań) NOWOŚĆ!*
Założenie dwóch szwów (dodatkowe jednorazowe świadczenie)NOWOŚĆ!*

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy (wizyta u lekarza do 150 zł, badanie diagnostycz-ne do 150 zł, antybiotykoterapia do 200 zł oraz zdiagnozowanie boreliozy 1000 zł)

W przypadku wyboru  Naszej oferty ubezpieczenia NNW za dodatkową dopłatą składki istnieje możliwość 
rozszerzenia ochrony ubezpieczenia uczniów/studentów o odpowiedzialność cywilną deliktową w związku z 
odbywaniem praktyk uczniowskich.

Podlimity sumy gwarancyjnej w ramach niniejszej klauzuli ustala się w umowie wybierając jeden z poniż-
szych wariantów (w odniesieniu do każdego ucznia/ studenta):

1)  10.000 PLN na wszystkie zdarzenia/10.000 PLN na jedno zdarzenie przy sumie gwarancyjnej z umowy nie 
mniejszej niż 10.000 PLN; składka:  5 zł za osobę

2)  20.000 PLN na wszystkie zdarzenia/10.000 PLN na jedno zdarzenie przy sumie gwarancyjnej z umowynie 
mniejszej niż 20.000 PLN; składka 9 zł za osobę

3)  50.000 PLN na wszystkie zdarzenia/10.000 PLN na jedno zdarzenie przy sumie gwarancyjnej z umowy nie 
mniejszej niż 50.000 PLN; Składka 15 zł za osobę

4)  100.000 PLN na wszystkie zdarzenia/50.000 PLN na jedno zdarzenie przy sumie gwarancyjnej z umowy nie 
mniejszej niż 100.000 PLN; Składka 23 zł na osobę

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100 PLN.


