
 
                                                                                                                                                                                 

Ubezpieczenie EDU PLUS 2020/2021 
Oferta kompleksowego ubezpieczenia NNW 
dla Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu 

Polisa nr EDU-A/P 078244 

 

WARIANT  - suma ubezpieczenia 20 000 zł 

Wysokość świadczeń 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 30 000 zł 

 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW ( w tym również zawał serca i udar 
mózgu ) 

20 000 zł 

100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 20 000 zł 

1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 200 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki- świadczenie jednorazowe   200 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW– płatny od 1. Dnia, maks. 
Za 90 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie )  

Do 4 950  
55 zł / dzień 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 2 dnia , 
maks. Za 60 dni pobytu w szpitalu ( przy min. 3 dniowym pobycie) 

Do 3 300 zł 
55 zł / dzień 

Nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, zatrucie 
pokarmowe pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu – dodatkowe 
świadczenie jednorazowe  

600 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy  
2 000 zł 

Oparzenia w wyniku NW 

300 zł 

900 zł 

1 500 zł 

Poważne Choroby: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, 
transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata 
słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna,  stwardnienie rozsiane, 
cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, 
zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. 

1000 zł  

Zwrot kosztów leków w wyniku NW( pod warunkiem min.4 dniowego 
pobytu w szpitalu)  

Do 500 zł  

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP oraz  
Rehabilitacja w wyniku NW – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 

Do 1 000 zł 
Do 500 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW poniesione na terenie RP 
na odbudowę uszkodzonego lub utraconego zęba  

Do 500 zł 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – dodatkowe 
świadczenie jednorazowe  pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu  

400 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – dodatkowe świadczenie 
jednorazowe  

200 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie   
Zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu 
słuchowego uszkodzonego podczas wypadku  
w czasie zajęć lekcyjnych 

Do 6 000 zł 
 
 

Do 200 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW  2 000 zł 

Assistance: Pomoc medyczna, dostawa leków, indywidualne korepetycje, 
pomoc rehabilitacyjna, transport medyczny, infolinia medyczna, pomoc 
informatyczna 

Pomoc medyczna, dostawa leków, indywidualne 
korepetycje, pomoc rehabilitacyjna, transport medyczny, 

infolinia medyczna, pomoc informatyczna 

Składka roczna: 47 

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwala nr 05/07/05/2019 Zarządu Interrisk S.A. Vienna 
Insurance Group z dnia 07 maja 2019 roku. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus 
zatwierdzonych uchwala nr 05/07/05/2019 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 07 maja 2019 r. dostepnych na stronie interrisk.pl. 
Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedziba w Warszawie przy ul. Stanislawa Noakowskiego 22, wpisane do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00PLN (opłacony w całości). 

 

 


