
 
 

 
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
WARIANT III 

18 000 zł 
1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 180 zł 
100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  18 000 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 5 400 zł 
 
 

Do 200 zł 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki- świadczenie jednorazowe   180 zł 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW– płatny od 1. Dnia, maks. 
Za 90 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie )  

55 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 2 dnia , 
maks. Za 60 dni pobytu w szpitalu ( przy min. 3 dniowym pobycie) 55 zł 

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

900 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy  3 600 zł 

Oparzenia w wyniku NW II Stopień  300 zł 
III Stopień  900 zł 
IV Stopień  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 1000 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  

360 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – dodatkowe świadczenie jednorazowe  180 zł 

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

18 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej  36 000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  36 000 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW  1 800 zł 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boleriozy 1500 zł 
100% SU, w tym:  
 a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł,  
 b) wizyta u lekarza do 150 zł,  
 c) badania diagnostyczne do 150 zł,  
 d) antybiotykoterapia do 200 zł 

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

Składka roczna 55 zł 
 

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020  
Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku 


