
EDU PLUS
NNW Szkolne
opcja podstawowa

PRESTIŻOWE UBEZPIECZENIA

Wariant 1

Składka roczna

22 zł
Nazwa świadczenia Wysokość świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunika-
cyjnego, wyniku zawału serca lub udaru mózgu, jak i na terenie 
placówki oświatowej

24 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w następstiwie nieszczęśliwego wypadku 12 000 zł

Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 1% SU. Uszczerbek na zdrowiu 
ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk 120 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypad-
ku (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu) 30 zł/dzień

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby w tym CO-
VID 19 (maksymalnie do 100 dni, płatne od drugiego dnia pobytu) 30 zł/dzień

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlece-
nie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słu-
chowego uszkodzonych w wyniku NW

3600 zł

Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacja 1200 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1000 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego poważnej choroby: nowo-
twór złośliwy, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, cukrzy-
ca typu I, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy

800 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 1200 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia, 
wstrząśnienie mózgu (bez konieczności pobytu w szpitalu) 120 zł

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(przebieg leczenia powodował czasową niezdolność do nauki 
lub pracy przez okres nie krótszy niż 5 dni) 

100 zł

Poparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

II stopnia 150 zł

III stopnia 450 zł

IV stopnia 750 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, 
bądź porażenie prądem lub piorunem; Rozpo-
znanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzę-
cych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)

600 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 3600 zł

Koszty leków do 300 zł

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

do 1500 zł

Koszty opłacenia wycieczki szkolnej 500 zł

Assistance EDU PLUS -
1.  pomoc medyczną - wizytę lekarza Centrum Assistance, or-

ganizacje wizyty u lekarza specjalisty, wizyty pielęgniarskie, 
dostawy leków, opiekę domową po hospitalizacji, transport 
medyczny, infolinie medyczną.

2. indywidualne korepetycje
3. pomoc rehabilitacyjną
4. pomoc informatyczną 

5000 zł

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU 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

 

5% SU


