
 

OFERTA EDU PLUS  
PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY  

na rok szkolny 2019-2020 dla: 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Kostrzynie nad Odrą 

 
Szanowni Państwo, 
W załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2019/2020. Przedstawiony program 

jest rozwiązaniem bazującym na wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu warunków ochrony 

ubezpieczeniowej dla Państwa dzieci w razie wystąpienia wypadku w trakcie nauki lub zabawy. 

Elementem wyróżniającym proponowane przez nas rozwiązanie jest bardzo elastyczna konstrukcja 

ubezpieczenia, którego modułowy układ pozwala na objęcie ochroną ryzyk indywidualnie dopasowanych 

do każdej placówki. 

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci. 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem, szczególnie w sytuacji gdy na rynku 

funkcjonuje tak wiele ofert, co znacznie utrudnia wybór najatrakcyjniejszej propozycji. 

                     NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI, JAKIE DAJE UBEZPIECZENIE  
EDU PLUS W INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 

 
OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE RÓWNIEŻ WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU 
• konstrukcja programu umożliwia zbudowanie optymalnego ubezpieczenia na bazie pakietu podstawowego i 
pakietów dodatkowych, 
• możliwość zawarcia umowy dwuletniej z gwarancją utrzymania wysokości składki i zakresu ochrony, 
• możliwość zwolnienia z opłaty składki do 10% ogólnej liczby dzieci i młodzieży, 
• możliwość wyboru kilku wariantów dla uczniów pod warunkiem ubezpieczenia minimum 5 osób w grupie, 
• BEZSKŁADKOWE ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i pracowników placówki z sumą      
gwarancyjną 50 000 PLN. 
• szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania roszczeń, 
 
Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkody – zgłoszenie online – po zgłoszeniu dostaniesz link na stronę, 
dzięki czemu w dowolnym momencie będziesz mógł sprawdzić na jakim etapie jest szkoda Twojego dziecka. 

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ:  
1. Internetowo – składając wniosek poprzez stronę www.interrisk.pl 
2. Pocztą tradycyjną na adres:                                                                                                                                                                 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group  Al. Jerozolimskie 162  02-342 Warszawa                                                                                                                 
(na odpowiednim druku zgłoszenia potwierdzonym przez placówkę wraz z wymaganymi dokumentami) 

3. Pocztą elektroniczną na adres: szkody@interrisk.pl 
4. Telefonicznie InterRisk kontakt 22 212 20 12 

 
     

http://www.interrisk.pl/
mailto:szkody@interrisk.pl


Ofertę przygotowała agencja: Krzysztof Kujawa Tel: 504 299 075, Monika Pigła Tel: 509 359 143 

UWAGA: integralną częścią każdego z wariantów jest:  
WYKAZ OSÓB UBEZPIECZONYCH STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO POLISY. 

OFERTA UBEZPIECZENIA dla Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą – 3 warianty 

PAKIET PODSTAWOWY   ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ  w zł 

1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 36 000 40 000 60 000 

2. 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej  
(w tym również w wyniku zawału serca lub udaru mózgu) 

27 000 30 000 45 000 

3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku  
(w tym również w wyniku zawału serca lub udaru mózgu) 

18 000 20 000 30 000 

4. Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, wysokość 
świadczenia:- za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 

 - za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
         180 

18 000 

 
        200 

18 000 

 
       300 

30 000 
5. Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki 

(jednorazowe świadczenie) 
180 200 300 

6. Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych (maksymalne świadczenie),  w tym 

również zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu 
słuchowego uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych – do 200 zł 

5 400 6 000 9 000 

7. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 
(maksymalne świadczenie) 

5 400 6 000 9 000 

8. Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie  
(jednorazowo 1% sumy ubezpieczenia) 

180 200 300 

9. Śmierć rodzica  lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku wypadku 1 800 2 000 3 000 
10. Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku 180 200 300 
11. Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie) 1 000 1 000 1 000 
12. Odmrożenia u Ubezpieczonego (maksymalne świadczenie) 1 000 1 000 1 000 

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY  
SKŁADKA zawiera rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu 

34,00 zł 38,00 zł             60,00 zł 

PAKIETY DODATKOWE MOŻLIWE DO WYKUPIENIA POD WARUNKIEM ZAKUPU PAKIETU PODSTAWOWEGO 
PAKIET „SZPITAL I CHOROBY” 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  Suma ubezpieczenia: 10 000 zł,  
                             Świadczenie dzienne:    150 zł za każdy dzień (od 1-go do 10-go dnia)      100 zł za każdy dzień (od 11-go do 60-go dnia) 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby   Suma ubezpieczenia: 10 000 zł,  
                             Świadczenie dzienne:    150 zł za każdy dzień (od 1-go do 10-go dnia)       100 zł za każdy dzień (od 11-go do 60-go dnia) 

Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania                          Suma ubezpieczenia: 2 000 zł,                     Świadczenie: 2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie w Ubezpieczonego wady wrodzonej serca Suma ubezpieczenia: 5 000zł, Świadczenie: 1 000zł 

Składka roczna od osoby 4,00 zł 4,00 zł             4,00 zł 
PAKIET „KOSZTY LECZENIA” 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, koszty rehabilitacji, koszty zakupu leków  (do 100 zł)  
                                                                                             Suma ubezpieczenia: 5 000 zł,    Świadczenie: 1 500 zł 

Składka roczna od osoby 2,00 zł 2,00 zł             2,00 zł 
PAKIET „STOMATOLOGIA” 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,  
                                                                                             Suma ubezpieczenia: 10 000 zł,    Świadczenie: 1 000 zł 

Składka roczna od osoby 2,00 zł 2,00 zł   2,00 zł 
PAKIET „BÓLOWY” 

Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwość leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia 
pod warunkiem, iż: a/ nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego b/ przebieg leczenia spowodował czasową 

niezdolność do nauki i/lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni.                                                      Jednorazowo – 1% sumy ubezpieczenia 

Składka roczna od osoby 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

PAKIET „ASSISTANCE” 
Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS - Indywidualne korepetycje, - pomoc medyczna, -pomoc rehabilitacyjna, - pomoc 

informatyczna                                                                                                                                                            Suma ubezpieczenia: 5 000 zł,     

Składka roczna od osoby 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
Składka roczna od osoby za cały pakiet 

      SKŁADKA zawiera rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu 
45,00 zł 49,00 zł 71,00 zł 


