InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział I Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11

Oferta ubezpieczenia EDU PLUS
rok szkolny 2020 / 2021

Katowice, dnia 09.07.2020r.

Szanowni Państwo,
Tradycja dbania o uczniów i środowisko oświatowe jest
wpisana w DNA naszej Spółki.
Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Vienna
Insurance Group wywodzi się ze Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeń, aktualnie jest członkiem jednej z największych
Grup Ubezpieczeniowych w Europie. Nasze wieloletnie doświadczenie i bliska współpraca ze Środowiskiem Oświaty
sprawia, że oferta dopasowana jest do konkretnych potrzeb klientów.
InterRisk wychodząc naprzeciw trudnościom i oczekiwaniom naszych Klientów oraz mając na uwadze obecną
sytuację, której dalszych losów nie da się przewidzieć, a także zdając sobie sprawę z trudnych warunków Państwa
pracy, które wymagają wytrwałości, kreatywności oraz niesamowitego zaangażowania ze strony placówki
oświatowej, przedstawia nową odsłonę oferty ubezpieczeń szkolnych na rok szkolny 2020/2021.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa akceptacją.
W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:
„PILIER” M.M. Kałuża s.c.
Marek Kałuża
Tel. 602773719, kaluza.marek@gmail.com
Klaudia Arndt
Tel. 608486367, pilier2@gmail.com

Wszystkim Państwu życzymy zdrowia!
InterRisk Kontakt
22 575 25 25
www.interrisk.pl

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ EDU PLUS
Podstawa prawna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. wraz z
postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU

◼ PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
1.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się Ubezpieczonemu podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały rozpoznane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Oferta składa się z Opcji PODSTAWOWEJ PLUS (zastosowanie będzie miała tabela norm uszczerbku na zdrowiu – Załącznik nr 1 do OWU
EDU PLUS) oraz dowolnie wybranych, rozszerzających zakres Opcji DODATKOWYCH.
Sumy ubezpieczenia określone są odrębnie dla Opcji PODSTAWOWEJ PLUS oraz Opcji Dodatkowych, a świadczenia kumulują się.
Ubezpieczenie NNW obejmuje wypadki mogące nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze do i z placówki, na wycieczce i w
życiu prywatnym.
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę.
Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa wyczynowego uprawniania sportu.

2.
3.
4.
5.
6.

◼ ZAŁOŻENIA OFERTY EDU PLUS
Suma Ubezpieczenia NNW – IV warianty:
Opcja ochrony ubezpieczeniowej
▪

▪
▪
▪
▪

Opcja podstawowa plus

Składki i zakres ubezpieczenia dopasowany
do rodzaju placówki oświatowej:
▪
▪

▪

15 000 zł
20 000 zł
25 000 zł
30 000 zł
Indywidualnie wynegocjowany zakres
ubezpieczenia dopasowany do potrzeb
Klienta

żłobki i przedszkola
szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe

MODUŁOWA KONSTRUKCJA PROGRAMU

+
TELEMEDYCYNA

e - REHABILITACJA

+
+

WYBRANE OPCJE DODATKOWE

OPCJA PODSTAWOWA PLUS

◼ DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFERTĘ EDU PLUS
▪

Modułowa konstrukcja oferty - maksymalne dopasowanie zakresu do potrzeb klienta

▪

Wyczynowe uprawianie sportu - w zakresie ubezpieczenia bez zwyżki składki

▪

Telemedycyna lub e-Rehabilitacja - dostępne już od 4 zł

▪

Porada psychologa w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - w zakresie ubezpieczenia

▪

Koszty obudowy stomatologicznej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - w zakresie ubezpieczenia

▪

Choroby odzwierzęce: bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna - w zakresie ubezpieczenia

▪

Pakiet kleszcz i zdiagnozowanie boreliozy – w zakresie ubezpieczenia

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna
Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku dostępnych na stronie interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).
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WARIANT A

WARIANT B

12.000 zł

20.000 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW :
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW do 70% uszczerbku – 1% SU
za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW powyżej 70% uszczerbku – 1,5% SU
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz zakup lub naprawa
okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na
terenie placówki oświatowej do 200 zł

12.000 zł
120 zł
180 zł
do 3.600 zł
200 zł

20.000 zł
200 zł
300 zł
do 6.000 zł
200 zł

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 3.600 zł

do 6.000 zł

12.000 zł

20.000 zł

30.000 zł

50.000 zł

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1.200 zł

2.000 zł

śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku pod warunkiem
trzydniowego pobytu w szpitalu - dodatkowe jednorazowe świadczenie
pogryzienie przez psa - dodatkowe jednorazowe świadczenie
pokąsanie, ukąszenie – pod warunkiem dwudniowego pobytu w szpitalu
dodatkowe jednorazowe świadczenie

3.600 zł

6.000 zł

120 zł

200 zł

120 zł

200 zł

240 zł

400 zł

koszty korepetycji powstałe na skutek NW, do 10 godzin lekcyjnych

do 500 zł

do 500 zł

koszty porady psychologa w związku z NW lub śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego
w wyniku NW

do 500 zł

do 500 zł

D2

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3.000 zł

3.000 zł

D4

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – płatny od 1-go dnia max. za 100
dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu);

50 zł/dzień

50 zł/dzień

D10

◼ JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE?

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP z podlimitem:
- na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego
- na rehabilitację w wyniku NW

do 2.000 zł
do 500 zł
do 1.000 zł

do 2.000 zł
do 500 zł
do 1.000 zł

120 zł

200 zł

2.400 zł

4.000 zł

rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych: bąblowica, toksoplazmoza,
wścieklizna - dodatkowe jednorazowe świadczenie

600 zł

1.000 zł

nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, zatrucie pokarmowe pod
warunkiem trzydniowego pobytu w szpitalu

600 zł

1.000 zł

50 zł/dzień

50 zł/dzień

1.000 zł
150 zł
150 zł
200 zł

1.000 zł
150 zł
150 zł
200 zł

31 zł

51 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej oraz poza
placówką oświatową, o ile Ubezpieczony był pod opieką pracownika placówki
oświatowej

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
dodatkowe jednorazowe świadczenie

D5

rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy
dodatkowe jednorazowe świadczenie

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 2-go dnia max. za
100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu)

D20

OPCJE DODATKOWE

OPCJA PODSTAWOWA PLUS

OPCJE DODATKOWE

OPCJA PODSTAWOWA PLUS

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Pakiet Kleszcz:
- zdiagnozowanie Boreliozy
- koszt wizyty u lekarza w celu usunięcia kleszcza
- koszt badań diagnostycznych
- koszt antybiotykoterapii

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ (I+II)

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna
Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku dostępnych na stronie interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).
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InterRisk – to nie tylko Ubezpieczyciel

Dostrzegamy, jak ważne są działania na rzecz dobrej kondycji psychicznej
polskich uczniów – JESTEŚMY UWAŻNI!
Rodzice coraz częściej obserwują zachowania, które mogą świadczyć o
pojawiającej się depresji czy innych zaburzeniach, a oficjalne badania
potwierdzają te obserwacje.
Wychodząc naprzeciw tym problemom, rozpoczęliśmy wspólnie z naszymi
partnerami, kampanię społeczną „JESTEŚMY UWAŻNI ” – kierowaną do
rodziców dzieci szkolnych

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00–15.00 dzwoniąc pod ten
numer można uzyskać pomoc. Można także opisać problem mailowo,
wysyłając wiadomość na adres pomoc@800100100.pl.
Pomocy udzielają terapeuci, psycholodzy oraz prawnicy. Plan dyżurów można
znaleźć na stronie internetowej.
Fundacja prowadzi również Telefon Zaufania 116 111

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna
Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku dostępnych na stronie interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).
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