
OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS INTERRISK 

ZAKRES SUMA UBEZPIECZENIA 
  OPCJA PODSTAWOWA 30 000 zł 

 RODZAJ ŚWIADCZENIA:  

1. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (świadczenie za 1% uszczerbku) 300 zł 

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

30 000 zł 

3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej (świadczenie skumulowane ze świadczeniem za śmierć w 
NW – pkt.2) 

30 000 zł 
(60 000 zł) 

4. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz 
koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu 
słuchowego uszkodzonego w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej 

do 9000 zł 
(aparaty słuchowe i okulary korekcyjne do 200 zł) 

5. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 9000 zł 

6. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (świadczenie za 1% 
uszczerbku) 

300 zł 

7. Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 6000 zł 

8. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku 
NW 

3000 zł 

9. Pogryzienie przez psa (bez wymogu pobytu w szpitalu) 300 zł 

10. Pokąsanie, ukąszenia (wymóg pobytu w szpitalu 2 dni) 600 zł 

11. Wstrząśnienia mózgu w wyniku NW (wymóg pobytu w szpitalu 3 dni) 300 zł 

12. Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem 
lub piorunem (wymóg pobytu w szpitalu 3 dni) 

1500 zł 

13. Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, 
toksoplazmozy, wścieklizny) 

1500 zł 

14. Rozpoznanie boreliozy 1500 zł 

15. Rozpoznanie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 1500 zł 

16. Uszkodzenie ciała w wyniku NW (wymagające interwencji lekarskiej w 
placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych, nie 
pozostawiające uszczerbku na zdrowiu) 

300 zł 
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17. Zwichnięcia i skręcenia stawów Zgodnie z Tabelą 

18. Koszty leków związane z NW do 150 zł 

OPCJE DODATKOWE  

19. D1 – wypadek komunikacyjny (świadczenie skumulowane ze 
świadczeniem za śmierć w NW – pkt 2) 

30 000 zł 
(60 000 zł) 

20. D2 – oparzenia w wyniku N W II stopień 400 zł 
III stopień 1200 zł 
IV stopień 2000 zł 

21. D4 – pobyt w szpitalu w wyniku NW (płatny od 1-go dnia pobytu, 
minimum 2 dni w szpitalu) 

100 zł/ dzień 

22. D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (płatny od 2-go dnia pobytu, 
minimum 3 dni w szpitalu) 

100 zł/dzień 

23. D8 – operacje w wyniku NW 10000 zł 

24. D10 – koszty leczenia w wyniku NW (w tym rehabilitacja do 4000 zł, 
nie więcej niż 50% sumy ubezpieczenia) 

3000 zł 
(rehabilitacja do 1000 zł) 

 25. D13 -  koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW  1000 zł 
(max. 300 zł  za jeden ząb) 

 26. D18 – koszty leków (zakup leków związany z pobytem w szpitalu w 
wyniku NW minimum 4 dni) 

500 zł 

 27. D20 – pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 1500 zł 
(zdiagnozowanie boreliozy do 1000 zł 

wizyta u lekarza do 150 zł 
badania diagnostyczne do 150 zł 

antybiotykoterapia do 200 zł 

 28. HEJT STOP (usługi wsparcia informatycznego, psychologicznego i 
prawnego dla dorosłych i dzieci, w zakresie mowy nienawiści i 
bezpieczeństwa w sieci) 

POMOC IT – usunięcie lub zablokowanie przez 
informatyka dostępu do negatywnych, obraźliwych 

lub bezprawnie udostępnionych informacji o 
Ubezpieczonym, a także w miarę możliwości 

identyfikacja sprawcy 
 

POMOC PRAWNA – pomoc dotycząca sposobu 
postępowania w przypadku niepożądanego 
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zdarzenia w sieci, zabezpieczenie dowodów, 
wsparcie Ubezpieczonego w zgłoszeniu zdarzenia na 

Policję 
 

POMOC PSYCHOLOGICZNA – konsultacje zdalne 
realizowane przez specjalistów 

  SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 43 zł 
 


