Ubezpieczenie NNW dla
dzieci i młodzieży szkolnej.
W zakresie ubezpieczenia
świadczenie z
odpowiedzialnością w
przypadku pandemii i
epidemii z tytułu pobytu w
szpitalu w wyniku choroby
Covid – 19

W tych trudnych chwilach wspieramy Was tym co umiemy robić najlepiej.
Ubezpieczenie EDU Plus to kompleksowa ochrona NNW dla dzieci, młodzieży i pracowników oświaty. To produkt
najwyższej jakości, który dwa razy z rzędu otrzymał Certyfikat Rodzinnej Marki Roku (2019 i 2020).

Edu Plus w pigułce
•

Ubezpieczenie grupowe bądź indywidualnie zawarte przez rodziców na okres jednego roku lub dwóch lat.

•

Ochrona ubezpieczeniowa dla dziecka w ciągu całego roku szkolnego i wakacji - 24 godziny na dobę – zarówno w
szkole jak i poza szkołą, także na wycieczkach szkolnych, obozach, koloniach, praktykach itp.

•

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia, assistance
medyczny, pobyty w szpitalu oraz wiele innych świadczeń np. bólowe czy zatrucia pokarmowe.

•

Nowość od tego roku – zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej w wyniku NW oraz świadczenie Hejt Stop!!!

•

Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie, zarówno w szkole jak i poza szkołą – kluby sportowe.

•

Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 80.000 złotych.

•

Koszty leczenia, rehabilitacji oraz odbudowy zębów stałych bez podlimitu na jedno zdarzenie.

Przedstawiciel dobrej oferty:

Rafał Adamski
tel. 535 649 111
email:
radamski@dobraoferta.info

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus oraz Postanowień Dodatkowych zatwierdzonych uchwałą nr nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.20202 roku. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych
uchwałą 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 roku dostępnych na stronie interrisk.pl.

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Gdańsku ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk

UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU NA ROK SZKOLNY 2022/2023
WARIANT

SKŁADKA ZA OSOBĘ
Rodzaj świadczenia

50 zł

55 zł

60 zł

SUMY UBEZPIECZENIA / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
na terenie placówki oświatowej.

60.000 zł

66.000 zł

72.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz
udaru mózgu.

30.000 zł

33.000 zł

36.000 zł

Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu – umowa dwuletnia
Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu – umowa roczna

330 zł/300 zł
za każdy 1 %

363 zł/330 zł
za każdy 1 %

392 zł/360 zł
za każdy 1%

Koszty opłaconej wycieczki szkolnej w razie NW Dziecka.

500 zł

500 zł

500 zł

150 zł/100 zł
za dzień

150 zł/100 zł
za dzień

150 zł/100 zł
za dzień

100 zł
za dzień

100 zł
za dzień

100 zł
za dzień

150 zł

150 zł

150 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy.

6.000 zł

6.600 zł

7.200 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW.

3.000 zł

3.300 zł

3.600 zł

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja – brak podlimitu
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku

1.500 zł

1.800 zł

2.500 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych.

9.000 zł

9.900 zł

10.800 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych.

9.000 zł

9.900 zł

10.800 zł

Operacje medyczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku/choroby.

1.000 zł

1.000 zł

1.500 zł

200 zł

200 zł

200 zł

4.000 zł

4.000 zł

5.000 zł

300 zł/600 zł

330 zł/660 zł

360 zł/720 zł

300 zł

330 zł

360 zł

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy,
toksoplazmozy, wścieklizny.

1.500 zł

1.650 zł

1.800 zł

W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami bądź w przypadku
porażenia prądem lub piorunem.

1.500 zł

1.650 zł

1.800 zł

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy.

1.500 zł

1.500 zł

1.500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

2.000 zł

2.000 zł

2.000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- świadczenie

od 1 dnia pobytu w szpitalu do 95 dni

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby/Covid-19
- świadczenie

od 2 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni

Świadczenie bólowe – w przypadku gdy nie wystąpił uszczerbek na zdrowiu.
Wymagana jedna wizyta kontrolna w placówce medycznej.

Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów słuchowych w
związku z NW.
Oparzenia w wyniku NW.
Pogryzienie przez psa 1% SU oraz pokąsania, ukąszenia 2% SU.
Z tytułu wstrząśnienia mózgu/ataku padaczki w wyniku NW.

Zwrot kosztów leków w wyniku NW.

100 % kosztów leczenia/bez limitu na ząb!

Poważne Choroby

nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy,
utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, niewydolność serca,
choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja
głównych organów.

Hejt Stop!!!
Bezpieczeństwo i wsparcie w przypadku doznania nienawiści mowy w sieci.
Wyczynowe uprawianie sportu w szkole jak i poza szkołą - kluby sportowe.
Pakiet Assistance. Pomoc medyczna w sytuacji następstwa NW: wizyta lekarza,
pielęgniarki, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, dostawa leków, opieka
domowa po hospitalizacji, transport medyczny, indywidualne korepetycje.

Pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna
w zakresie

w zakresie

w zakresie

5.000 zł

5.000 zł

5.000 zł

