
WYSOKOŚĆ WYSOKOŚĆ       WYSOKOŚĆ

1 20 000 22 000 25 000

2 40 000 44 000 50 000

3 200 zł za 1% 220 zł za 1% 250 zł za 1% 

4 do 6000 do 6600 do 7500

5 do 6000 do 6600 do 7500

6 200 / 400 220 / 440 250 / 500

7 4 000 4 400 5 000

8 2000 2200 2500

9 200 220 250

10 200 220 250

11 1000 1100 1250

12 1 000 1 100 1 250

13 100 110 125

37 zł 40,00 46 zł

Swiadczenia dodatkowe

Suma 

ubezpieczenia

1
2000 zł (I , II, III 

stopień)

2 8 000 zł

3 8 000 zł

4 Operacje w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł tabela 8 i 9 zgodnie z OWU

5
Poważne choroby: m.in.. Nowotwór złośliwy, niewydolność 

nerek, paraliż i inne.
1 000 zł 100% SU zgodnie z OWU

6 1 200 zł

7 Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW 600 zł

7 Koszty leków 200 zł

8 Hejt  STOP 5 000 zł świadczenie zgodnie z OWU

47 zł 50,00 56 zł
Składka łączna                                                                                           

za zakres podstawowy  i świadczenia dodatkowe :                                                            

Pobyt w szpitalu w wyniku NW

80 zł za każdy dzień                          

(świadczenie od pierwszego dnia 

pobytu, przy min. trzydniowym 

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  w tym rehabilitacja

Składka za świadczenia  dodatkowe : 10,00 zł

do 100% , max.300zł na jeden ząb

śwadczenie zgodnie z OWU

Świadczenie Wysokość świadczenia

Oparzenie w wyniku NNW 200zł/600zł/1000zł.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
80 zł za każdy dzień                          

(świadczenie od 3 dnia pobytu)

Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW, w wyniku którego 

ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, bądź  porażenie 

prądem lub piorunem

Rozpoznania u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych 

(bąblownicy, toksoplazmozy, wścieklizny)

Składka roczna za  ZAKRES PODSTAWOWY: 

Uszkodzenia ciała w  wyniku NNW, gdy nieszczęśliwy wypadek nie 

pozostawił uszczerbku ale uszkodzenie ciał wymagało  interwencji 

lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co 

najmniej jednej wizyty kontrolnej

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oswiatowej w 

wyniku NNW

Oferta Ubezpieczenia EDU Plus InterRisk 

OPCJA Podstawowa –  Szkoła Podstawowa w Porąbce

Ubezpieczenie obejmuje NNW – 365 dni przez 24h/dobę zarówno w roku szkolnym jak i podczas wakacji, 

powstałych podczas rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania sportów również podczas treningów, 

zawodów, zgrupowań w ramach klubów sportowych oraz na zajęciach WF również w klasach sportowych

ŚWIADCZENIE

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w 

tym również zawał serca i udar mózgu)

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

Uszczerbek na zdrowiu - świadczenie w wysokości takiego % sumy 

ubezpieczenia w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 

oraz zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatów 

słuchowych uszkodzonych  w wyniku NNW na terenie szkoły

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (zgodnie z OWU)

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

 


