
OPC|A PODSTAWOWA Z NA|SZERSZĄ TABELĄ USZCZERBKU
Na podstawie OWU EDU PLUS UCHWAŁĄ NR 05/07105/2019 ZARZĄDU lNTERRISK S.A. VlENNA INSURANCE CROUP Z DNlA 07.05.2019 r

wraz z postanowieniami dodatkowymi do 0WU

SKŁADKA ROCZNA
WYCZYNOWE UPRAW|ANlE SPORTU W ZAKRESlE

WAR|ANT 1 WARIANT 2 WAR|ANT 3 WARIANT 4

34zł 36zł 43 zł 51 zł

RoDZAJ ŚwlRoczerulł

suMy UBEzplEczENlA lwysoxoścl śwlłoczeŃ

sUma
ubezpieczenia

'l 8.000 zł

Suma
ubezpieczenia

20.000 zł

suma
u bezpieczen ia

25.000 zł

suma
ubezpieczenia

30.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego -
Opcja D1 (suma wypłat)

36,000 zł 40.000 zł 50.000 zł 60.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 18.000 zł 20.000 zł 25.000ż 30.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu 18.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 30.000 zł

1O0o/o uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świad-

czenie w wysokości 1 20%o SU)
21 600zł 24.000ż 30.000 zł 36,000 zł

Uszczerbku na zdrowiu - skręcenia, zwichnięcia, złamania, pęknięcia, rany
skóry itp.
za każdy 1o/o uszczerbku na zdrowiu 1o/o SU do 14,99o/o oraz 1,3olo SU
powyżej 15o/o (uszczerbek w granicach 15-1000/o). Uszczerbek na zdrowiu
ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu lnterRisk

1B0 ń zakażdy
1o/o do 14,99o/o

powyżej 15o/o

234zł

2O0 złzakażdy
1o/o do 14,99o/o

Powyżej 15o/o

260 zł

250zł zakażdy
1o/o do 14,99o/o

Powyżej 15o/o

325 zł

300 zł za każdy
1o/o do 14,99o/o

Powyżej 15o/o

39O zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawne9o Ubezpieczone9o w NNW 1.BOOzł 2.0OO zł 2.500 zł 3.000 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych - protezy, gorsety, tembla-
ki, kule, stabiIizatory, wózki inwalidzkie itp.

do 5.400 zł do 6.000 zł do7.50Oż do 9.000 zł

Zwrot kosztów przekwaIifi kowania zawodowego osób niepełnospraw-
nych do 300/o

do 5.400 zł do 6.000 zł do 7.500 zł do 9.000 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowlu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe
świadczenie

zł1B0 20Ozł 250 zł 3OOzł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczone9o sepsy - jednorazowe świadczenie 2 000 zł 2.500 zł 3.000 zł 3.500 zł

Pog ryzien ie pftez psa oraz pokąsa n ia, uząd Ienia przez ow ady
(bez konieczności pcbytu w szpitalu)

18O zł zł200 zł250 300 zł

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie nw- w wyniku którego
konieczny był co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitaIu

180 zł 200 zł zł250 3O0 zł

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego boreliozy, bąblo-
wicy, toksopla zmozy, zapalenia opon mózgowych, wściek| izny

900 zł 'l .000 zł zł2501 1.500 zł

Świadczenie bólowe - świadczenie w wysokości 1olo SU
Wymagane 2 wizyty kontrolne

200 zł 250 ż 300 zł 350 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D2 do2.500 ż do 2.500 zł do2.500ż do2.5OOzł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D4
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

50 zł
za dzień

50 zł
za dzień

50 zł
za dzień

50 zł
za dzień

Pobyi w szpitalu w wyniku choroby - Opcja D5 (maksymalnie do 60 dni,
płatne od drugiego dnia pobytu)

50 zł
za dzień

50 zł
za dzien

50 zł
za dzień

50 zł
za dzień

Powazne Choroby-Opcja D6
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poIiomyelitis, utrata
wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie
rozsiane, cukrzyca typu |, niewydo|ność serca, choroby autoimmunolo-
giczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych
organów, Świadczenie 100o/o SU w przypadku zdiagnozowania Poważnej
Choroby

2.000 zł 2.000ż 2.000ż 2.000ż

Zwrot kosztów leków w wyniku NNW-Opcja DlB - jednorazowy zwrot
udokumentowanych kosztów poniesionych na leki na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej do kwoty 1000/o sum} ubezpieczenia

do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RĘ w tym odbudowa 5U 10000 ZŁ sU 10000 ZŁ SU 10000 ZŁ SU 10000ZŁ
stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz rehabi-
liiacja w wyniku NNW
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia

Wysokość świad<zenia do30o/o SU - ( 3 OOO zł)
nie więcej jednak, niz wyniosą rzeczywiste, poniesione koszty

Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularóW lub aparatów słuchowych
w związku z NW podcza s zajęć lekcyjnych do wysokoś ci 15C zł - Opcja D1 0

150 zł 150 ż 150 zł 150 zł



ASS|STANCE w cenie Wariantu

PoMoc
MEDYczNA

. wizyta lekarza Centrum Assistance,

. organizacja wizyty u lekarza specjalisty

. wizyta pielę9niarki

. opieka domowa po hospitalizacji

. transport medyczny

lnfolinia medyczna (O22) 57O 47 74 - możliwość rozmowy z leka-
rzem centrum Assistanc e ofaz dodatkowo:
. informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym lecze-
niu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących
w Polsce przepisów,

. informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o pod-
wyższony m ryzyku za c h o rowa ń,

. informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki
uboczne, interakcje z innymi lekami, mozliwoścl przyjmowania
w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce prze-
pisów

INDYW|DUALNE
KOREPETYCJE

H0

. jezeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wy-
padkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku
któ re g o n i e m ó gł uczęszczać na zajęci a l e kcyj n e przez n i e p rze rwa-
nie okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem
lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance
zorganlzuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybra-
nych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów
wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub
uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do
jednego nieszczęśliwego wypadku

PoMoc
REHABlLlTACYJNA

Lr§
9. łł,g

. jezeli Ubezpieczony nalezący do personelu placówki oświatowej,
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypad-
kowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku któ-
rego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca
nieprzerwanie co najmniej 7 dnl, udokumentowana zwolnieniem
lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistan-
ce na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokry-
je koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego
maksymalnie do B godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego
n ieszczęśl iwego wypad ku

. dostawa leków

SUMA UBEZPIECZENlA 5000 zł


