
 
Edu Plus – program ochrony ubezpieczeniowej dla dzieci  

i młodzieży w roku szkolnym 2018/19 
 

 

 

Świadczenie 27,50 PLN 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 
(suma wypłat) 

17 000 PLN 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW (w tym również zawał serca i 
udar mózgu) 

12 000 PLN 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW na terenie Placówki 
Oświatowej- dodatkowe świadczenie 

6 000 PLN 

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała wskutek NW 
za 1 % 

12 000 PLN 
120 PLN 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie 

do 3 600 PLN 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku                                    
(świadczenie od 2 dnia pobytu w szpitalu do 90 dni ) 

30 zł / za 
dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 3 dnia pobytu w 
szpitalu do 60 dni) 

30 zł / za 
dzień 

Koszt przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 3 600 PLN 
Jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
ataku epilepsji 

120 PLN 

Jednorazowe świadczenie za zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 200 PLN 
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 500 PLN 
Odmrożenia do 500 PLN 
Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady  – 
jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu) 

240 PLN 

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

120 PLN 

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 PLN 
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

1 200 PLN 

 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest również: 
 osobą biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 

szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
 podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu 

lekcji w szkołach sportowych 
jeżeli Ubezpieczony w momencie zawierania umowy nie ukończył 20 roku życia. 
 
 
 
 
O InterRisk 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku 
nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej 
wiedzy pozyskanej przez lata działalności InterRisk proponuje swoim Klientom wszechstronną ofertę, 
na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. 


