
 
 

 

 

Polisa ubezpieczeniowa EDU PLUS 

Ubezpieczyciel 

 

INTER RISK TU S.A. VIG 
 Biuro Ubezpieczeń,  

Łęczna, ul. Targowa 14 
tel. 602 304 403 
tel. 81 752 0 900 

Suma ubezpieczenia 30 000 zł 

Składka roczna od Ucznia 50,00 zł 

Okres ubezpieczenia 01.09.2021r.- 31.08.2022 r. 

Czasowy i terytorialny zakres 
ubezpieczenia 

Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie 

Wyczynowe uprawianie sportu Objęte ochroną, bez zwyżki składki  

Wypłata świadczeo 

Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie 
zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej. 

 Stopieo uszczerbku na zdrowiu oraz wysokośd 
świadczenia ustalane są na podstawie OWU  

oraz Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu 

 

 



 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
Wysokośd świadczenia 

(odszkodowania) 

Śmierd na skutek wypadku na terenie placówki oświatowej  
(świadczenie skumulowane) 

60 000 zł 

Śmierd na skutek NW lub w wyniku zawału serca lub udaru 
mózgu 

30 000 zł 

Świadczenie z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu 30 000 zł 
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW ( za 1% 
uszczerbku) 

300 zł 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych i środków 
pomocniczych  (m.in. Zakup lub naprawa okularów, 
aparatów słuchowych uszkodzonych w wyniku NW na 
terenie placówki oświatowej) 

do 9.000 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych w wyniku NW 

do 9.000 zł 

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 300 zł lub 600 zł 

Rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy 6 000 zł 
Śmierd Rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW 3 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 300 zł 
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 300 zł 

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami bądź 
porażenie prądem lub piorunem 

1 500 zł 

Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych 
(bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna, itp..) 

1 500 zł 

Oparzenia w wyniku NW ( w zależności od stopnia 
oparzenia) 

500 zł, 1500 zł, 2500 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW 
(świadczenie płatne od 1 dnia- min. 3 dni) 

50 zł za jeden dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
(świadczenie płatne od 2 dnia) 

50 zł za jeden dzień 

Koszty leczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku 3.000 zł 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy do 1500 zł 
Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW 300 zł za 1 ząb 

Świadczenie z tytułu zadośduczynienia za ból 200 zł 
Assistance – pomoc medyczna, pomoc psychologa, pomoc 
informatyczna, indywidualne  korepetycje, 

1.500 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku NW, bez uszczerbku na zdrowiu 200 zł 


