
Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA OCHRONA 
PLUS

Lp
.

Świadczenie Wysokość 
świadczenia

Wysokość sumy
ubezpieczenia
(SU)

1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (w tym również 
zawał serca i udar mózgu)

100% SU
13000 zł

2. Koszty nabycia wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie

do 30% SU

3. koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych

do 30% SU

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki

jednorazowo 
1% SU

5. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 
10% SU

6. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 
10% SU

7. pogryzienie przez psa, pokąsania, 
ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 
1% SU

8. trwałe inwalidztwo częściowe Zgodnie z 
tabelą 4 OWU

9. złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia 
stawów

Zgodnie z 
tabelą 5 OWU

10. nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia 
prądem lub piorunem

5% SU

11. uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagające 
interwencji lekarskiej w placówce medycznej i 
minimum dwóch wizyt kontrolnych

1% SU

12. wstrząśnienie mózgu w wyniku NW Jednorazowo 
1% SU

OPCJE DODATKOWE

Lp Świadczenie Wysokość świadczenia Wysokość 



. sumy
ubezpieczenia
(SU)

1. Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku

II stopień - 10% SU; 
III stopień - 30% SU; 
IV stopień - 50% SU

1000 zł

2. Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% SU za każdy dzień 
(świadczenie od 
trzeciego dnia pobytu)

4500 zł

3. Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu 
w wyniku choroby 

1% SU za każdy dzień 
(świadczenie od 
trzeciego dnia pobytu)

4500 zł

4. Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 20% SU podlimit 
na rehabilitację 500 zł 1400 zł

5. Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia 
stomatologicznego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

do 10% SU
2000 zł

SKŁADKA:
Składka za 1 osobę (bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu):   26,00 zł  

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 
udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. osobom:

a) biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach 
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i 
organizacji sportowych,
b) biorącym udział w zajęciach wychowania fizycznego odbywających się w 
ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych.
c) uprawiającym sport za wynagrodzeniem, tj. otrzymującym wynagrodzenia na 
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania 
sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony 
osobom:

a) biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach 
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów 
sportowych,



b) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się 
w ramach obowiązującego planu lekcji (również w klasach sportowych), za 
wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
d) rekreacyjnie uprawiającym sport,


