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Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława 

Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-

806, 

o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości). 

 

 

 

Edu Plus 
program ochrony 
ubezpieczeniowej  
studentów oraz 
personelu placówki 
oświatowej na rok 
szkolny 2018/2019

 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO I WAKACJI 

 – 365 DNI W ROKU, PRZEZ 24 GODZ. NA DOBĘ  

 NOWOŚĆ  NA RYNKU UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH PAKIET ONKO I POWAŻNE CHOROBY – WSPARCIE 

SPECJALISTYCZNE I FINANSOWE W PRZYPADKU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA 

 ŚWIADCZENIA Z OPCJI DODATKOWYCH KUMULUJĄ SIĘ ZE ŚWIADCZENIAMI Z OPCJI GŁÓWNEJ. WYPŁATA 

ŚWIADCZENIA Z OPCJI DODATKOWYCH WYPŁACANE SĄ NAWET JEŻELI INTERRISK NIE PONOSI 

ODPOWIEDZIALNOŚCI Z OPCJI GŁÓWNEJ – NP. ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W PRZYPADKU BRAKU 

ORZECZENIA USZCZERBKU NA ZDROWIU  

 
 

 
OPCJA PODSTAWOWA 

SKŁADKA: 
  osoba/rok 

 

61,10  
bez dodatkowego rozszerzenia  
o wyczynowe uprawianie sportu 

 

SUMA UBEZPIECZENIA 18.000 zł 

Opis świadczeń: Wysokość świadczenia: Informacje dodatkowe: 

1. 
 
 

uszczerbek na zdrowiu  
w wyniku NW 

Od 1% do 70% uszczerbku 
na zdrowiu 1% SU za 1%  
Powyżej 70% uszczerbku 

na zdrowiu 1,5% SU za 1% 
 
 

Uszczerbek na zdrowiu ustalany 
na podstawie Tabeli Norm 
Uszczerbku na Zdrowiu 
InterRisk 

Dla: Collegium Balticum/Szczecin 
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2. 
śmierć Ubezpieczonego 

 w wyniku NW  
100% SU 

Za NW uważa się również zawał 
serca i udar mózgu! 

3. 
koszty nabycia wyrobów 

medycznych wydawanych na 
zlecenie 

do 30% SU 
Zwrot kosztów za zakup np. 
stabilizatora, kołnierza 
ortopedycznego 

4. 
koszty przekwalifikowania 

zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 30% SU 
Zwrot kosztów dla osoby trwale 
niezdolnej do pracy w 
dotychczasowym zawodzie  

5. 
uszczerbek na zdrowiu w wyniku 

ataku padaczki 
1 % SU 

Jednorazowe świadczenie, pod 
warunkiem zdiagnozowania 
padaczki w okresie ubezpieczenia 

6. 
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 

sepsy 
10% SU 

Wypłata za fakt zdiagnozowania 
sepsy 

7. 
śmierć rodzica lub opiekuna 
prawnego Ubezpieczonego 

 w wyniku NW 
10% SU 

W przypadku śmierci obydwu 
rodziców/opiekunów prawnych  
świadczenie  wypłacane jest 
podwójnie 

8. 
pogryzienie przez psa, pokąsania, 

ukąszenia/użądlenia 
1% SU 

Warunek odpowiedzialności:  pobyt 
w szpitalu minimum 2 dni w wyniku 
pokąsania, ukąszenia/użądlenia; w 
przypadku psa zniesienie warunku 
pobytu w szpitalu 

9. 
wstrząśnienia mózgu 

 w wyniku NW 
1% SU 

Warunek odpowiedzialności: pobyt 
w szpitalu minimum 3 dni 

10. 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
NW na terenie placówki oświatowej 

oraz poza palcówką , o ile 
Ubezpieczony był pod opieką 

pracownika placówki oświatowej 

250% SU 

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył 
się podczas trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, 
b) śmierć nastąpiła w ciągu 6 
miesięcy od daty nieszczęśliwego 
wypadku oraz 
c) zajście nieszczęśliwego 
wypadku zostało udokumentowane 
zaświadczeniem dyrektora 
placówki oświatowej 

11. 
śmierć obojga rodziców/opiekunów 

prawnych Ubezpieczonego w 
następstwie NW 

30% SU  

12. 

zwrot kosztów porady psychologa 
w związku z NW 

oraz śmiercią rodzica/opiekuna 

prawnego Ubezpieczonego w 

wyniku NW 

Do 500 zł 
Udokumentowane koszty np. 
rachunek  

13. 
zwrot kosztów korepetycji, w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Do 500 zł 

Limit do 10 godz. lekcyjnych i nie 
więcej niż 500 zł 

14. 
zatrucie pokarmowe spowodowane 

rota wirusem 
 

1% SU 

Warunek odpowiedzialności:  
3 dniowy pobytu w szpitalu lub 
czasowa niezdolność do nauki 
trwająca nieprzerwanie co najmniej 
5 dni 
 

15. 
nagłe zatrucie gazami, porażenie 

prądem lub piorunem 
 

5% SU 
Warunek odpowiedzialności:  
3 dniowy pobytu w szpitalu 
 

 

 

Objaśnienia: 

SU – suma ubezpieczenia 
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NW – nieszczęśliwy wypadek 

 

 

 

OPCJE DODATKOWE  

  

Nazwa opcji dodatkowej Wysokość świadczenia 

 

Suma 

Ubezpieczenia: 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW 

 (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 

1% SU               

        za każdy dzień 
3 500,00 

Opcja Dodatkowa D6 – Pakiet ONKO i Poważne Choroby Świadczenia: 

 Druga Opinia 

Lekarska Krajowa 

 12 Telekonsultacji 
specjalistycznych z 
lekarzem: 
- chirurgiem 
- nefrologiem 
- kardiologiem 
- endokrynologiem 
- reumatologiem 
- specjalistą chorób 
zakaźnych 
- onkologiem 

 
Świadczenie w 
wysokości  
100 % SU 
w przypadku 
zdiagnozowania 
Poważnej Choroby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00 

Pakiet ONKO: 

z pakietu mogą skorzystać osoby, u których 
zdiagnozowano w trakcie trwania ochrony: 
 nowotwór złośliwy 
 cukrzycę typu I 
 niewydolność serca 
 niewydolność nerek 
 chorobę autoimmunologiczną 
 zapalenie opon 
 mózgowo-rdzeniowych 
 sepsę 

 

Poważne Choroby: 

zachorowania wskazane w pakiecie ONKO oraz: 

- paraliż 

- transplantacja głównych organów 

- poliomyelitis 

- utrata mowy 

- utrata słuchu 

- utrata wzroku 

- anemia aplastyczna 

- stwardnienie rozsiane 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku z rozszerzeniem o 

rehabilitację i odbudowę stomatologiczną 

uszkodzonego lub utraconego zęba stałego – limit 500 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

zwrot kosztów do 30% 

sumy ubezpieczenia; 

 

14 000,00 

 

Objaśnienia: 

SU – suma ubezpieczenia 

NW – nieszczęśliwy wypadek 
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Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w 
drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na 
uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
b) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i 
zespołowej. 
 
W rozumieniu OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej 

Ubezpieczonego polegającej na: 

a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 

szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 

b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach 

obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych, 

c) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) 

odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, 

d) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych,  

e) rekreacyjnym uprawianiu sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


