PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLANACH

Oferta InterRisk TU SA- EDU PLUS:

➢ Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji 365 dni w roku, przez 24 godz.
➢ Szeroki katalog poważnych zachorowań
➢ Wypłata za pobyt w szpitalu na skutek NW i choroby w tym związany z COVID-19!
➢ Szeroka tabela norm uszczerbków na zdrowiu InterRisk TU SA
➢ W zakresie wyczynowe uprawianie sportu!
➢ Do propozycji mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą
Zarządu nr 01/03/03/2020 z dnia 03 marca 2020 roku wraz z postanowieniami odmiennymi
i dodatkowymi.

Sposoby zgłaszania zdarzeń:
➢ Poczta tradycyjna- InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
➢ ON-LINE- https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
➢ Poczta elektroniczna- szkody@interrisk.pl

KONTAKT:
➢ Róża Płudowska, tel. 508 241 735

e-mail r.pludowska@benefitbroker.eu

Zakres świadczeń

Wysokość świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

54 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego

37 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz zawału serca, udaru mózgu

27 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu

270 zł

Świadczenie bez uszczerbkowe kiedy nieszczęśliwy wypadek nie
pozostawił uszczerbku na zdrowiu

150 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

270 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
(min stabilizator, kołnierz ortopedyczny)

Do 8 100 zł

Koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

Do 200 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Do 8 100 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

5 400 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

2 700 zł

Pogryzienie przez psa

270 zł

Pokąsania, ukąszenia / użądlenia (po 48h pobycie w szpitalu)

540 zł

Zatrucia pokarmowe, zatrucia gazami, porażenie prądem lub piorunem

1350 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

270 zł

Zdiagnozowanie chorób odzwierzęcych- bąblownicy, toksoplazmozy,
wścieklizny

1350 zł

Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca

1000 zł

Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek,
poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby
autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja
głównych organów)

1000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(od 1 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu )

90 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby w tym COVID
(od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu)

90 zł

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Do 1 500 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji

Do 1000 zł

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego

Do 500 zł

Oparzenia, odmrożenia w wyniku NW
II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU

SU 3000 zł

ASSISTANCE
Korepetycje, pomoc medyczna, pomoc psychologa, pomoc
informatyczna

SU 5000 zł

Składka

40 zł

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny, nie jest ofertą handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i należy je czytać łącznie
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz postanowieniami odmiennymi o dodatkowymi.

