
Oferta Ubezpieczenia EDU Plus InterRisk  

OPCJA OCHRONA PLUS – Przedszkole nr 8 w Kętach 

Ubezpieczenie obejmuje NNW – 365 dni przez 24h/dobę zarówno w roku szkolnym jak i podczas wakacji, powstałych 
podczas rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania sportów również podczas treningów, zawodów, zgrupowań w 

ramach klubów sportowych oraz na zajęciach WF również w klasach sportowych 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ 

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

15 000 

2 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na 
terenie placówki oświatowej (w tym również zawał serca i udar 
mózgu) 

30 000 

3 

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie oraz zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub 
aparatów słuchowych uszkodzonych  w wyniku NNW na terenie 
szkoły 

do 4 500 

4 zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 4 500 

5 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 150 

6 z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy 3 000 

7 
śmierć Rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

1500 

8 z tytułu  pogryzienia, pokąsania, ukąszenia ( zgodnie z OWU) 150/300 

9 z tytułu  trwałego inwalidztwa częściowego Zgodnie z Tabelą  4 OWU 150/ 1% 

10 z tytułu  złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów Zgodnie z  Tabelą  5  OWU 150/1% 

11 
z tytułu zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, 
substancjami          i produktami chemicznymi, bądź z tytułu porażenia 
prądem lub piorunem 

750 

12 Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW, w wyniku którego 
ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni 

150 

13 Z tytułu rozpoznania u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych 
(bąblownicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 

750 

14 
z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz 
leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych 

150 

Składka roczna za  ZAKRES PODSTAWOWY:  28 zł 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE :    

  Świadczenie 
Suma 

ubezpieczenia Wysokość świadczenia 

1 Oparzenie w wyniku NNW 2000                              
(I, II, III stopień) 200zł/600zł/1000zł. 

2 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 6000 60 zł za każdy dzień                          
(świadczenie od 3 dnia pobytu) 

3 Pobyt w szpitalu w wyniku NW 6000 

60 zł za każdy dzień                          
(świadczenie od pierwszego dnia 
pobytu, przy min. trzydniowym 

pobycie) 

4 
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku  600 

do 600zł ( 300zł/na 1 ząb) 

5 Assiatance EDU –zgodnie z OWU 5000 Zgodnie z OWU 

6 Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  500 500 zł. 



Składka za świadczenia  dodatkowe :  7 zł. 

Składka łączna za zakres podstawowy  i świadczenia 
dodatkowe  35 zł. 

 

 

 

W tym roku zakres ubezpieczenia został rozszerzony o ryzyka: 
1) Assistance EDU - obejmuje m.in. 
* pomoc medyczną (wizyta lekarza, pielęgniarki, dostawa leków, transport  
medyczny itp.) 
* indywidualne korepetycje 
* pomoc rehabilitacyjną 
* pomoc informatyczną 
2) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych: bąblownicy,  
toksoplazmozy, wścieklizny 
3) wystąpienie zatrucia pokarmowego 
4) zwrot kosztów nabycia lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu  
słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie  
placówki oświatowej 
5) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie  
placówki oświatowej 
6) podwojenie wysokości świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego  
sepsy 
7) świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW płatne już od pierwszego dnia  
pobytu w szpitalu przy min. trzydniowym pobycie 
8) podwojenie wysokości świadczenia z tytułu pokąsania i 
ukąszenia 

 


