InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział I w Warszawie
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
tel. (22) 337-86-86, fax. (22) 337-86-63

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr
01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3
marca 2020 roku.
INFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYM
Nazwa ubezpieczającego:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9- 50 ZŁ

Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia:

575

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

UBEZPIECZENI: dzieci, uczniowie, studenci i
pracownicy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA
Suma
ubezpieczenia

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia w %

Wysokość świadczenia w zł

dodatkowo 100% SU

42 000 zł (łącznie ze
świadczeniem z pkt 2)

100% SU

21 000 zł

100% SU

21 000 zł

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

210 zł

1.

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW

2.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

3.

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

4.

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

5.

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty
zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW
na terenie placówki oświatowej

do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty
słuchowe - do 200 zł

do 6 300 zł w tym okulary
korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł

6.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW
21 000 zł

do 30% SU

do 6 300 zł

jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia
lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia

210 zł lub 420 zł

7.

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie

8.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 20% SU

4 200 zł

9.

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

jednorazowo 10% SU

2 100 zł

10.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

210 zł

11.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

210 zł

12.

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub
piorunem

jednorazowo 5% SU

1 050 zł

13.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica,
toksoplazmoza, wścieklizna)

jednorazowo 5% SU

1 050 zł

100% SU

10 000 zł

OPCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

10 000 zł

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D6 - 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)

2 000 zł

100% SU

2 000 zł

Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

4 000 zł

do 100% SU

do 4 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

do 100% SU podlimit na rehabilitację 1 000 zł

do 5 000 zł

Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł

100% SU

1 000 zł

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

1 000 zł

do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb

do 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc
informatyczna, pomoc medyczna)

5 000 zł

świadczenia zgodnie z OWU

zgodnie z OWU

300 zł

świadczenie zgodnie z OWU

do 300 zł

do 100% su

do 2 000 zł

Opcje dodatkowe D18 - Koszty leków
Opcja Dodatkowa D19 - Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

2 000 zł

Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł

Opcja Dodatkowa D24 - Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu

2 000 zł

Opcja Dodatkowa D26 - e-Rehabilitacja

5 000 zł
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II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV
stopień - 50% SU
1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1
dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum
3 dni)
1% SU za każdy dzień (świadczenie od 3-go
dnia pobytu)

do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie
boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150
zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d)
antybiotykoterapia do 200 zł
1% SU za każdy dzień (świadczenie od 1-go
dnia pobytu w szpitalu, jeśli min. 3 dni pobytu w
szpitalu, max. za 15 dni pobytu w szpitalu)
świadczenie zgodnie z OWU
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500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł
50 zł
50 zł

do 1 500 zł

20 zł
zgodnie z OWU
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SKŁADKA

EduPlus

Łączna składka za osobę (PLN)
(uczniowie):

50,00 zł

Łączna składka za osobę (PLN)
(pracownicy):

50,00 zł

Łączna składka za osobę (PLN)
(dyrektorzy):

50,00 zł

OC

OP

Łącznie

Składka za 1 ucznia

50,00 zł

0,00 zł

-

50,00 zł

Składka za 1 pracownika

50,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

Składka za 1 dyrektora

50,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

50,00 zł
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POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE WPROWADZONE DO UMOWY UBEZPIECZENIA:

„POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą numer 01/03/03/2020 Zarządu
Ubezpieczyciela z dnia 03 marca 2020 roku.
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią
umowy a OWU EDU PLUS
§1
Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia:
1.W § 2 zmienia się pkt. 70) i otrzymuje brzmienie:
,,70) sporty i aktywności wysokiego ryzyka – highlining, slacklining, speedrower, airsoft, bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm,
himalaizm, skialpinizm, trekking powyżej wysokości 1500 n.p.m., zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding
prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo,
paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting,
windsurfing, jazda quadami, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie,
speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping,
dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych, skeleton, bojery, biathlon, jazda skibobem oraz sporty, w
których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie;”
2. § 4 ust. 1 pkt. 1) dodaje się lit. m), która otrzymuje brzmienie:
„ m) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku;”
3.W § 6 dodaje się pkt. 11) i pkt. 12), który otrzymuje brzmienie:
„11) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia jednak nie
więcej niż 200 zł pod warunkiem iż:
a)nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego ( 0% uszczerbku na zdrowiu) oraz nie wypłacono świadczenia z tytułu ataku padaczki,
wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, pokąsania, ukąszenia, porażenia prądem lub piorunem
oraz
b)uszkodzenie ciała wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych u lekarza”.
4.§ 6 zmienia się pkt. 7) i otrzymuje brzmienie:
,,7) w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie w wysokości:
a) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia,
b) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pokąsania, ukąszenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku
pokąsania, ukąszenia;”
5.§ 11 ust. 1 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
„5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie
trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie
pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w
wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”
6. W § 11 ust. 1 pkt. 10) otrzymuje brzmienie:
„Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w
umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10. W ramach limitu na zwrot kosztów leczenia zastosowanie ma podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji, który wynosi 2 000 zł. Zwrot
kosztów leczenia następuje pod warunkiem, że koszty leczenia:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;”
7. W § 11 ust. 1 pkt.18) otrzymuje brzmienie:
,,18) Opcja Dodatkowa D18 – koszty leków – jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na leki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do kwoty 300 zł.
Zwrot kosztów następuje wyłącznie jeżeli:
a) nieszczęśliwy wypadek skutkował co najmniej trzydniowym pobytem w szpitalu,
b) leki zostały przepisane przez lekarza prowadzącego leczenie szpitalne,
c) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej;”
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą numer 01/03/03/2020 Zarządu
Ubezpieczyciela z dnia 03 marca 2020 roku, dostępnych na stronie www.interrisk.pl
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