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L.p. ŚWIADCZENIA - ZAKRES GŁÓWNY e 20 000 zł
1 e 30 000 zł
2 e 20 000 zł
3 e 6 000 zł
4 e 200 zł
5 e 6 000 zł
6 e 200 zł
7 e 4 000 zł
8 e 1 000 zł
9 e 400 zł

10 e 1 000 zł
11 e 2 000 zł
12 e 400 zł
13 e 200 zł
14 e 200 zł
15 e 1 000 zł
16 e 200 zł
17 e 600 zł
18

1 e 1 000 zł
2 e 500 zł
3 e 8 000 zł
4 e 8 000 zł
5 e 1 400 zł
6 e 2 500 zł
7 e 1 000 zł
8 e 1 000 zł
9 e 5 000 zł

10 e 5 000 zł
11 e 500 zł

10 e 0

43,00 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, do 30% SU, tj.

INFORMACJA O GRUPOWYM UBEZPIECZENIU NNW DZIECI I MŁODZIEŻY "EDU Plus"
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 05/07/05/2019 
 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku oraz Postanowienia Dodatkowe i Odmienne zatwierdzone 
uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 07.05.2019 r.

Placówka: Miejski Zespół Szkół nr 7 w Krośnie

Suma Ubezpieczenia SU:
Śmierć wskutek NW (obejmuje też zawał i udar), jeśli NW był na terenie placówki:150% SU, tj.
Śmierć w wyniku NW  (obejmuje też zawał i udar):  100% SU, tj.
Koszty nabycia  wyrobów  medycznych wydawanych na zlecenie; do 30% SU,tj.
Zwrot kosztów nabycia okularów korekcyjnych , aparatów słuchowych, max 200 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW ; jednorazowo 3 % SU, tj.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki,  jednorazowo 1% SU, tj.
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, jednorazowo 20 % SU, tj.
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy,  jednorazowo 5 % SU, tj.
Zatrucie pokarmowe, świadczenie w wys. 2% SU, tj.
Choroby odzwierz.(wścieklizna,ornitoza,toksokaroza,toksoplazmoza,bruceloza,bąblowica), 5% SU, tj.
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW, jednorazowo 10 % SU, tj.
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie; jednorazowo 2 % SU, tj.
Trwałe inwalidztwo częściowe, do 100 % SU wg tab.nr 4, stawka za każdy 1% inwalidztwa
Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów, zgodnie z tab. nr 5 OWU,stawka za każdy 1% uszkodz.
Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem, 5 % SU, tj.
Uszkodz.ciała wsk. NW bez tzw.uszczerbku, tzw."za ból";wymag. interwen. lek. w plac.med.i 2 wizyt kontrol.;1% SU,tj.

D9-Operacje w wyniku choroby - zgodnie z tabelą nr 9 O.W.U. , 

ochrona absolwentów szkół średnich do końca ważności legitymacji szkolnej (max.30IX2019)

OPCJE DODATKOWE - ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE ZAKRES GŁÓWNY
DSU

Dodatkowa Suma Ubezpieczenia

D2-Oparzenia wskutek NW w % DSU : IIstopnia-10%, IIIstonia-30% , IVstopnia-50% ; wg tab.nr6
D3-Odmrożenia wskutek NW w % DSU :IIstopnia-10%, IIIstonia-30% , IVstopnia-50%;wg  tab.nr7 
D4-Pobyt w szpitalu/NW - 1% DSU / 1 dzień (płatne od 1. dnia ,min.pobyt 3 dni), max.90 dni
D5-Pobyt w szpitalu/choroba -1% DSU / 1 dzień (płatne od 2. dnia,min.pobyt 3 dni),max.60dni
D6-Poważne choroby, 100% DSU, tj.
D7-Koszty  operacji  plastycznych  w  wyniku NW, do 20% DSU
D8-Operacje  w  wyniku  NW;   zgodnie z tabelą nr 8 O.W.U.,

Serwis:  w sprawach związanych z zawartym ubezpieczeniem zapewniona jest stała pomoc Przedstawiciela InterRisk T.U. S.A.

D10-Koszty leczenia wskutek NW do 20%  DSU (podlimit na rehabilitację 1000zł)
D13-Koszty leczenia  stomatologicznego (zęby stałe) w wyniku NW do 15% DSU
D18-Zwrot kosztów leków, do 100% DSU, 

Składka roczna od osoby

Warunki Ogólne ubezpieczenia można pobrać z adresu: https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_Plus_2019_05.pdf
Powyższy zakres ubezpieczenia zawiera dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej niedostępne w standardowej (grupowej) ani 

indywidualnej wersji ubezpieczenia .
Przystąpienie do ubezpieczenia: Komisja Nadzoru Finansowego wymag a, by rodzic/opiekun prawny dziecka przystępującego do ubezpieczenia
grupowego NNW w placówce oświatowej wyraził pisemną zgodę na finansowanie składki ubezpieczeniowej za dziecko/dzieci oraz potwierdził
zapoznanie się z Warunkami Ogólnymi ubezpieczenia. Potwierdzeniem spełnienia wymogu jest złożenie podpisu rodzica/opiekuna prawnego na
specjalnie przygotowanym oświadczeniu . Oświadczenia będą udostępnione przez "placówkę" w wersji papierowej oraz w plikach pdf na stronie
internetowej "placówki". Niezbędnym warunkiem jest oczywiście zapłacenie składki .

Placówka oświatowa poinformuje Państwa o sposobie i terminie opłacenia składki.

Kontakt:  e-mail na adres: transactor@ks.home.pl lub tel. nr 603351000.  

Pomoc i konsultacje mogą dotyczyć również wszelkich innych ubezpieczeń - nie tylko w zakresie oferty InterRisk T.U.S.A.

Składka za osobę wynosi 48 zł

! WAŻNE :
- Możliwość zwolnienia  ze składki dzieci /uczniów :TAK, ilość zwolnień limitowana ( max. 10% liczby ubezpieczonych dzieci / uczniów ). 
- W tym roku szkolnym wszystkie dzieci otrzymują rozszerzoną ochronę z tytułu tzw. wyczynowego uprawiania sportu -- bez dopłaty.
- Zakresy ochrony obejmuje aż  28 tytułów do świadczeń, z czego aż 26 tytułów do świadczeń jest dla dziecka. Dobór zakresu uwzględnia zdarzenia 
najczęściej występujące (bez SNW) wśród dzieci/młodzieży - w tym m.in. pobyt w szpitalu (bardzo wysoke stawki dzienne), poważne zachorowania, 
choroby odzwierzęce, zatrucia (także pokarmowe),operacje chirurgiczne, świadczenie nazywane potocznie "za ból", zwrot kosztów zakupu okularów, 
aparatu słuchowego, świadczenie "apteczne" i wiele innych.  
- Istnieje możliwość uzyskania korzystnych zniżek na inne ubezpieczenia (komunikacja,majątek,firma,podróże, itd.)w InterRisk  i innych firmach 



DODATKOWE INFORMACJE DO OFERTY

ROK SZKOLNY 2019/2020

2.

A Zakres główny: większa ochrona (zakres,sumy) . 

1 Wysoki, bo 30% (liczony od głownej sumy ubezpieczenia) podlimit na zakup tzw. wyrobów medycznych
2
3
4 Świadczenie związane ze zdiagnozowaniem boreliozy 
5
6
7

8

9 Ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona o tzw. wyczynowe uprawianie sportu bez dodatkowej opłaty. 
10 Podniesiono wysokść świadczenia za wtrząśnienie mózgu.

B

1

2
3

4

5
6

Inne informacje:
Zakres Poważne choroby obejmuje następujące jednostki chorobowe:
a) nowotwór złośliwy, e) poliomyelitis, i) anemia aplastyczna, ł) choroba autoimmunologiczna,
b) paraliż, f) utrata mowy, j) stwardnienie rozsiane, m) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
c) niewydolność nerek, g) utrata słuchu, k) cukrzyca typu I,
d) transplantacja głównych organów, h) utrata wzroku, l) niewydolność serca,

Zwiększono o 100% świadczenie z tytułu pogryzienia, pokąsania i użądlenia.

1.
Bardzo szeroki zakres ochrony, uwzględniający dużo sytuacji "do wypłaty" świadczenia. Jest to możliwe dzięki wprowadzonym
dodatkowym zmianom w warunkach ubezpieczenia. Takich zmian nie ma w standardowej ofercie ani w ubezpieczeniu
dostępnym w wersji indywidualnej. 
Bardzo dobrą relację ceny do zakresu i wysokości sum ubezpieczenia.

Poniżej krótki opis zalet przedstawionej oferty. Uwzględnione zostały tylko te cechy, które znacząco ją wyróżniają.

Dodano świadczenie na zakup okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych wskutek NW podczas zajęć lekcyjnych.

Bardzo wysokie (20% SU) świadczenie w razie zdiagnozowania sepsy, 

Dodano świadczenie związane z chorobami odzwierzęcymi takimi, jak wścieklizna,ornitoza,toksokaroza,toksoplazmoza,bruceloza,bąblowica.
Dodano świadczenie związane z zatruciem pokarmowym.

Utrzymane zostało świadczenie potocznie określane "za ból" . Dotyczy sytuacji, gdy uszkodzenia wskutek NW nie dały w ocenie medycznej 
podstaw do wypłaty świadczenia "uszczerbkowego", co się czasem zdarza i kończy brakiem jakiegokolwiek świadczenia.  

Zakres dodatkowy: został dobrany tak, by wraz z Zakresem Głównym ubezpieczenie zadziałało w większej liczby sytuacji.  
Wyróżnia się:

Świadczeniem za pobyt w szpitalu wypłacane zarówno wskutek zdarzeń niespowodowanych NW, jak i zdarzeń niespowodowanych NW, 
np.wskutek choroby.  Świadczenie  szpitalne wskutek choroby w ubezpieczeniach "szkolnych" nie jest oferwane przez wszystkich 
Wysokością dostępnych świadczeń za dzień pobytu w szpitalu. Należą  do najwyższych oferowanych w tej grupie ubezpieczeń na rynku.
Dodatkowym zakresem tzw. kosztów leczenia, z wysokim podlimitem na rehabilitację. Do wykorzystania w ciągu  12 m-cy od wypadku.

Dostępnymi świadczeniami obejmującymi operacje chirurgiczne wskutek NW,operacje plstyczne po NW i operacje wskutek choroby.

Osobnym świadczeniem w razie poważnego zachorowania .
Świadczeniem "aptecznym" na zakup leków zaleconych po leczeniu w szpitalu w wysokości nawet 500 zł. 

Oferty zostały zoptymalizowane i gwarantują doskonałą relację ceny do zakresu i wysokości świadczeń.



Co zrobić, by otrzymać świadczenie ?

Dokumenty zgłoszeniowe (zgłoszenie) można przekazać na kilka sposobów:

A

B

C

Można tradycyjnie wysłać wszystkie dokumenty w liście poleconym za pośrednictwem poczty na adres: 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Najpierw powinno się skontaktować z infolinią Ubezpieczyciela ;  (22) 575 25 25 i poinformować , co się stało. Konsultant udzieli 
informacji na temat dalszego postępowania, wymaganych informacji i dokumentów. Dzięki takiemu postępowaniu na pewno nie 
pominiemy żadnego elementu potrzebnego do otrzymania świadczenia w konkretnym przypadku, z którym dzwonimy.
Jest to niezależne od sposobu w jaki przekażemy dokumentację.

Poza formularzem  Zgłoszenia Roszczenia z Ubezpieczenia EDU PLUS zawsze trzeba zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające 
zdarzenie,leczenie i poniesione koszty oraz przekazać nr konta bankowego do przelania świadczenia. 

Można zgłosić przez Internet:  https://zgloszenie.interrisk.pl , wybierając przycisk
Wskazujemy "Szkoda na osobie", a następnie "Szkoda NNW z ubezpieczenia szkolnego".Dalej wypełniamy formularz i 
postępujemy wg. komunikatów pojawiających się na stronie WWW.

Można zgłosić po pomocą poczty elektronicznej (e-mail)
Mając wszystkie wymagane dokumenty i wypełniony formularz zgłoszenia, przygotowujemy ich skany (lub czytelne zdjęcia) , a 
następnie wysyłamy, jako tzw. załączniki poczty e-mail na adres:  szkody@interrisk.pl  

"Czysty", niewypełniony formularz ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS będzie dostępny w placówce oświatowej, 
również w postaco pliku pdf

W razie potrzeby każdemu, kto na adres ubezpieczenia@ks.home.pl wyśle wiadomość z prośbą o przesłanie pliku z formularzem 
zgłoszenia, zostanie on przesłany zwrotnie na adres z którego została przesłana prośba. Proszę tylko podać imię i nazwisko dziecka oraz 
nazwę placówki, w której jest ono ubezpieczone. 




