
Specjalna Oferta Grupowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży NNW EDU PLUS…

ROK SZKOLNY 2020/2021
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Unikalne świadczenie *  za wykrycie wirusa COVID-19 bez dopłaty składki !!!
Pobyt w szpitalu wskutek choroby obejmuje zdarzenia związane z  COVID-19

Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie
SU - SUMA 

UBEZPIECZENIA 

COVID-19
* - świadczenia dostępne dla dzieci, które do 1 IX 2020r. (data przystąpienia) nie ukończyły 15 r. życia.

Podpis przedstawiciela
 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Zakres Dodatkowy rozszerzający ochronę ubezpieczeniową Dodatkowe Sumy Ubezpieczenia DSU

Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej  w rozumieniu Art.66  §1 k.c.

Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej  w rozumieniu Art.66  §1 k.c.

Data aktualizacji 2020-08-01

Składka jednorazowa za osobę  48,0 zł

Bezpłatna, przedłużona ochrona dla Absolwentów - max do końca września 2019r (koniec ważności legitymacji szkolnej)

D18- zwrot kosztów leków, do 100% DSU 500 zł
D13– Koszty leczenia  stomatologicznego (zęby stałe) w wyniku NW do 15% DSU 5 000 zł

D8–  operacje  w  wyniku  NW;   zgodnie z tabelą nr 8 O.W.U. 1 000 zł
D9– operacje w wyniku choroby - zgodnie z tabelą nr 9 O.W.U. 1 000 zł
D10– Koszty leczenia wskutek NW do 20%  DSU (podlimit na rehabilitację 1000zł) 5 000 zł

D5-Pobyt w szpitalu/choroba -1% DSU / 1 dzień (płatne od 2. dnia,min.pobyt 3 dni),max.60dni 8 000 zł
D6–  Poważne choroby, 100% DSU 1 400 zł
D7–  Koszty  operacji  plastycznych  w  wyniku NW, do 20% DSU 2 500 zł

D2-Oparzenia wskutek NW w % DSU : IIstopnia-10%, IIIstonia-30% , IVstopnia-50% ; tab.nr6 1 000 zł
D3-Odmrożenia wskutek NW w % DSU :IIstopnia-10%, IIIstonia-30% , IVstopnia-50%; tab.nr7 500 zł
D4-Pobyt w szpitalu/NW - 1% DSU / 1 dzień (płatne od 1. dnia ,min.pobyt 3 dni), max.90 dni 8 000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW ; jednorazowo 3 % SU, tj. 600 zł
Ochrona absolwentów szkół średnich do końca ważności legitymacji szkolnej (max.30IX2021) TAK

Złamanie kości, zwichnięcia /skręcenia stawów, zgodnie z tab.nr 5 OWU, stawka za każdy 1% 200 zł
Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem, 5 % SU, tj. 1 000 zł
Uszkodz.ciała wsk. NW ;wymag. interwencji  lek.  w  placówce  med.i 2 wizyt kontrol.; 1, % SU 200 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW, jednorazowo 10 % SU, tj. 2 000 zł
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie; jednorazowo 2 % SU, tj. 400 zł
Trwałe inwalidztwo częściowe, do 100 % SU wg tab.nr 4, stawka za każdy 1 % inwalidztwa 200 zł

Zatrucie pokarmowe, świadczenie w wys. 2% SU, tj. 400 zł
Choroby odzwierz.(wściekliz.,ornitoza,toksokaroza,toksoplazmoza,bruceloza,bąblowica), 5% SU,tj. 1 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki,  jednorazowo 1% SU, tj. 200 zł
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, jednorazowo 20 % SU, tj. 4 000 zł
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego koronawirusa COVID-19 , jednorazowo 10 % SU, tj. 2 000 zł

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/20/03/2020  
Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 20-03-2020 roku oraz Postanowienia Dodatkowe i Odmienne zatwierdzone 
uchwałą  Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 30-03-2020 r.

Główna Suma Ubezpieczenia (GSU) jest także podstawą naliczania tzw. % uszczerbku

OPCJA OCHRONA PLUS 20 000 zł

Koszty nabycia  wyrobów  medycznych wydawanych na zlecenie; do 30% SU, tj. 6 000 zł
Zwrot kosztów nabycia okularów korekcyjnych , aparatów słuchowych, max 200 zł 200 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, do 30% SU 6 000 zł

ZAKRES GŁÓWNY i wysokości wypłacanych rodzajów świadczeń w wariantach: A
Śmierć wskutek NW (obejmuje też zawał i udar), jeśli NW był na terenie placówki:150% SU, tj. 30 000 zł
Śmierć w wyniku NW  (obejmuje też zawał i udar):  100% SU, tj. 20 000 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy,  jednorazowo 5 % SU, tj. 1 000 zł

! WAŻNE !
- Tzw. wyczynowe uprawiania sportu : rozszerzona ochrona dzieci/uczniów bez dopłaty.
- Zakres ochrony obejmuje aż 30 tytułów do świadczeń, dobranych ze względu na częstość występowania - w tym m.in. pobyt w szpitalu po          wypadku i 
wskutek  choroby (bardzo wysoke stawki dzienne), poważne zachorowania, choroby odzwierzęce, zatrucia (także pokarmowe), operacje chirurgiczne, złamania, 
zwichięcia, skręcenia itp., świadczenie nazywane potocznie "za ból", zwrot kosztów zakupu okularów, aparatu słuchowego, świadczenie "apteczne" i wiele 
innych.
- Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji - 24 godziny na dobę – zarówno w szkole jak i poza szkołą. 
- Możliwość zwolnienia  ze składki : Ilość zwolnień : max. do 10% liczby ubezpieczonych. Decyduje placówka*.

* Nie dotyczy zdalnego zawierania ubezpieczenia przez internet za pomocą kodu dostępu placówki oświatowej (opcja).           

OBSŁUGA: w razie dodatkowych pytań lub potrzeby pomocy można kontaktować 
się bezpośrednio z przedstawicielem InterRisk . Adres e-mail i nr tel. sa dostępne 
w Sekretaeiacie placówki oraz na odwrocie oferty.

Wypłata świadczeń standardowo następuje po zgłoszeniu i przekazaniu wymaganej dokumentacji do InterRisk. Można to zrobić:
1. Poprzez formularz zgłoszeniowy online na stronie internetowej InterRisk :    https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
2.Wysyłając e-mail ze skanami/zdjęciami dokumentacji na adres:  szkody@interrisk.pl        (najwygodniejszy)
3.Wysyłając zgłoszenie i dokumentację do InteRisk pocztą tradycyjną na adres:  Przegr. Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice
4. Telefoncznie na nr InterRisk kontakt:  (22) 575 25 25



DODATKOW INFORMACJE DO SPECJALNEJ OFERTY
(uzupełnenie lub rozwinięcie informacji z oferty na 1. stronie)

ROK SZKOLNY 2020/2021


 Bardzo korzystna relacja wysokości sum ubezpieczenia do wysokości składki







 Bardzo wysokie stawki za dzień pobytu w szpitalu. Najwyższe na rynku przy tym pułapie składki.
 Kolejny pobyt w szpitalu z tego samego powodu płatny jest od 1. dnia. 
























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,

Oferty zostały zoptymalizowane i gwarantują doskonałą relację ceny do zakresu i wysokości świadczeń.
e-mail:  transactor@ks.home.pl (forma preferowana) 

np. SMS-em o treści EDU na nr +48 603-351-000 (oddzwonię)

Ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona o tzw. wyczynowe uprawianie sportu bez dodatkowej opłaty. 

Bezpłatna ochrona absolwentów szkół średnich do końca ważności legitymacji szkolnej (max.30IX2021). 
Świadczeniem za pobyt w szpitalu zarówno wskutek NW, jak i wskutek choroby  (świadczenie  szpitalne wskutek choroby w ubezpieczeniach 
"szkolnych" iezawsze jest w ofertach innych Ubezpieczycieli ).

Wysokością świadczeń za dzień pobytu w szpitalu. Nalężą  do najwyższych oferowanych w tej grupie ubezpieczeń na rynku.
Dodatkowym (poza zakresem głównym) zakresem tzw. kosztów leczenia, z wysokim podlimitem na rehabilitację. Do wykorzystania w ciągu  12 m-cy 
od wypadku.

Dostępnymi świadczeniami obejmującymi operacje chirurgiczne nie tylko wskutek NW, ale również wskutek choroby.

Osobnym świadczeniem w razie poważnego zachorowania .

Świadczeniem "Zwrot kosztów leków" na zakup leków po pobycie w szpitalu wskutek NW (min.4 dni), w wysokości nawet 500 zł. 

Przedstawiona oferta grupowa NNW została przygotowana tak, by Dziecko/Uczeń mógł otrzymać świadczenie w jak największej liczbie 
sytuacji. Zawiera niestandardowe zmiany zakresu i i wysokości swiadczeń, które nie są dostępne w wersji standardowej ani w wersji 
indywidualnej takiego ubezpieczenia. 
NAJWAŻNIEJSZE ZALETY TEJ OFERTY :

COVID-19: w ofercie jest unikalne świadczenie za wykrycie u dziecka koronawirusa. Dostępne dla dzieci, które w 
momencie ubezpieczenia (na dzień 1 IX 2020r.) nie ukończyły 15r. życia.  Ponadto pobyt w szpitalu wskutek choroby 
obejmuje zdarzenia związane z  COVID-19.



Wyjątkowo szeroki zakres ochrony obejmujący kilkadziesiąt osobnych "tytułów". To rzadkość na rynku. Patrz strona1.

Szanowni Państwo;  podejmując wspólpracę ze mną,  otrzymacie także możliwość uzyskiwania innych korzystnych 
ofert ubezpieczenia w InterRisk oraz w kilkudziesięciu innych Towarzystwach Ubezpieczeniowych, z którymi 
współpracuję. Ich zakres to ubezpieczenia indywidualne i grupowe, dla firm i samozatrudnionych, w zakresie życia i 
zdrowia, domów,  mieszkań, komunikacji, OC zawodowego, OC w życiu prywatnym, podróży,  ubezpieczenia dochodu 
i wielu innych.                                                                                                                                                                                                                                Podpis i pieczęć przedstawiciela

 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Osobne limity sum ubezpieczenia na poszczególne zdarzenia-nie ma sytuacji, że np. wypłata za operację "zjada" wypłatę 
w razie zachorowania
Darmowa ochrona dla Absolwentów szkół średnich na czas,gdy nie są już uczniami, a jeszcze nie podjęli dalszej nauki 
lub pracy (max. do 30 września2021r.- koniec ważności legitymacji szkolnej)
Bardzo pożądane świadczenie potocznie określane "za ból" w wysokości 1% SU. Wymaga interwencji lekarskiej w 
placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych. Dotyczy sytuacji, gdy skutki NW nie dały w ocenie medycznej 
podstaw do wypłaty świadczenia "uszczerbkowego" , co się czasem zdarza. 

Inne korzystne wyróżniki tej oferty to:
Wysoki,  do 30% SU podlimit na zwrot za zakup tzw. wyrobów medycznych zakupionych z zalecenia lekarza do 2 lat od zdarzenia(NW).

Świadczenie na zakup okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego (do 200zł), uszkodzonych wskutek NW podczas zajęć lekcyjnych.

Świadczenie w razie zdiagnozowania sepsy, bardzo wysokie (20% SU) .

Świadczeni związane ze zdiagnozowaniem boreliozy 

Świadczenie związane z chorobami odzwierzęcymi takimi, jak wścieklizna,ornitoza,toksokaroza,toksoplazmoza,bruceloza,bąblowica.

Świadczenie związane z zatruciem pokarmowym.

Zwiększone świadczenie z tytułu pogryzienia, pokąsania i użądlenia
Świadczenie potocznie określane "za ból" . Dotyczy sytuacji, gdy skutki NW nie dały w ocenie medycznej podstaw do wypłaty świadczenia 
"uszczerbkowego", co się czasem zdarza. 




