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19 1000 100 300 500
20 500 50 150 250
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22 1000
23 10000 100
24 2000
25 1100
26 1600
27 1200
28 1800
29 750
30 500
31 1500

32 3000 30

33 5000

Więcej informacji na następnej stronie

Hejt stop - organizacja i koszty  usług pomocy informatycznej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, w związku z 
zagrożeniami z Internetu.  Do kwoty 5000

Składka jednorazowa za osobę  50,00 zł

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy ; max do kwoty 1500
Opieka nad dzieckiem (do 14r.życia),przebywającym w szpitalu z powodu NW komunik lub poważnej choroby. 1 % DSU / 1 dzień. 
Max za 15 dni. dziennie

Koszty leczenia wskutek NW do 100%  SU (podlimit na rehabilitację 1000zł, psycholog 500zł) 1800
Koszty leczenia  stomatologicznego (zęby stałe) wskutek NW do 100 % DSU (max 300zł na 1 ząb) 750
Zwrot kosztów leków, do 100% SU (po min.4 dniach w szpitalu wskutek NW lub Pow.choroby),do 500

Operacje  plastyczne  w  wyniku NW, do 100% DSU, tj. do 1100
Operacje  w  wyniku  NW;   zgodnie z tabelą nr 8 O.W.U., (wym.3 dni w szpitalu), do 1600
Operacje w wyniku choroby - zgodnie z tabelą nr 9 O.W.U. , (wym.3 dni w szpitalu), do 1200

OIOM wskutek NW  dodatkowe jednorazowe świadczenie,jeśli pobyt trwał 48h 1000
Pobyt w szpitalu/choroba: 1% SU/1 dzień. Płatne od 2. do 95 dnia. Min. 3 dni pobytu w szpitalu. dziennie
Poważne choroby, 100% SU 2000

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie (prąd lub pioru; 5% SU, tj. 1 200 zł
Choroby odzwierz.(bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny,), 5% SU,tj. 1 200 zł
Uszkodzenie ciała wskutek NW (tzw."za ból"), wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej i 2 wizyt kontrolnych, (i 
nieorzeczony trwały uszczerbek), jednorazowo 1% SU, tj. 240 zł

21 Pobyt w szpitalu wskutek NW. Płatne od 1. do 100 dni. Wymaga min. 3 dni. pobytu. Stawka za każdy dzień w 
zależności od il. dni:

od 1 do 10 
10000

dziennie
od 11 dnia dziennie

PAKIET ROZSZERZEŃ DODATKOWYCH Świadczenie zł
Oparzenia wskutek NW w % SU : IIstopnia-10% lub IIIstonia-30% lub IVstopnia-50% ; tab.nr6
Odmrożenia wskutek NW w % DSU :IIstopnia-10%, IIIstonia-30% , IVstopnia-50%; tab.nr7 

480 zł
Pokąsanie/ukąszenie/użądlenie; (wymaga 2 dni w szpitalu ): jednorazowo  2 % SU, tj. 480 zł
Rozpoznanie sepsy, jednorazowo 20 % SU, tj. 4 800 zł

Śpiączka wskutek NW  (wymaga min. 30 dni pobytu w szpitalu), jednorazowo 1 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu (do ukończenia 20 r. życia) TAK

240 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  , do 30% SU, max., 7 200 zł
W tym koszty zakupu / naprawy okularów/aparatu słuchowego/pompy insulinowej/ aparatu ortodontycznego  uszkodzonych w 
wyniku NW na terenie placówki oświatowej do kwoty max. 200 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, do 30% SU, max. 7 200 zł

 GŁÓWNY ZAKRES UBEZPIECZENIA Świadczenie
Śmierć wskutek NW (obejmuje też zawał i udar) na terenie placówki lub poza ,gdy była opieka pracownika: 200% SU

24
 0

00
 zł

48 000 zł
Śmierć w wyniku NW  (obejmuje też zawał serca i udar mózgu):  100% SU, tj. 24 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 24 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW, za każdy 1% uszczerbku 1% SU

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego wskutek NW,jednoraz.10 % SU 2 400 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki,  jednorazowo 1% SU, tj. 240 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (wym. 2 dni w szpitalu) ; jednorazowo 3 % SU, tj.   720 zł

Pogryzienie przez psa: jednorazowo 2 % SU, tj.

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group z dnia 25.03.2022 roku oraz Postanowienia Dodatkowe i Odmienne zatwierdzone uchwałą  01/25/03/2022  Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25.03.2022  r.

OFERTA SPECJALNA Grupowe Ubezpieczeni Dzieci i Młodzieży NNW EDU PLUS na rok szkolny 2022/2023  dla:
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7

Link strony z Warunkami Ogólnymi    https://interrisk.pl/wp-content/uploads/2022/06/OWU-EDU-PLUS-od-04.04.2022r..pdf lub na stronie Placówki 
Warunki Dodatkowe i Odmienne dołączono do oferty

Dlaczego warto wybrać NNW Plus?
Ochrona ubezpieczeniowa przez 365 dni w roku, także poza placówką oświatową. 24 godziny na dobę.
Zakres ochrony obejmuje kilkadziesiąt rodzajów świadczeń dobranych ze względu na częstość występowania, w tym m.in. pobyt w szpitalu nie tylko wskutek NW, ale i 
wskutek choroby (bardzo wysokie stawki dzienne), poważne zachorowania, choroby odzwierzęce, zatrucia (także pokarmowe),operacje chirurgiczne, wypadkowe uszczerbki na 
zdrowiu.Jest też świadczenie nazywane potocznie "za ból", zwrot kosztów zakupu leków, okularów, aparatu słuchowego, pompy insulinowej czy aparatu ortodentystycznego 
świadczenie "apteczne", konsultacje psychologa, ochrona przed hejtem w internecie i inne.

Możliwość zwolnienia  ucznia z całej składki (100%) : Ilość zwolnień : max. do 10% liczby ubezpieczonych uczniów (dzieci). Decyduje placówka.

DO UBEZPIECZENIA MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSTĘPOWAĆ PRACOWNICY (jednak działa dla nich ograniczenie wiekowe w zakresie "wyczynowego uprawiania sportu")

Pobyt w szpitalu wskutek NW to nawet 150 zł za dzień !  Pobyt "chorobowy" w szpitalu obejmuje też choroby związane z pandemią lub epidemią .

Ważna informacja:  te ubezpieczenia są dobrowolne

Ubezpieczenie OC i Ochrony prawnej dla pracowników na preferencyjne warunkach po zawarciu umowy EDU Plus. 

OSOBNE SUMY ŚWIADCZEŃ : np dla świadczeń chorobowych, operacyjnych i szpitalnych oznacza to, że wypłata np. za operację nie zmniejsza sumy dla świadczenia za 
szpital lub zachorowanie.



*
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Niniejsza oferta grupowa NNW EDU Plus została przygotowana tak, by za optymalną opłatę obejmowała  jak największą ilość sytuacji, za które świadczenia 
wypłacane są na rzecz poszkodowanego Dziecka/Ucznia. Oferta ta dodatkowo:
 zawiera specjalnie wynegocjowane ceny oraz zmiany w zakresie i  wysokości niektórych świadczeń, co dodatkowo zwiększyło jej atrakcyjność.
 te zmiany nie są dostępne w wersji standardowej ani w wersji indywidualnej takiego ubezpieczenia, dlatego mogą śmiało konkurować z ofertami brokerów.
 ze względu na relację zakresów i wysokości świadczeń do składki , jest korzystniejsza od wielu indywidualnych ubezpieczeń tego typu, również tych, często oferowanych na 

stronach internetowych
 ochrona działa zawsze od 1 IX, co nie jest regułą. W polisach zawieranych indywidualnie i niektórych tzw. grupowych brokerskich opłacanych zdalnie- liczy się kiedy 

wpłacono składkę

SZEROKI ZAKRES OCHRONY: Wyjątkowo szeroki zakres ochrony obejmujący kilkadziesiąt osobnych "tytułów". To rzadkość na rynku. Patrz strona1. 
DOBRA CENA: Bardzo korzystna relacja zakresu ochrony oraz wysokości sum ubezpieczenia do wysokości składki.
OSOBNE SUMY UBEZPIECZENIA: Większość świadczeń ma osobne limity sum ubezpieczenia (nie połączone we wspólne pakiety z jedną sumą ubezpieczenia) . Nie ma
sytuacji, że np. wypłata za operację lub pobyt w szpitalu "zjada" wypłatę w razie np.zachorowania.
EXTRA ŚWIADCZENIE "ZA BÓL", tzw.uszkodzenie ciała : Bardzo pożądane świadczenie potocznie określane "za ból" w wysokości 1% SU. Aby je otrzymac muszą być 
spełnione warunki:  interwencja lekarska w placówce medycznej po NW i potem dwie wizyty kontrolne. Oczywiście nie mógł być orzeczony trwały uszczerbek. 

WYJĄTKOWE ŚWIADCZENIA SZPITALNE: Najwyższe na rynku przy tym pułapie składek stawki za dzień pobytu w szpitalu:
 Pobyt wskutek NW (nawet do 150 zł/ 1 dzień)  oraz  Pobyt wskutek choroby (75 zł/ 1 dzień) . 

WAŻNE: . Kolejny pobyt w szpitalu spowodowany tą samą przyczyną (NW lub chorobą) płatny jest już od 1. dnia ! 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;

OPERACJE: Świadczenia osobne za operacje:  1. Plastyczne wskutek NW;    2. Inne wskutek NW oraz;    3. Wskutek choroby.  Wymaga min. 3 dni pobytu w szpitalu.

POWAŻNE CHOROBY: osobna suma ubezpieczenia . Zakres obejmuje takie choroby, jak:
1. Nowotwór złośliwy    2. Paraliż   3. Niewydolność nerek   4. Transplantacja głównych organów   5. Poliomyelitis   6. Utrata mowy   7. Utrata słuchu   8. Utrata wzroku                
9. Anemia aplastyczna   10.  Cukrzyca typu I   11. Niewydolność serca  12.Stwardnienie rozsiane   13. Choroby autoimmunologiczne 14.  Zapalenie opon mózgowo-dzeniowych    

CHOROBY INNE  w zakresie: choroby odzwierzęce (bąblowica, wścieklizny, toksoplazmoza) , padaczka, śpiączka oraz osobny pakiet dla boreliozy :

PAKIET KLESZCZ- (1500zł), w tym zdiagnozowanie boreliozy do 1000 zł; wizyta lek. do 150zł.; badania diagnost. do 150 zł;antybiotykoterapia do 200 zł

KOSZTY LECZENIA: koszty zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie wizyt lekarskich - z wyłącz.wizyt stomatolog.(jest osobne świadczenie)-, zabiegów ambulat. , 
badań, pobytu w szpitalu, środków opatrunk. itp.). Ma osobny podlimit na rehabilitację i pomoc psychologiczną. Do wykorzystania w ciągu  12 m-cy od NW. 

KOSZTY LEKÓW- "Apteczne": pieniądze na zakup leków po min. 4 dniowym pobycie w szpitalu wskutek NW. Leki zapisuje lekarz prowadzący "szpitalny". Wysokość 
świadczenia to 100% DSU. Nie wymaga dokumentowania wydatków.

PRZEDŁUŻONA OCHRONA DLA ABSOLWENTÓW szkól średnich: 13. miesiąc ochrony (WRZESIEŃ) ZA DARMO - na czas,gdy nie są już uczniami, a jeszcze nie podjęli 
dalszej nauki lub pracy (max. do 30. września 2022r.- koniec ważności legitymacji szkolnej)

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU bez dopłaty- zajęcia szkolne i pozaszkolne oraz w życiu prywatnym, m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, sporty walki, jazda 
konna, pływanie, lekkoatletyka, narciarstwo.

OPIEKA NAD DZIECKIEM W SZPITALU, gdy dziecko (do ukończenia 14r. życia) po NW komunikacyjnym lub wskutek choroby będzie hospitalizowane, wtedy wypłacane będzie
świadczenie opiekunowi (np..matce) za pobyt w szpitalu od 1 do max 15 dnia. Stawka to 1 % DSU. Wymaga min. 3 dni pobytu w szpitalu.

HEJT STOP:  zwiększenie bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, włamanie na konto na portalu społecznościowym,  agresywne, obraźliwe działania w sieci, szantaż, 
inne działania przemocowe w sieci w stosunku do Ubezpieczonego,  rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niepożądanych prywatnych informacji w sieci (np.zdjęć 
Ubezpieczonego) i inne.

Komentarz: zdarza się, że w przypadku polis zawieranych w systemach zdalnych (dotyczy wielu ubezpieczeń oferowanych przez brokerów lub poprzez Internet, gdzie rodzice
indywidualnie wpłacają składki ), mimo, że ochrona wg umowy powinna obowiązywać od 1 IX, to faktycznie ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dopiero dzień po uznaniu
składki na koncie Ubezpieczyciela.Nie zawsze ta informacja jest wyraźnie podawana, co stwarza ryzyko, że rodzic wpłaca składkę np. z końcem września lub później i nie ma
świadomości , że jeśli coś zdarzyło się wcześniej, to spotka się z odmową wypłaty.

POMOC:  w razie potrzeby będzie udzielana w placówce oświatowej oraz bezpośrednio przez pośrednika ubezpieczeniowego.

Procedura przystępowania do ubezpieczenia grupowego NNW EDU Plus następuje po wyborze oferty ubezpieczenia i podpisaniu umowy (polisy) ubezpieczenia (najczęściej 
stroną jest Dyrektor placówki lub osoba reprezentująca Radę Rodziców). Następnie warunki wybranej oferty zostają udostępnione rodzicom / opiekunom prawnym dzieci.
Podczas pierwszych (lub wcześniej) spotkań klasowych zbierane są podpisy pod oświadczenieami i zgodami na ubezpieczenie dzieci oraz opłacenie składki. Podpisy składają 
rodzice / opiekunowe prawni (uczniowie pełnoletni mogą sami złożyć podpis w swoim imieniu). Następnie trwa zbieranie składek (podawany jest ostateczny termin ich wpłacania). 
Potem całą zebraną składkę (za wszystkie ubezpieczane osoby) należyt terminowo wpłacić na rachunek Ubezpieczyciela (InterRisk). W oparciu o zgody i oświadczenia 
rodziców/opiekunów oraz wpłaconą składkę,  następuje objęcie dzieci/uczniów ochroną ubezpieczeniową z dniem wskazanym w polisie ubezpieczeniowej, tj. od 1 IX 2022r.  
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ: Na podstawie zgłoszenia i złożonego Wniosku oraz dodatkowych dokumentów właściwych dla danego zdarzenia. Można to zrobić:
1. Telefonicznie: Tel. +48 575 25 25     - konsultant udzieli wszelkich informacji , jakie dokumenty należy przekazać. Taki tel. jest ważny w "trudnych przypadkach".
2. Wysyłając e-mail do: szkody@interrisk.pl ze skanami/zdjęciami  wymaganych dokumentów ; tę formę polecam, jako najmniej absorbującą :), bez wychodzenia z domu .
3. Na stronie internetowej www.interrisk.pl  . Można użyć tego linku:  https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new  . 
4. Pocztą tradycyjną:   wysyłamy list polecony ( Poczta Polska) z dokumentami na adres: InterRisk TU S.A. VIG ,  skr. poczt. 3334 ,  40-610 Katowice

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

Szanowni Państwo; podejmując wspólpracę ze mną, otrzymujecie możliwość
uzyskiwania korzystnych ofert ubezpieczenia nie tylko w InterRisk ale także w wielu
innych Towarzystwach Ubezpieczeniowych, z którymi współpracuję. Są to
ubezpieczenia życia, zdrowia, majątku, kosztów leczenia,, , domów, mieszkań,
komunikacji, OC zawodowego, OC w życiu prywatnym, podróży, ubezpieczenia
dochodu i kredytów i inne. Indywidualne, rodzinne oraz grupowe, dla firm i
samozatrudnionych. Wystarczy się skontaktować. Przygotowanie oferty jest
bezpłatne.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia 
szkolnego lub innych zapytań:

e-mail: transactor@ks.home.pl 
(preferowany)   

tel.: +48 603351000   lub  
SMS o treści "EDU"  - oddzwonię   

INFORMACJE DODATKOWE DO OFERTY

ASSISTANCE EDU PLUS - obejmuje m.in.: • wizytę lekarza, wizytę pielęgniarki oraz dostawę leków (po nieszczęśliwym wypadku) • opiekę domową po hospitalizacji jeżeli
dziecko w wyniku wypadku przebywało w szpitalu minimum 7 dni. Odpowiada za a organizację pomocy medycznej i informatycznej. Uczeń, w przypadku dłuższej nieobecności w 
szkole, ma możliwość skorzystania z korepetycji, w celu nadrobienia zaległości.

kross
Pole tekstowe
(100 zł/1 dzień) 




