ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW 01.09.2018 – 31.08.2019
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PIEŃSKU
ZAKRES PODSTAWOWY – OPCJA PODSTAOWA
Śmierć w wyniku NW komunikacyjnego
Śmierć wskutek NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
- 100 % uszczerbku na zdrowiu
- 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki - jednorazowo
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowo
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie - jednorazowo
(pobyt w szpitalu min 24 h)

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo
(pobyt w szpitalu min 3 dni)

WYSOKOŚĆ/LIMIT
ŚWIADCZENIA

20 000,00 zł
16 000,00 zł
16 000,00 zł
160,00 zł
4 800,00 zł
4 800,00 zł
160,00 zł
1 600,00 zł
1 600,00 zł
160,00 zł
160,00 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW
Pobyt na terenie RP trwający minimum 3 dni. Świadczenie jest wypłacane od 3 – go dnia pobytu w
szpitalu.
Np. pn. – śr. = 50 zł; pn. – pt. = 150 zł.

100,00 zł/ dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

Pobyt na terenie RP trwający minimum 3 dni. Świadczenie jest wypłacane od 3 – go dnia pobytu w
szpitalu.
Np. pn. – śr. = 50 zł; pn. – pt. = 150 zł.

100,00 zł/ dzień

Pakiet ONKO i Poważne zachorowania
Pakiet ONKO: Druga Opinia Lekarska Krajowa oraz 12 Telekonsultacji specjalistycznych z lekarzem
chirurgiem, nefrologiem, kardiologiem, endokrynologiem, reumatologiem, specjalistą chorób zakaźnych,
onkologiem w przypadku zdiagnozowania w trakcie umowy chorób: nowotwór złośliwy, cukrzyca typu I,
niewydolność serca, niewydolność nerek, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowordzeniowych, sepsa
Poważne zachorowania: choroby wskazane w pakiecie ONKO oraz paraliż, transplantacja głównych
organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie
rozsiane

2 000,00 zł

Operacje w wyniku NW
Świadczenie uzależnione od rodzaju operacji określonej w TABELI nr 8 OWU.
Operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw
nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz została
przeprowadzona podczas 3 – dniowego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terenie RP.

Do 2 000,00 zł

Operacje w wyniku choroby
Świadczenie uzależnione od rodzaju operacji określonej w TABELI nr 9 OWU.
Operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw choroby, która
miała miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz została przeprowadzona podczas 3 –
dniowego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terenie RP.

Do 2 000,00 zł

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terytorium RP
Świadczenie obejmuje zwrot kosztów: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji do 500
zł, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji (za wyjątkiem
operacji plastycznych), zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

Do 2 000,00 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW poniesione na terytorium RP

Zwrot udokumentowanych kosztów, które zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną
uszkodzonego lub utraconego zęba stałego

Do 500 zł

Uciążliwe leczenie w wyniku NW

Świadczenie przysługują, gdy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości,
ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu oraz przebieg leczenia
spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni .

Składka roczna bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu
Składka roczna z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

200 zł

45,00 zł
57,00 zł

Aktualne Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus dost ępne są na stronie www.interrisk.pl
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Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze
indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez
Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego
planu lekcji w szkołach sportowych,
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.
Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w
ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających
się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły
sportowej,
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji,
gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych
uchwałą nr 01/27/03/2018Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27.03.2018r. dostępnych na stronie
www.interrisk.pl.

Dane do agenta:
Marta Szulc
kom. 666 027 546
e-mail: marta.szulc@onet.pl
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