
Edu Plus – Akcja Szkolna 2021



Wytyczne 2021

Celem Wytycznych jest przedstawienie zasad wznawiania i zawierania nowych umów ubezpieczenia w oparciu o
ogólne warunki ubezpieczenia „Edu Plus” i taryfę składek „Edu Plus”

Wytyczne dotyczą umów zawieranych w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021

Oddział posiada zgodę na stosowanie odstępstw od zakresu ubezpieczenia oraz taryfy: 

w Iportal należy wpisać KOD zgody: nr DUOIZ/2021/05/015

Podstawa zawarcia ubezpieczeń w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie NNW:

Edu Plus zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
z dnia 3 marca 2020 roku wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU



Ubezpieczający

Szkoła, uczelnia, 
placówka oświatowa

Stowarzyszenie, 
fundacja, organizacja

Osoba fizyczna

Pamiętaj i poinformuj o obowiązkach, które spoczywają na Ubezpieczającym

• Jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
• umowa zawierana na cudzy rachunek (tj. są ubezpieczeni,

którzy nie są ubezpieczającym) oraz
• ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki

niedoręczenie OWU przed wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody
na finansowanie kosztu składki powoduje
brak możliwości powołania się przez InterRisk na ograniczenia i
wyłączenia określone w OWU

• Przepis szczególnie istotny dla ubezpieczeń szkolnych i bancassurance

• Środki zaradcze:
• Obowiązek doręczenia OWU nałożony na ubezpieczającego
• Zbieranie oświadczeń ubezpieczających o doręczeniu OWU

wszystkim ubezpieczonym



Forma 
ubezpieczenia

Grupa minimalna 5 osób

Forma ubezpieczenia

grupowa



Okres ubezpieczenia

12 
miesięcy
Standardowa 
umowa 
ubezpieczenia

13 
miesięcy
Klasy 
maturalne

24 
miesiące



Przedmiot ubezpieczenia

następstwa nieszczęśliwego wypadku, który 

wydarzył się podczas trwania ochrony 

ubezpieczeniowej

choroby i ich następstwa, które zostały 

rozpoznane w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej



Podstawowe definicje

UBEZPIECZONY

osoba fizyczna, która w dniu 

przystąpienia do ubezpieczenia 

nie ukończyła 65 lat, na rzecz 

której Ubezpieczający zawarł 

umowę ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE GRUPOWE

umowa ubezpieczenia zawierana na 

rachunek osób fizycznych, przy czym 

minimalna grupa osób przystępujących do 

ubezpieczenia wynosi co najmniej 5 osób

DZIECKO

każde dziecko własne 

Ubezpieczającego lub dziecko w 

pełni, bądź nie w pełni przez niego 

przysposobione, w wieku do 18 lat, 

a w przypadku uczęszczania do 

szkoły publicznej lub niepublicznej 

(w tym uczelni wyższej), znajdującej 

się na terenie Rzeczypospolitej 

Polski, w trybie dziennym, 

zaocznym lub wieczorowym, w 

rozumieniu ustawy o systemie 

oświaty oraz ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym, z 

wyłączeniem kursów oraz 

kształcenia korespondencyjnego -

w wieku do 25 lat

OPIEKUN PRAWNY

osoba sprawująca opiekę nad 

Ubezpieczonym ustanowiona przez 

sąd opiekuńczy zgodnie z 

przepisami kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

nagłe zdarzenie mające miejsce  

w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej wywołane 

przyczyną zewnętrzną, na 

skutek której Ubezpieczony 

niezależnie od swej woli doznał 

uszkodzenia ciała, rozstroju 

zdrowia  lub zmarł. 

W rozumieniu OWU, za nieszczęśliwy wypadek uważa 

się również zawał serca i udar mózgu, za wyjątkiem  

ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica 

Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku, który w dniu przystąpienia Ubezpieczonego 

do umowy ubezpieczenia ukończył 60 rok życia



Podstawowe definicje

DZIEŃ POBYTU W SZPITALU
pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej jeden dzień, służący 
przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, 
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia 
Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, 
w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni 
pobytu w szpitalu chyba, że przyjęcie i wypis ze szpitala nastąpiły w tym 
samym dniu

POBYT W SZPITALU
pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu 
zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub 
chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni. 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

KOSZTY LECZENIA
poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego 
punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
✓ wizyt lekarskich,
✓ zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji,
✓ badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
✓ pobytu w szpitalu,
✓ operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, 
✓ zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
✓ odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego zęba stałego

POJAZD
w rozumieniu OWU, wyłącznie na potrzeby 
ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego (Opcja Dodatkowa D1), za 
pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, 
samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, 
trolejbus,  metro

WYPADEK KOMUNIKACYJNY
nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na 
skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem 
pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, 
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia lub zmarł



1. Opcja ubezpieczenia

PODSTAWOWA PLUS

2. Warianty sum ubezpieczenia

VI WARIANTÓW:

▪ 15 000 PLN

▪ 20 000 PLN

▪ 25 000 PLN

▪ 30 000 PLN

▪ 40 000 PLN

▪ 50 000 PLN

3. Rodzaj placówki

4. Zakres 
ubezpieczenia

5. Atuty oferty

3

4

1

2

5

(9)

Główne założenia oferty

▪ ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

▪ SZKOŁY PODSTAWOWE

▪ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I INNE PLACÓWKI



Oferta 2021/2022

(10)



1

2

3

4

5

OPCJA PODSTAWOWA PLUS

WYBRANE OPCJE DODATKOWE

TELEMEDYCYNA

E-REHABILITACJA

UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Konstrukcja oferty



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
POWODUJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU

w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu ▪ świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

▪ dodatkowe świadczenie w wysokości 25% sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy 

nieszczęśliwy wypadek miał miejsce na terenie placówki oświatowej

w przypadku uszczerbku na zdrowiu 

poniżej 100%

▪ w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 70% zgodnie z Tabelą Norm Uszczerbku na 

Zdrowiu EDU PLUS - 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 

Podstawowej Plus za każdy procent uszczerbku na zdrowiu , 

▪ w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 70% - 99% zgodnie z Tabelą Norm 

Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS - 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej Plus za każdy procent uszczerbku na zdrowiu



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
POWODUJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU

koszty nabycia wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie oraz koszty 

zakupu lub naprawy okularów 

korekcyjnych lub aparatu słuchowego 

uszkodzonych w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku na terenie 

placówki oświatowej

▪ zwrot udokumentowanych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 

zlecenie - do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

▪ zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub 

aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie 

placówki oświatowej – do wysokości 200 zł

koszty przekwalifikowania zawodowego 

osób niepełnosprawnych 

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w 

umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych przyznano rentę szkoleniową lub orzeczenia powiatowego lub 

wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, o celowości przekwalifikowania 

zawodowego osoby niepełnosprawnej



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
POWODUJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU

wstrząśnienie mózgu w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowe świadczenie w wysokości 1,5% sumy w przypadku, gdy Ubezpieczony doznał 

wstrząśnienia mózgu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego 

konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu 

pogryzienia, pokąsania, ukąszenia jednorazowe świadczenie w wysokości:

▪ 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia,

▪ 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pokąsania, 

ukąszenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w przypadku 

pokąsania, ukąszenia



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
POWODUJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU

zwrot kosztów korepetycji w związku z 

nieszczęśliwym wypadkiem

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 500 zł w ciągu okresu ubezpieczenia, ale za 

maksymalnie 10 godzin lekcyjnych korepetycji, pod warunkiem, iż koszty korepetycji:

▪ powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania 

ochrony ubezpieczeniowej,

▪ zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

▪ Ubezpieczony nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 

14 dni, dokumentowane zaświadczeniem lekarskim



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Pobyt w szpitalu w wyniku NW

Opcja dodatkowa D4

▪ świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (trwającego co najmniej 3 dni), 

będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej w wysokości 100 zł / dzień pobytu w szpitalu

▪ w przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym 

nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

▪ świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługują maksymalnie za 

100 dni. 

▪ 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

▪ dodatkowo jednorazowe świadczenie w wysokości 350 zł, jeżeli pobyt w szpitalu będący następstwem 

nieszczęśliwego wypadku trwał minimum 5 dni

w przypadku pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, który nie ukończył 14 roku życia, w trakcie którego konieczna jest opieka rodzica lub opiekuna prawnego nad 

Ubezpieczonym, przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 25 zł płatne za każdy dzień pobytu rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w szpitalu 

trwającego co najmniej 3 dni. Świadczenie dodatkowe przysługuje maksymalnie za 10 dni pobytu w szpitalu



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku - Opcja dodatkowa D10

koszty operacji plastycznych w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

Opcja dodatkowa D7

▪ zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% SU określonej w 

umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7

▪ operacja plastyczna została zalecona przez lekarza jako niezbędna część 

procesu leczenia następstw NW, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej,

▪ koszty operacji plastycznej zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż jeden 

rok od daty NW

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 

Dodatkowej D10, w tym podlimity:

▪ koszty rehabilitacji do wysokości 2 000 zł

▪ odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego stałego zęba do wysokości 500 zł

▪ Leki do wysokości 100 zł (pod warunkiem 2-dniowego pobytu w szpitalu)

koszty leczenia powstały w następstwie NW, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej

zostały poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty NW



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

uciążliwe leczenie w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku

Opcja dodatkowa D14

jednorazowego świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:

▪ nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego                                    

(0% uszczerbku),

▪ Ubezpieczony przebywał w szpitalu przez okres minimum 5 dni lub Ubezpieczony 

przebywał w szpitalu podczas którego została przeprowadzona operacja lub przebieg 

leczenia spowodował czasową niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy przez 

okres nie krótszy niż 10 dni



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ORAZ ZWIĄZANE Z CHOROBĄ

rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowe świadczenie w wysokości 25% sumy ubezpieczenia 

rozpoznanie u Ubezpieczonego 
pneumokokowego zapalenia płuc, 
meningokokowego zapalenia opon 
mózgowych 

jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł

rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób 
odzwierzęcych: bąblowicy, 
toksoplazmozy, wścieklizny

jednorazowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia 

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie 
gazami, porażenie prądem lub piorunem

jednorazowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia pod warunkiem pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu przez okres minimum 3 dni 



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ORAZ ZWIĄZANE Z CHOROBĄ

koszty porady psychiatry w związku z 
leczeniem depresji u Ubezpieczonego

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 300 zł, pod warunkiem, iż:

▪ koszty porady psychiatry zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,

▪ depresja została rozpoznana u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia

koszty porady psychologa w związku z NW 
lub śmiercią rodzica lub opiekuna 
prawnego w wyniku NW

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 500 zł, pod warunkiem, iż:
▪ powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania 

ochrony ubezpieczeniowej,
▪ zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
▪ Ubezpieczony wymagał porady psychologa i na podstawie pisemnej opinii pedagoga 

szkolnego uzyskał pisemne skierowanie do poradni psychologiczne



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ORAZ ZWIĄZANE Z CHOROBĄ

zadławienie jeżeli w wyniku zadławienia nastąpił co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 

przysługuje świadczenie w wysokości 200 zł

usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha 
wymagające interwencji laryngologa

jeżeli u Ubezpieczonego konieczna będzie interwencja laryngologa polegająca na usunięciu

ciała obcego z nosa lub ucha - przysługuje świadczenie w wysokości 100 zł



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ORAZ ZWIĄZANE Z CHOROBĄ

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

Opcja dodatkowa D5

▪ świadczenie w wysokości 50 zł / dzień pobytu w szpitalu

▪ za każdy dzień począwszy od 2-go dnia pobytu w szpitalu w związku z chorobą, która została 
rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

▪ 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

▪ dodatkowo jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł, jeżeli pobyt w szpitalu będący 
następstwem choroby trwał minimum 5 dni

w przypadku pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, który nie ukończył 14 roku życia, w trakcie którego konieczna jest opieka rodzica lub opiekuna 

prawnego nad Ubezpieczonym, przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 25 zł płatne za każdy dzień pobytu rodzica lub opiekuna 

prawnego Ubezpieczonego w szpitalu począwszy od 2-go dnia pobytu. Świadczenie dodatkowe przysługuje maksymalnie za 10 dni pobytu w 

szpitalu.



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ORAZ ZWIĄZANE Z CHOROBĄ

Poważne choroby

Opcja dodatkowa D6

▪ świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6

utrata wzroku

nowotwór złośliwyparaliż

utrata mowy

transplantacja głównych 
organów

poliomyelitis

niewydolność nerek

utrata słuchu

stwardnienie rozsiane niewydolność serca

zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych choroba autoimmunologiczna

anemia aplastyczna

cukrzyca typu I



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ORAZ ZWIĄZANE Z CHOROBĄ

Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy

Opcja dodatkowa D20

▪ jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł w przypadku ukąszenia Ubezpieczonego przez 
kleszcza i rozpoznania u Ubezpieczonego boreliozy. Ukąszenie Ubezpieczonego przez kleszcza 
oraz rozpoznanie u Ubezpieczonego boreliozy muszą nastąpić w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej.

▪ Ponadto InterRisk pokryje udokumentowane koszty:

- wizyty u lekarza w celu usunięcia wkłutego kleszcza do wysokości 150 zł,

- badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia
boreliozą, zaleconych przez lekarza po ukąszeniu przez kleszcza do wysokości 150 zł,

- antybiotykoterapii zaleconej przez lekarza (tj. antybiotyku zakupionego z recepty 
otrzymanej od lekarza), w związku z ugryzieniem kleszcza lub leczeniem boreliozy 
spowodowanej ukąszeniem przez kleszcza do wysokości 200 zł,

o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
ubezpieczenia oraz nie zostały sfinansowane ze środków publicznych



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
PODODUJĄCYCH ŚMIERĆ

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, 

pod warunkiem, iż nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony 

ubezpieczeniowej i śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na 

terenie placówki oświatowej

dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

Ubezpieczenia – łączne świadczenie wynosi 200% sumy ubezpieczenia

śmierć opiekuna prawnego lub rodzica 

Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku

w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości:

▪ 15% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku śmierci 

jednego z opiekunów prawnych lub rodziców, 

▪ 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku śmierci 

obojga opiekunów prawnych lub rodziców



Zakres ubezpieczenia

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
PODODUJĄCYCH ŚMIERĆ

śmierć Ubezpieczonego w wyniku 

wypadku komunikacyjnego

Opcja Dodatkowa D1

świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie Ubezpieczenia dla Opcji 

Dodatkowej D1

wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, który wydarzył się podczas trwania 

ochrony ubezpieczeniowej, a śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty NW

koszty pogrzebu Ubezpieczonego

Opcja Dodatkowa D19

Jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu do wysokości 100% sumy 

ubezpieczenia określonej dla D19 w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku.



Zakres ubezpieczenia

OPCJE ASSISTANCE

Koszty poszukiwania dziecka w wieku do 

18 lat w przypadku zaginięcia

zwrot udokumentowanych kosztów wynajęcia licencjonowanego detektywa, umieszczenia 

informacji w mediach, wydruku ulotek do wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej 

w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

▪ zaginięcie dziecka nastąpiło w okresie ubezpieczenia oraz zostało zgłoszone Policji,

▪ koszty wynajęcia detektywa, wydruku ulotek lub umieszczenia informacji w mediach 

zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ubezpieczenia



Zakres ubezpieczenia

OPCJE ASSISTANCE

ASSISTANCE EDU PLUS - Opcja dodatkowa D15

pomoc medyczna

wizyta lekarza Centrum Assistance

organizacja wizyty u lekarza specjalisty

wizyta pielęgniarki

dostawa leków

opieka domowa po hospitalizacji

transport medyczny

infolinia medyczna

indywidualne korepetycje

pomoc informatyczna



Zakres ubezpieczenia

OPCJE ASSISTANCE

Bez stresu i kolejek: Wystarczy, że posiadasz komputer, smartfon bądź tablet z dostępem do 
internetu:

zamów wideowizytę lub telewizytę z internistą/pediatrą/dietetykiem

skorzystaj z wiedzy doświadczonego lekarza

codziennie pomiędzy godz. 8 a 22

Wejdź na www.interrisk.pl – wybierz Telemedycyna w ubezpieczeniu Edu Plus

Wybierz lekarza: internistę, pediatrę lub dietetyka → termin → metodę (telefon, czat, wideotelefon) 

Podaj numer polisy oraz dane osobowe

Oszczędność czasu 

potrzebnego na dojazd i 

oczekiwanie na wizytę 

lekarską

Dostęp do lekarza nawet w 

miejscach oddalonych od 

ośrodków medycznych.

Wygoda świadczenia. 

TELEMEDYCYNA EDU PLUS

Opcja dodatkowa D16

http://www.interrisk.pl/


Zakres ubezpieczenia

OPCJE ASSISTANCE

Organizacja i pokrycie kosztu:

▪ wizyty wstępnej w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego, 

▪ wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie 

rehabilitacji

E-REHABILITACJA - Opcja dodatkowa D26

Wizyta wstępna obejmuje: ocena potrzeb rehabilitacji, 

instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) 

oraz wyjaśnienie jego funkcjonowania, codziennych sesji e-Rehabilitacji 

(czas trwania 0,5h) przez okres 30 dni (nadzór fizjoterapeuty)

30 dni



❑ 3 wersje ofert dla każdego

rodzaju placówki

❑ 6 wariantów sum  

ubezpieczenia

(31)

Oferta EDU PLUS



Ważne!

✓ Koszty porady psychiatry w 

związku z leczeniem depresji u 

ubezpieczonego

✓ Koszty poszukiwania dziecka w 

przypadku zaginięcia

✓ Koszty leków w ramach opcji 

dodatkowej D10

✓ Progresja dla uszczerbków na 

zdrowiu wyższych niż 70%

Szpital
✓ Podwyższone świadczenie z tytułu 

pobytu w szpitalu w wyniku NW

✓ Pobyt rodzica w szpitalu w związku z 

opieką nad hospitalizowanym dzieckiem 

do 14 rz --> podwyższone świadczenie

Żłobki i przedszkola
Świadczenia dla grupy najmłodszych 

dzieci – specjalnie dla NAU

Likwidacja szkód
szybka i profesjonalna, prowadzona 

przez Nauczycielską Agencję 

Ubezpieczeniową S.A. z wypłatą szkód 

włącznie .

Atuty oferty



Monika Tepel

Marta Gołąb

Wsparcie w procesie

Asystent w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

tel 887 997 612 monika.tepel@interrisk.pl

Główny Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

tel 600 920 944 marta.golab@interrisk.pl


