
 

 
 

 

Szkoła Podstawowa w Czernicy - oferta dla rodziców / opiekunów 
 

L.p. Świadczenia podstawowe 
Wysokość Sumy Ubezpieczenia / 

świadczenia 

1. 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku (NW)  
13 000 zł 

2. 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 

komunikacyjnego (świadczenie dodatkowe) 

 

5 000 zł 

3. 
Trwałe inwalidztwo częściowe  

 

od 260 zł do 13 000 zł  

(zgodnie z tabelą OWU) 

4. 
Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na 

wypadek inwalidztwa spowodowanego NW 
5 000 zł 

5. Złamania jednej lub więcej kości w wyniku NW  
od 150 zł do 3 000 zł  

(zgodnie z tabelą OWU) 

6. Rany cięte, szarpane będące następstwem NW 
od 60 zł do 600 zł  

(zgodnie z tabelą OWU) 

7. Urazy narządów ruchu będące następstwem NW 
od 150 zł do 600 zł  

(zgodnie z tabelą OWU) 

8. 
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW (związane z 

pobytem w szpitalu min. 3 dni) 

od 500 zł do 2 500 zł  

(zgodnie z tabelą OWU) 

9. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 1 300 zł 

10. Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW Jednorazowo 1 300 zł 

11. 

Pogryzienie przez psa, pokąsanie, 

ukąszenie/użądlenie – pod warunkiem, że w związku ze 

zdarzeniem Ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 
2 dni, warunek ten nie dot. pogryzienia przez psa  

jednorazowo 200 zł 

 

 

L.p. Świadczenia dodatkowe 
Wysokość 

świadczenia 

1. 

Koszty leczenia w wyniku NW: poniesione na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty 

z tytułu: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, również rehabilitacji, 

badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, 

operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, zakupu środków 

opatrunkowych przepisanych przez lekarza – SU 3 000 zł 

 400 zł 

2. 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW - począwszy od pierwszego dnia pobytu w 

szpitalu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 4 dni i był 

następstwem NW, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej – świadczenie przysługuje za maksymalnie 90 dni pobytu 

Ubezpieczonego w szpitalu – SU 2 500 zł 

25 zł/dzień)  

 

3. 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - począwszy od trzeciego dnia pobytu w 

szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej - świadczenie przysługuje za maksymalnie 60 dni 

pobytu Ubezpieczonego w szpitalu - SU 2 500 zł 

25 zł/dzień)  

 

4. Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – SU 5 000 zł  500 zł 

5. Uciążliwe leczenie w wyniku NW jednorazowo 80 zł 

6. Assistance EDU PLUS – assistance medyczny, korepetycje – SU 5 000 zł 5 000 zł 

 
 

Składka 38 zł (za osobę) 
Polisa EDU-A/P 044236 opcja Ochrona 

Okres ubezpieczenia: 01.09.2017 – 31.08.2018 
 
 



 
 
 
 

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia NNW – Edu Plus? 
 

 on-line poprzez stronę www.interrisk.pl,  
 telefonicznie – za pośrednictwem Call Center  

pod nr telefonu 022 / 212 20 12, 
 pisemnie – pocztą tradycyjną na adres:  

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162,  
02-342 Warszawa,  

 pisemnie – pocztą elektroniczną na adres mail:  
szkody@interrisk.pl;  

 osobiście w biurze Kancelarii obsługującej Państwa szkołę: 
 
 

Kancelaria Ubezpieczeniowa „ADVISOR” Halina 
Kamińska 

ul. Klonowica 13 
58 – 500 Jelenia Góra 

Tel. 75 / 75 332 32  
Osoby dedykowane do obsługi ubezpieczeń szkolnych: 

DOROTA MAŃKOWSKA 
MARTA KOWALIŃSKA 

 
 
 

Przydatne linki: 
 

Formularz zgłoszenia szkody w formacie .pdf do wydruku: 
https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/roszczenie_edu_plus-pop2017.pdf 

 
Zgłoszenie szkody poprzez stronę: 

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1 
 

Ogólne Warunki ubezpieczenia Edu Plus, praktyczne informacje, porady: 
https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 
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