
 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

Vienna Insurance Group 

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchowie Dworcu w roku szkolnym 2022/2023 

  

Nr polisy ubezpieczeniowej  EDU – A/P 118063 

Ubezpieczyciel InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

Suma ubezpieczenia 15 000 zł 

Składka od ucznia 39 zł (składka dla szkoły podstawowej) 

Okres ubezpieczenia 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r. 

Czasowy i terytorialny zakres 
ochrony 

Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie 

Wyczynowe uprawianie 
sportu 

Objęte ochroną, bez zwyżki składki  

Wypłata świadczeń Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i 
dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów. Stopień uszczerbku na 
zdrowiu oraz wysokość świadczenia ustalane są na podstawie OWU i 
warunków szczególnych oraz Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu 
InterRisk  

 

Ubezpieczenie w  InterRisk TU S.A. VIG gwarantuje m.in.: 

❖ Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia przy korzystnej składce od osoby (szczegóły na 2 stronie) 

❖ Ochronę 24 h/dobę na terenie całego świata 

❖ Rozbudowane tabele świadczeń za uszczerbek na zdrowiu  

❖ Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie bez zwyżki składki 

❖ Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW w zakresie w kwocie 100 zł za dzień pobytu 

❖ Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym covid-19) w zakresie w kwocie 100 zł za dzień 

pobytu  

❖ Świadczenie za opiekę nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w kwocie 50 zł za dzień (do 15 dni 

pobytu) 

❖ Koszty leków po pobycie dziecka w szpitalu – jednorazowo do 500 zł 

❖ Unikalne świadczenie HEJT STOP – pomoc informatyczna, pomoc psychologiczna i pomoc prawna  

w przypadku zdarzeń związanych ze światem Internetu (np. włamanie na konto, hejt w sieci) 

❖ Wysokie świadczenie za oparzenia i odmrożenia w zakresie 

❖ Włączenie odpowiedzialności za jazdę rowerem bez uprawnień 

❖ Ubezpieczenie Assistance EDU Plus oraz Pakiet Kleszcz w zakresie  

❖ Wygodną i szybką procedurę likwidacji szkód  

 

 
Szkodę można zgłosić w następujący sposób:  

 Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: 

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new  

 Pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres:  

Przegr. Pocztowa nr 3334  

40-610 Katowice  

 Pocztą elektroniczną - skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na 

adres e-mail: szkody@interrisk.pl  

 Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25  

 

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym linkiem: 

https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 



 
  

 
Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty specjalnej InterRisk TU S.A. VIG dla Maximus Broker sp. z o.o. (wariant: Opcja 
Podstawowa + rozszerzenia zakresu ochrony + postanowienia szczególne do OWU) i OWU EDU PLUS zatwierdzonych 
uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 r., 
które są dostępne na stronie: https://interrisk.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zdrowie-i-rodzina/edu-plus/  
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Zadaniem 
tego materiału jest przedstawienie warunków ubezpieczenia w przystępny i skrótowy sposób w związku z czym niezbędne jest 
stosowanie uogólnień i podawanie tylko najbardziej istotnych informacji. Warunki ubezpieczenia, jak również informacje na temat 
ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są ww. OWU. 
 
Wersja 1/2022 z dn. 26.08.2022 r. 

 

SUMA UBEZPIECZENIA 15 000 zł 
Śmierć na skutek wypadku na terenie placówki oświatowej w tym podczas zajęć i 
wycieczek szkolnych (świadczenie skumulowane) 

30 000 zł 

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (świadczenie 
skumulowane) 

30 000 zł 

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz wyniku zawału serca i udaru mózgu 15 000 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica (opiekuna prawnego) w następstwie NW 1 500 zł 

Świadczenie z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu  15 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw (1% su za 1% uszczerbku, zgodnie z 
tabelą norm uszczerbku na zdrowiu interrisk) 

1% SU = 150 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca i udaru mózgu (1% SU za 1% 
uszczerbku, zgodnie z ww. tabelą) 

1% SU = 150 zł 

Rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy  3 000 zł 

Świadczenie za oparzenia w wyniku NW  II stopień: 1 000 zł, III stopień: 3 000 
zł, IV stopień: 5 000 zł 

Świadczenie za odmrożenia w wyniku NW  II stopień: 500 zł, III stopień: 1 500 zł, 
IV stopień: 2 500 zł 

Świadczenie za wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (w zależności od długości pobytu 
w szpitalu (min. 3 dni)) od 150 zł  do 750 zł 

Świadczenie z tytułu ataku padaczki  (zakres świadczeń rozszerzony o świadczenia z 
tyt. uszczerbku na zdrowiu spowodowanego atakiem padaczki) 

TAK 

Świadczenie za pogryzienia/pokąsania przez psa i inne zwierzę, ukąszenia, użądlenia 
przez owady 

od 150 zł  do 750 zł 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi 
i środków pomocniczych  

do 4 500 zł 

Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodownych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 

do 200 zł 

Świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, pożażenia 
prądem lub piorunem (min. 3 dniowa hospitalizacja) 

750 zł 

Świadczenie z tytułu rozpoznania u ubezpieczonego choroby odzwierzęcej (bąblowica, 
toksoplazmoza, wścieklizna) 

750 zł 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW na terenie EUROPY 
- koszty z tytułu wizyt lekarskich 
- zabiegów ambulatoryjnych 
- badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczeniu 
- pobytu w szpitalu, operacji za wyjątkiem operacji plastycznych 
- zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza 
- rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie 

do 3 000 zł 
(rehabilitacja do 1 500 zł)  

Zwrot kosztów operacji plastycznych  na terenie RP w związku z NW  do 3 000 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej do 4 500 zł 

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (dzienne, za każdy dzień pobytu, płatne 

od 1 dnia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 3 dni; płatne max. za 100 dni)  
100 zł za dzień pobytu 

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym Covid-19) (dziennie, za 

każdy dzień pobytu, płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu; płatne max. za 100 dni) 
100 zł za dzień pobytu 

Świadczenie w związku z opieką nad dzieckiem przebywającym w szpitalu - 
Opcja Dodatkowa D24 (nowość) 

50 zł dziennie (wyłącznie po wypadku 
komunikacyjnym lub w związku z 

poważną chorobą, zgodnie z OWU) 

Koszty leków po pobycie w szpitalu - Opcja Dodatkowa D18 (nowość) jednorazowo do 500 zł (pobyt w 
szpitalu min. 4 dni) 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW na terenie RP (koszty 
poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego) 

do 1 500 zł 

Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból  (z tytułu urazów nie uznanych za 

uszczerbek na zdrowiu, jeżeli  wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co jednej 
wizyty kontrolnej) 

100 zł 

Poważne choroby (wykaz chorób zgodnie z OWU - Opcja Dodatkowa D6) 3 000 zł 

Świadczenie Assistance Edu Plus – Opcja Dodatkowa D15 (pomoc medyczna, 
indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna)  

SU: 5 000 zł 

Opcja Hejt Stop – pomoc informatyczna, pomoc psychologiczna oraz prawna, zgodnie 
z § 11 OWU (nowość) 

TAK 

Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy – Opcja Dodatkowa D20 w OWU jednorazowo 1 000 zł za ukąszenie 
przez kleszcza oraz rozpoznanie 

boreliozy + koszty leczenia do 500 zł 

https://interrisk.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zdrowie-i-rodzina/edu-plus/

