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Oferta ubezpieczenia EDU PLUS dla: 

II Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie 
rok szkolny 2022 / 2023 

 
 

Częstochowa, 03.06.2022 r. 

Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanownie Panie Dyrektorze, 

 

 

Szanowni Państwo, 

Tradycja dbania o uczniów i środowisko oświatowe jest wpisana w DNA naszej Spółki. 

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Vienna Insurance Group wywodzi się ze Szkolnego Towarzystwa 

Ubezpieczeń, aktualnie jest członkiem jednej z największych Grup Ubezpieczeniowych w Europie. Nasze wieloletnie 

doświadczenie i bliska współpraca ze Środowiskiem Oświaty sprawia, że oferta dopasowana jest do konkretnych 

potrzeb klientów.  

 

InterRisk wychodząc naprzeciw trudnościom i oczekiwaniom naszych Klientów oraz mając na uwadze obecną 

sytuację, której dalszych losów nie da się przewidzieć, a także zdając sobie sprawę z trudnych warunków Państwa 

pracy, które wymagają wytrwałości, kreatywności oraz niesamowitego zaangażowania ze strony placówki 

oświatowej, przedstawia nową odsłonę oferty ubezpieczeń szkolnych na rok szkolny 2022/2023. 

 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa akceptacją.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji: 
 
 
 

 

                     Przedstawiciel  Generalny InterRisk  TU S.A. 

   Grzegorz Sikora 

   tel. 602 696 855, e-mail: interriskczwa2@o2.pl 

 

  

 

InterRisk Kontakt 
                                                                                                                                                                                          

22 575 25 25 

 
        www.interrisk.pl 
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Podstawa prawna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzone uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU 

 

◼ JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE?  

 
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk 
TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku dostępnych na stronie interrisk.pl. 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 
137.640.100,00 PLN (opłacony w całości). 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

WARIANTY SUM UBEZPIECZENIA NNW 

15.000 zł 15.000 zł 

Wariant I Wariant II 
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

 
I - ŚWIADCZENIA BĘDĄCE NASTĘPSTWEM NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 
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Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW :   

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  15.000 zł 15.000 zł 

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW do 70% uszczerbku – 1% SU 150 zł 150 zł 

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW powyżej 70% uszczerbku – 1,5% SU 225 zł 225 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz zakup lub naprawa 
okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie 
placówki oświatowej do 200 zł 

do 4.500 zł 
200 zł 

 

do 4.500 zł 
200 zł 

 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4.500 zł do 4.500 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW  15.000 zł 15.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej oraz poza placówką 
oświatową, o ile Ubezpieczony był pod opieką pracownika placówki oświatowej 

37.500 zł 37.500 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 1.500 zł 1.500 zł 

śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW  4.500 zł 4.500 zł 

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku pod warunkiem trzydniowego pobytu 
w szpitalu - dodatkowe jednorazowe świadczenie 

150 zł 150 zł 

pogryzienie przez psa - dodatkowe jednorazowe świadczenie 150 zł 150 zł 
pokąsanie, ukąszenie – pod warunkiem dwudniowego pobytu w szpitalu   
dodatkowe jednorazowe świadczenie 

300 zł 300 zł 

koszty korepetycji powstałe na skutek NW, do 10 godzin lekcyjnych do 500 zł do 500 zł 

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

do 500 zł do 500 zł 

uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
jednorazowe świadczenie  

150 zł 150 zł 
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 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 

(dodatkowo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku NW) 
5.000 zł 10.000 zł 

D
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Oparzenia w wyniku NW 2.000 zł 2.000 zł 
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 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – płatny od 1-go dnia max. za 100 dni pobytu 
w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu);   

70 zł/dzień 70 zł/dzień 
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 Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP z podlimitem: 

- na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba  stałego  
- na rehabilitację w wyniku NW  

do 1.000 zł 
do 500 zł 

do 1.000 zł 

do 1.000 zł 
do 500 zł 

do 1.000 zł 

 II - ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z CHOROBĄ LUB JEJ NASTĘPSTWAMI  
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uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
dodatkowe jednorazowe świadczenie 

150 zł 150 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 
dodatkowe jednorazowe świadczenie 

3.000 zł 3.000 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego  chorób odzwierzęcych: bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna 
-  dodatkowe jednorazowe świadczenie 

750 zł 750 zł 

nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, zatrucie pokarmowe pod warunkiem 
trzydniowego pobytu w szpitalu 

750 zł 750 zł 
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 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 2-go dnia max. za 100 dni 
pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu)  

50 zł/dzień 50 zł/dzień 
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Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych 
organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, 
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, 
zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych) 

- 2.000 zł 

Opcja HEJT STOP (pomoc psychologiczna, informatyczna, prawna) Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ  40 zł 45 zł 
 

      


