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Nazwisko i Imię Przedstawiciela:

Telefon kontaktowy:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

SKŁADKA (obejmuje wyczynowe uprawianie sportu)

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych  uchwałą nr 01/20/03/2020 Zarządu Interrisk 

S.A. Vienna Insurance Group z dnia 20.03.2020r.

Jednorazowe świadczenie w przypadku uszkodzenia ciała w NW niepowodującego trwałego uszczerbku                                   

(2 wizyty kontrolne)

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19 bez ograniczenia wiekowego ucznia) kwota za dzień                        

(płatny od 3.go dnia pobytu)

Poważne choroby (nowotwór złosliwy, paraliż,niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku,utrata 

mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, 

choroby autoimmunologiczne np. Toczeń, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja 

głównych organów)

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  od 1 do 10 dnia - (płatne od 1.go dnia -min 3 dni) 

od 11.go - 60.go dnia 50 zł/dzień

506 696 545

Uciążliwość leczenia w wyniku NW                                                  (10 dni zwolnienia +2 wizyty kontrolne)

Assistance: indywidualne korepetycje, pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna  i pomoc informatyczna- 4 

razy w roku

Koszt zakupu leków 

Koszty rehabilitacji w NW

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW                                    podlimit 400 zł/ząb

Dominika Pakuła

Koszty leczenia w wyniku NW

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (jednorazowo)

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - SU 2 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW 

Pogryzienie przez psa / pokąsanie, ukąszenie / użądlenie           (2 dni w szpitalu)

OFERTA  UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO (TO)
na rok szkolny 2020 / 2021

dla :

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej (w tym również zawał 

serca i udar mózgu)

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego SEPSY

OPCJA PODSTAWOWA

Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Budowlana 7-9

Świadczenie z  tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (SU w NW)

100 %  uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

1 % uszczerbku na zdrowiu

Koszty nabycia wyrobów medycznych na zlecenie, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 

pomocniczych, w tym również zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu 

słuchowego uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych - do 200,00 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnospr.

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku     (w tym również zawał serca i udar mózgu)

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

