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EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

DLA  ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W CZECHOWICACH -  

DZIEDZICACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO I WAKACJI  – 365 DNI W ROKU, PRZEZ 24 GODZ. NA DOBĘ  

▪ ELASTYCZNOŚĆ – OPCJĘ GŁÓWNĄ UBEZPIECZENIA MOŻNA ROZSZERZYĆ O DOWOLNIE WYBRANE OPCJE DODATKOWE  

▪ ŚWIADCZENIA Z OPCJI DODATKOWYCH KUMULUJĄ SIĘ ZE ŚWIADCZENIAMI Z OPCJI GŁÓWNEJ 

▪ ŚWIADCZENIA Z OPCJI DODATKOWYCH WYPŁACANE SĄ NAWET JEŻELI INTERRISK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z OPCJI  

GŁÓWNEJ – NP. ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W PRZYPADKU BRAKU ORZECZENIA USZCZERBKU NA ZDROWIU  

▪ UNIKALNY NA RYNKU UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH PAKIET ONKO – WSPARCIE SPECJALISTYCZNE I FINANSOWE W PRZYPADKU POWAŻNEJ CHOROBY 

▪ PAKIET KLESZCZ I ROZPOZNANIE BORELIOZY – ŚWIADCZENIE ZA ROZPOZNANIE BORELIOZY ORAZ POKRYCIE KOSZTÓW USUNIĘCIA KLESZCZA, BADAŃ 

DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ ANTYBIOTYKOTERAPII  

▪ E-REHABILITACJA – REHABILITACJA PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU PRZEPROWADZANA ZDALNIE W DOMU UBEZPIECZONEGO 

NOWOŚĆ!!! HEJT STOP -  WSPARCIE  PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE I INFORMATYCZNE, W ZAKRESIE MOWY 

NIENAWIŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W SIECI 

Ofertę przygotowała:  MAŁGORZATA SOŚNIERZ 

Oddział InterRisk TU SA Vienna Insurance Group  
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Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus: 

opcja PODSTAWOWA 

▪ 13 różnych świadczeń w opcji PODSTAWOWEJ 

▪ uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk – Załącznik nr 3 OWU EDU Plus 

SKŁADKA  (osoba/rok) 65,00 zł 

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) 25 000,00 zł 

  

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe 

uszczerbek na zdrowiu  
w wyniku NW 

1% SU za 1% uszczerbku na 
zdrowiu, max 100% SU 

uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie  
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk 
– Załącznik nr 3 OWU EDU Plus 

śmierć Ubezpieczonego 
w wyniku NW  

100% SU 

za NW uważa się również  
zawał serca i udar mózgu! 

śmierć Ubezpieczonego 
w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej 

dodatkowe świadczenie 
100% SU 

koszty nabycia wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie oraz 

do 30% SU 
 

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, 
kołnierza ortopedycznego 

koszty zakupu lub naprawy okularów 
korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku NW na terenie 
placówki oświatowej 

do wysokości 200 zł zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej 

koszty przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych 

do 30% SU zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do 
pracy w dotychczasowym zawodzie  

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki 

1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: padaczka 
rozpoznana po raz pierwszy w okresie 
ubezpieczenia 

rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 20% SU jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa 
rozpoznana po raz pierwszy w okresie 
ubezpieczenia 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 
Ubezpieczonego w wyniku NW 

10% SU wypłata za 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

pogryzienie przez psa, 
 
pokąsanie, ukąszenie 

2% SU 
 

2% SU 

jednorazowe świadczenie 
 
jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 2 dni 

wstrząśnienia mózgu 
 w wyniku NW 

1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni 

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie 
gazami bądź porażenie prądem lub 
piorunem 

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni 

rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób 
odzwierzęcych (bąblowicy, 
toksoplazmozą, wścieklizny) 

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba 
rozpoznana w okresie ubezpieczenia 

 

  

 
 

 OPCJA HEJT STOP 
 

 
 Usługi wsparcia informatycznego, 
psychologicznego i prawnego dla 

dorosłych i dzieci, w zakresie mowy 
nienawiści i bezpieczeństwa w sieci. 

Pomoc IT- usunięcie lub zablokowanie przez informatyka dostępu do  negatywnych, 
obraźliwych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym 
(zabezpieczenie i/lub wsparcie w usunięciu treści), a także w miarę możliwości 
identyfikacja sprawcy. 
 
Pomoc prawna – pomoc dotycząca sposobu postepowania w przypadku  
niepożądanego zdarzenia w sieci, zabezpieczenie dowodów, wsparcie prawne 
Ubezpieczonego w zgłoszeniu zdarzenia na Policję, w procesie interwencji,  
w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy, sporządzaniu wniosków o zablokowanie 
treści. 
 
Pomoc psychologiczna - konsultacje zdalne realizowane przez specjalistów. 
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Zdarzenia Zakres Limit świadczeń 

Pomoc informatyczna 
zwiększenie 

bezpieczeństwa  

na portalach 

społecznościowych 

Pomoc w zakresie: 

a) ustawienia hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu; 

b) zabezpieczenia konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej; 

c) przeanalizowania lokalizacji logowania do konta przez inne osoby 

(nieautoryzowany dostęp); 

d) ustawienia prywatności (profile publiczne, prywatne); 

e) usunięcia niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam; 

f) procesowania ewentualnych płatności w sieci; 

g) skonfigurowania powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont; 

h) szyfrowania wiadomości z powiadomieniami; 

i) zdalnej pomocy specjalisty IT, polegającej na podjęciu próby usunięcia 

lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych 

informacji o Ubezpieczonym na urządzeniu Ubezpieczonego. 

4 zdarzenia  

w okresie 

ubezpieczenia 

włamanie na konto na 

portalu 

społecznościowym 

Przekazanie informacji: 

a) jak postępować po kradzieży danych; 

b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości  

internetowej; 

c) kogo zawiadomić o włamaniu; 

d) o potrzebnych dokumentach, aby odzyskać profil; 

e) jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości. 

Pomoc psychologiczna i pomoc prawna 
znieważenie lub zniesławienie w sieci 1) Pomoc psychologiczna - konsultacje 

psychologiczne 

2) Pomoc prawna: 

a) porady prawne, w procesie: 

- interwencyjnym; 

- zgłoszenia przypadku do organów ścigania; 

- zawezwania do zaprzestania działań; 

- zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza; 

- żądania blokady konta mailowego lub 

społecznościowego; 

- wezwania do naprawienia szkody; 

b) przekazanie wzoru pisma, przy: 

- sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu 

formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych 

do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci; 

- opracowaniu dokumentów do organów ścigania 

o możliwości popełnienia przestępstwa; 

- konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia 

w stosunku do sprawcy zachowania. 

2 zdarzenia  

w okresie  

ubezpieczenia, 

w tym w ramach 

jednego  

zdarzenia: 

 

a) 2 konsultacje 

psychologiczne po 30 

min; 

b) nielimitowane usługi 

z zakresu pomocy 

prawnej 

cyberbulling, 

cybermobbing (gnębienie w wirtualnej 

przestrzeni) 

agresywne, 

obraźliwe działania w sieci (np. komentarze 

lub opinie na temat Ubezpieczonego) 

rozpowszechnianie  

nieprawdziwych  

lub niepożądanych prywatnych  

informacji w sieci lub rozpowszechnianie w 

sieci zdjęć Ubezpieczonego 

deepfake (czyli techniki obróbki obrazu, w 

której istnieje możliwość dopasowania 

twarzy do innego ciała) 

szantaż 

inne działania przemocowe  
w sieci w stosunku do Ubezpieczonego 
 

OPCJA HEJT STOP 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  
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Opcje Dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia:  

 

 

 5   

Opcja dodatkowa: Wysokość 

świadczenia 

Suma 

Ubezpieczenia 

Wysokość 

świadczenia 

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w 

następstwie wypadku komunikacyjnego 

100% SU 5 000,00  zł 5  000,00 zł 

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

II stopień 10% SU 2 000,00 zł 

2 000,00 zł 

2 000,00 zł 

  200,00 zł 

III stopień 30% SU   600,00 zł 

IV stopień 50% SU 1 000,00 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW 

 (płatny od 1-go dnia pobytu, min. 2 dni w szpitalu) 

1% SU 
za każdy dzień 

     

    7 000,00 zł 

     

    70,00 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby 

(płatny od 2-go dnia pobytu, min. 3 dni w szpiyalu) 

1% SU                                
za każdy dzień 

    

    7 000,00 zł 

     

    70,00 zł 

Opcja Dodatkowa D6 – 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
            100% SU 

w przypadku 
rozpoznania Poważnej 

Choroby 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

  1 500,00 zł 

 

Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku (wymienione w Tabeli nr 8 w OWU EDU Plus) 

w zależności od rodzaju 
operacji  

 

2 000,00 zł 

Zgodnie z tabelą  
nr 8 OWU 

Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby 

 (wymienione w Tabeli nr 9 w OWU EDU Plus) 

w zależności od rodzaju 
operacji  

 

1 600,00 zł 

Zgodnie z tabelą 
nr 9 OWU 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia  ( w tym rehabilitacja, 

nie więcej niż 50% SU na koszty leczenia) 

zwrot kosztów do 100%  

2 800,00 zł 

 

Do 2 800,00 zł 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 

do 100% sumy 
ubezpieczenia, nie 
więcej niż 300 zł za 

każdy ząb 

 

1 000,00 zł 

 

Do  1 000,00 zł 

Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

100% SU  

200 zł 

 

     200,00 zł 

Opcja Dodatkowa D18 – koszty leków zwrot do 100% SU  

500,00 zł 

 

 Do 500,00 zł 

Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie 

boreliozy: 

usunięcie kleszcza  
 

badania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające 
zakażenie boreliozą  

 
antybiotykoterapia zalecona przez lekarza 

1.000 zł w przypadku  
rozpoznania boreliozy 

 
 

zwrot do 150 zł 
 

        zwrot do 150 zł 
 
 

zwrot do 200 zł 

 

 

1.500 zł 

 

 

 Do  1 500,00 zł 

 

Oferta rozszerzona o OC  w życiu prywatnym i OC w związku z odbywaniem praktyk uczniowskich 

na Sumę Ubezpieczenia 20.000,00 zł  - składka za dodatkowe ryzyko uwzględniona w składce  



 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group 

 

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 

Group z dnia 25 marca 2022r.  Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 

01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl 

 

Dodatkowy warunek oferty: 

 

Niniejsza oferta nie obejmuje możliwości przyznania przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group świadczeń z 

funduszu prewencyjnego na rzecz ubezpieczających (lub podmiotów trzecich wskazanych przez ubezpieczających) w 

związku z zawieraniem przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group umów ubezpieczenia grupowego. 

Oferta ważna 150 dni od daty jej wystawienia. 

 

 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 

EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/25/03/2022 Zarządu UBEZPIECZYCIELA z 

dnia 25 marca 2022 roku 

 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 

Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU EDU PLUS 

 

§ 1 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe 

lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia: 

1. w§ 4  ust. 1 pkt 1) dodaje się lit. m), która otrzymuje brzmienie:  

„m) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku;” 

2. w § 6  dodaje się pkt 11), który otrzymuje brzmienie: 

InterRisk w liczbach (2021 r.)* 
 

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo 

ubezpieczonych. Zajmujemy 6 pozycję 
na polskim rynku pod względem wskaźnika 

wypłacalności wśród 10 największych Spółek 

majątkowych zgodnie z Solvency II. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie przyznane przez Komisję Nadzoru Finansowego  

dla InterRisk jako Instytucji Finansowej Przyjaznej Mediacji,  

2019 i 2020 i 2021 

 
Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance Group, który ma za sobą blisko 200 lat doświadczenia. W skład Grupy 

wchodzi około 50 firm, które działają na obszarze 30 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Z usług koncernu korzysta 

ponad 22 mln klientów**, którzy zaufali stabilności oraz eksperckiej wiedzy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. 
 

 

*Źródło: Sprawozdanie wypłacalności i kondycji finansowej InterRisk w 2021 roku oraz dane własne  

**Źródło: www.vig.com 
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„11) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia w wysokości 1% 

sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia jednak nie więcej niż 500 zł pod 

warunkiem iż: 

a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku 

na zdrowiu) oraz nie wypłacono świadczenia z tytułu ataku padaczki, wstrząśnienia mózgu, 

pogryzienia, pokąsania, ukąszenia, porażenia prądem lub piorunem 

oraz 

b) uszkodzenie ciała wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia 

i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych u lekarza” 

3. w § 4 ust. 1 pkt 1) dodaje się lit. n) w brzmieniu: 

„n) rozpoznanie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.” 

4. w §6  dodaje się pkt 12) w brzmieniu: 

„12) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - 

jednorazowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia (polisie), pod warunkiem, iż zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zostało 

rozpoznane po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.” 

5. w § 4 ust. 1 pkt 1) dodaje się lit. o) w brzmieniu: 

„o) rozpoznanie boreliozy” 

6. w § 6  dodaje się pkt. 13) w brzmieniu: 

„13) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego boreliozy – jednorazowe świadczenie w 

wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia (polisie), pod warunkiem, 

iż borelioza została rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz 

Ubezpieczony nie otrzymał wypłaty świadczenia z tytułu Opcji Dodatkowej D20 – Pakiet KLESZCZ 

i rozpoznanie boreliozy.” 

7. w § 4 ust. 1 pkt 1) dodaje się lit. p) w brzmieniu: 

„p) koszty leków związane z nieszczęśliwym wypadkiem” 

8. w § 6  dodaje się pkt 14) w brzmieniu: 

„14) koszty leków – jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na leki na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej do kwoty 150 zł. Zwrot kosztów następuje wyłącznie jeżeli nieszczęśliwy 

wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczony nie otrzymał 

wypłaty świadczenia z tytułu Opcji Dodatkowej D18 – koszty leków” 

9.  w § 4 ust. 1 pkt 1) dodaje się lit. r) w brzmieniu: 

„r) zwichnięcia lub skręcenia stawów” 

10.  w § 6  dodaje się pkt 15) w brzmieniu: 

„15) ) w przypadku zwichnięć lub skręceń stawów w wyniku nieszczęśliwego wypadku: a) w 

przypadku zwichnięcia stawu lub skręcenia stawu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który 

wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej – w zależności od rodzaju zwichnięcia lub 

skręcenia stawu, przysługuje – zgodnie z TABELĄ nr 5 – świadczenie w wysokości stanowiącej 

procent sumy ubezpieczenia określonej umowie ubezpieczenia. Nie przysługuje świadczenie z tytułu 

złamań kości wymienionych w TABELI nr 5. W przypadku złamania jednej lub więcej kości 

przysługuje świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w pkt 1).” 
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11. § 6 pkt 7); § 7 pkt 7);  § 9 pkt 8); § 10 pkt 7) otrzymują brzmienie: 

„w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie w wysokości: 

a) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia, 

b) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pokąsania, ukąszenia, 

pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania, ukąszenia;” 

12. § 12 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 

świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla 

Opcji Dodatkowej D4, za każdy dzień pobytu w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia 

pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce 

w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu w szpitalu trwającego minimum 

2 dni. 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, pod warunkiem, że pierwszy pobyt w szpitalu trwał minimum 2 dni. Świadczenie z tytułu 

pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje 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;” 

13. § 12 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny 

dzień pobytu w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która 

została rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu w szpitalu 

trwającego minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w 

związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, 

pod warunkiem, że pierwszy pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni. Świadczenie z tytułu pobytu w 

szpitalu w wyniku choroby przysługuje 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;” 

14. § 12 ust. 1 pkt 10) otrzymuje brzmienie: 

„10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot 

udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10. W ramach limitu na zwrot kosztów leczenia zastosowanie 

ma podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji, który wynosi maksymalnie 4 000 zł, jednak nie więcej niż 

50% sumy ubezpieczenia w Opcji Dodatkowej D10. Zwrot kosztów leczenia następuje pod 

warunkiem, że koszty leczenia: 

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony 

ubezpieczeniowej oraz 

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy 

od daty nieszczęśliwego wypadku;” 

15. w § 12 ust. 1 pkt 14) otrzymuje brzmienie: 
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„14) Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłata 

świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 

Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:  

a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku 

na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, 

urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu  

oraz 

b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy 

przez okres nie krótszy niż 5 dni;” 

 

 

   Zgłaszanie roszczeń z EDU PLUS 

                     Można wybrać dogodny dla Siebie sposób zgłoszenia szkody:  

• Internetowo – za pośrednictwem formularza  

na www.interrisk.pl.https://zgloszenie.interrisk.pl/  

assetclaim/new   

• Telefonicznie – pod numerem InterRisk Kontakt  (22) 575 25 25.  

• Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów  

(wskazanych w paragrafie 21 OWU) na adres e-mailowy:  

szkody@interrisk.pl  

• Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy  

wysłać na adres: Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice.  

• Druk zgłoszenia roszczenia jest dostępny na stronie  

www.interrisk.pl w sekcji pliki do pobrania.  

Link poniżej:  

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