
Szanowni Rodzice !

Postępowanie w przypadku zdarzenia:

W przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia

prosimy o kontakt telefoniczny z

InterRisk Kontakt

Tel. 22 575 25 25

lub

zgłoszenie szkody

na www.interrisk.pl
W celu skorzystania z transportu medycznego oraz świadczeń opiekuńczych

prosimy o kontakt telefoniczny z ASSISTANCE EDU 22 275 25 25 – należy podać
nr polisy oraz hasło: WESOŁE NUTKI

Z poważaniem,

Tel. 502 701 204

ilonai@wp.pl



Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

polisa nr EDU-A/P 084424

OPCJA UBEZPIECZENIA

OPCJA PODSTAWOWA

Rodzaj świadczenia Suma
ubezpieczenia Wysokość świadczenia w % Wysokość świadczenia w zł

1 Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW

15 000,00 zł

dodatkowo 100% SU 30 000 zł (łącznie ze
świadczeniem z pkt 2)

2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar
mózgu) 100% SU 15 000 zł

3 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU 15 000 zł

4 Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU 150 zł

5
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty
zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na
terenie placówki oświatowej

do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty
słuchowe - do 200 zł

do 4 500 zł w tym okulary
korekcyjne i aparaty
słuchowe - do 200 zł

6 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku
NW do 30% SU do 4 500 zł

7 Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia
lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia 150 zł lub 300 zł

8 Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU 3 000 zł

9 Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazowo 10% SU 1 500 zł

10 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 150 zł

11 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 150 zł

12 Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub
piorunem jednorazowo 5% SU 750 zł

ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O
OPCJE DODATKOWE:

Suma
ubezpieczenia Wysokość świadczenia w % Wysokość świadczenia w zł

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000,00 zł II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV
stopień - 50% SU 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000,00 zł
1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1
dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3

dni)
50 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 5 000,00 zł 1% SU za każdy dzień (świadczenie od 3-go
dnia pobytu) 50 zł

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 500,00 zł do 100% SU podlimit na rehabilitację 1 000 zł do 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku 1 000,00 zł do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb do 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200,00 zł do 100% SU 200 zł

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc
informatyczna, pomoc medyczna) 5 000,00 zł świadczenia zgodnie z OWU zgodnie z OWU

Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 1 500,00 zł

do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie
boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150 zł,

c) badania diagnostyczne do 150 zł, d)
antybiotykoterapia do 200 zł

do 1 500 zł


