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Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz
personelu placówki oświatowej na rok 2022 / 2023
przygotowany przez InterRisk TU S.A. dla klientów DB PATRON
sp. z o.o.

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu placówki
oświatowej na rok 2022 / 2023 przygotowany przez InterRisk TU S.A. dla klientów
DB PATRON sp. z o.o.

Szanowni Państwo

W związku z wieloletnią współpracą w zakresie ubezpieczeń pomiędzy Państwa placówką a DB Patron Sp. z o.o. przesyłam
Państwu propozycję kontynuacji warunków ubezpieczenia na rok 2022/2023
Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowy program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowany do
dzieci i młodzieży szkolnej oraz personelu placówek oświatowych.

Atutami oferty, wyróżniającymi ją w stosunku do innych propozycji są:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wysokie sumy ubezpieczenia
Brak zwyżki za wyczynowe uprawianie sportu
Szeroka tabela norm oceny procentowe uszczerbku na zdrowiu
Świadczenie w przypadku nie stwierdzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu jeśli zdarzenie wymagało
interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – zgodnie z zapisami w
postanowieniach dodatkowych i odmiennych
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, koszty zakupu lub naprawy okularów
korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki
oświatowej
W przypadku pogryzienia – brak wymogu pobytu w szpitalu, w przypadku pokąsań/ ukąszeń/ użądleń – pobyt
w szpitalu co najmniej 48 godziny
Pobyt w szpitalu w wyniku NW – świadczenie płatne od pierwszego dnia, pod warunkiem 2 dniowego pobytu
w szpitalu
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia – świadczenie płatne od
pierwszego dnia , pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu
Wysoki limit dla kosztów leczenia w wyniku NW obejmujący także koszty rehabilitacji.
limit dla kosztów operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Świadczenie z tytułu rozpoznania w okresie ubezpieczenia choroby odzwierzęcej (bąblownica, toksoplasmoza,
wścieklizna).
Zwrot kosztów zakupu leków.
Zwiększone świadczenie za śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej lub
następstwie wypadku komunikacyjnego.

W zakresie (Zakres II) rozszerzonym dodatkowo:
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•

Zdiagnozowanie w okresie ubezpieczenia poważnej choroby.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom osób ubezpieczonych oraz ubezpieczających, wprowadzamy możliwość
elektronicznego zawierania polis ubezpieczenia. Za pośrednictwem aplikacji rodzic/ opiekun prawny będzie mógł
samodzielnie wybrać wariant ubezpieczenia w ramach wariantów przygotowanych dla danej placówki oświatowej oraz

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu placówki
oświatowej na rok 2022 / 2023 przygotowany przez InterRisk TU S.A. dla klientów
DB PATRON sp. z o.o.
przeprowadzić proces płatności polisy za pośrednictwem serwisu płatności. W dalszym ciągu istnieje możliwość
zawierania polis ubezpieczenia w sposób tradycyjny tj. papierowa polisa ubezpieczenia.

Dodatkowo oferujemy możliwość bezpośredniego zgłoszenia szkody/roszczenia w siedzibie naszej firmy na
ul. Grunwaldzkiej 10 w Nowym Sączu. Nasza kancelaria posiada dedykowany dział likwidacji szkód, który może dokonać
przyjęcia zgłoszeniu szkody/roszczenia oraz udziela pomocy w zakresie procesu uzyskania świadczenia.
W załączeniu przedstawiamy propozycję InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group autorski, ogólnopolski program ubezpieczeniowy, którego warunki powinny być znacznie korzystniejsze dla osób
ubezpieczonych, w porównaniu do propozycji ubezpieczenia, które można było uzyskać w latach poprzednich od
Towarzystw Ubezpieczeniowych.
W razie pytań lub wątpliwości pozostaje do dyspozycji w celu omówienia całości zagadnienia:
Andrzej Chojnowski
Broker ubezpieczeniowy
tel: 784-628-573, 18 547 37 87 w.25
email: achojnowski@dbpatron.pl
Poniższa tabela przedstawia liczbowe porównanie proponowanych zakresów oraz wariantów ubezpieczenia.
Szczegółowe warunki ubezpieczenia opisano w załączonej ofercie oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia.

ZAKRES I:
Składka roczna (12
miesięcy):

24 zł

26 zł

28 zł

30 zł

32 zł

35 zł

39 zł

45 zł

Składka roczna (13
miesięcy):

26 zł

28 zł

30 zł

32,50 zł

34,50 zł

38 zł

42 zł

49 zł
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Świadczenia (zakres
ubezpieczenia):
Suma ubezpieczenia:
Śmierć Ubezpieczonego w
wyniku wypadku
komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego w
wyniku
nieszczęśliwego wypadku na
terenie placówki oświatowej
Śmierć Ubezpieczonego w
wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Śmierć Ubezpieczonego w
wyniku zawału serca i udaru
mózgu
Trwały uszczerbek na zdrowiu
spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem (świadczenie za
1% uszczerbku na zdrowiu –

Zakres podstawowy (zgodny z OWU):
14 500 zł

15 500 zł

17 500 zł

18 500 zł

20 500 zł

23 500 zł

26 500 zł

32 500 zł

24 500 zł

25 500 zł

27 500 zł

28 500 zł

30 500 zł

33 500 zł

36 500 zł

42 500 zł

29 000 zł

31 000 zł

35 000 zł

37 000 zł

41 000 zł

47 000 zł

53 000 zł

65 000 zł

14 500 zł

15 500 zł

17 500 zł

18 500 zł

20 500 zł

23 500 zł

26 500 zł

32 500 zł

14 500 zł

15 500 zł

17 500 zł

18 500 zł

20 500 zł

23 500 zł

26 500 zł

32 500 zł

145 zł

155 zł

175 zł

185 zł

205 zł

235 zł

265 zł

325 zł

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu placówki
oświatowej na rok 2022 / 2023 przygotowany przez InterRisk TU S.A. dla klientów
DB PATRON sp. z o.o.
max 100%) – szeroka tabela
uszczerbku na zdrowiu zał. 3
OWU EDU Plus
Zwrot kosztów nabycia
wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie oraz
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Koszty zakupu lub naprawy
okularów korekcyjnych lub
aparatu słuchowego
uszkodzonych w wyniku NW
na terenie placówki
oświatowej
Zwrot kosztów
przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych
Uszczerbek na zdrowiu w
wyniku ataku padaczki
(jednorazowe świadczenie,
pod warunkiem
zdiagnozowania padaczki w
okresie ubezpieczenia):
Zdiagnozowanie u
Ubezpieczonego sepsy
(wypłata za fakt
zdiagnozowania sepsy
pierwszy raz w okresie
ubezpieczenia):
Pogryzienie przez psa,
pokąsanie, ukąszenie /
użądlenie (warunek
odpowiedzialności w
przypadku pokąsania,
ukąszenia: pobyt w szpitalu co
najmniej 2 dnia w wyniku
pokąsania, ukąszeniastandardowo wymagany jest
3 dniowy pobyt)
Wstrząśnienie mózgu w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku (świadczenie
jednorazowe / warunek pobyt
w szpitalu 2 dni- standardowo
wymagany jest 3 dniowy
pobyt):
Śmierć rodzica bądź opiekuna
prawnego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
(wypłata za dwa zdarzenia w
okresie ubezpieczenia):
Zwrot kosztów leczenia w
wyniku NNW w tym
rehabilitacji:

4 350 zł

4 650 zł

5 250 zł

5 550 zł

6 150 zł

7 050 zł

7 950 zł

9 750 zł

Do 200 zł

Do 200 zł

Do 200 zł

Do 200 zł

Do 200 zł

Do 200 zł

Do 200 zł

Do 200 zł

4 350 zł

4 650 zł

5 250 zł

5 550 zł

6 150 zł

7 050 zł

7 950 zł

9 750 zł

145 zł

155 zł

175 zł

185 zł

205 zł

235 zł

265 zł

325 zł

2 900 zł

3 100 zł

3 500 zł

3 700 zł

4 100 zł

4 700 zł

5 300 zł

6 500 zł

Pogryzieni
e - 145 zł
/
pokąsanie
,
ukąszenie
– 290 zł

Pogryzieni
e - 155 zł /
pokąsanie
,
ukąszenie
– 310 zł

Pogryzieni
e - 175 zł /
pokąsanie
,
ukąszenie
– 350 zł

Pogryzien
ie - 185 zł
/
pokąsanie
,
ukąszenie
– 370 zł

Pogryzieni
e - 205 zł /
pokąsanie,
ukąszenie
– 410 zł

Pogryzieni
e - 235 zł /
pokąsanie,
ukąszenie
– 470 zł

Pogryzieni
e - 265 zł /
pokąsanie,
ukąszenie
– 530 zł

Pogryzieni
e - 325 zł /
pokąsanie,
ukąszenie
– 650 zł

145 zł

155 zł

175 zł

185 zł

205 zł

235 zł

265 zł

325 zł

1 450 zł

1 550 zł

1 750 zł

1 850 zł

2 050 zł

2 350 zł

2 650 zł

3 250 zł

do 1 500
zł w tym

do 1 500
zł w tym

do 1 500
zł w tym

do 1 500
zł w tym

do 1 500 zł
w tym

do 1 500 zł
w tym

do 1 500 zł
w tym

do 1 500 zł
w tym

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu placówki
oświatowej na rok 2022 / 2023 przygotowany przez InterRisk TU S.A. dla klientów
DB PATRON sp. z o.o.

Strona

4

Koszty leczenia
stomatologicznego w wyniku
NW (zęby stałe):
Koszty operacji plastycznych
w wyniku NW:
Zatrucie pokarmowe, nagłe
zatrucie gazami bądź
porażeniem prądem lub
piorunem (jednorazowe
świadczenie, warunek: pobyt
w szpitalu min 3 dni)
rozpoznanie u
Ubezpieczonego chorób
odzwierzęcych (bąblowicy,
toksoplazmozy, wścieklizny
(bąblowicy, toksoplazmozy,
wścieklizny) – świadczenie
jednorazowe pod warunkiem
rozpoznania choroby w
okresie ubezpieczenia
uszkodzenia ciała w
następstwie
NW, które wymagały
interwencji
lekarskiej na Szpitalnym
Oddziale
Ratunkowym (SOR) i co
najmniej
dwóch wizyt kontrolnych
Koszty leków (warunek: pobyt
w szpitalu 4 dni, leki zostały
przepisane przez lekarza
prowadzącego leczenie,
nieszczęśliwy wypadek
powstał w okresie
ubezpieczenia)
pobyt w szpitalu w wyniku
NW
(świadczenie od pierwszego
dnia pobytu, pod warunkiem,
że pobyt w szpitalu trwał
minimum 2 dni) – max 100 dni
pobyt w szpitalu w wyniku
choroby (świadczenie od
drugiego dnia pobytu, pod
warunkiem, że pobyt w
szpitalu trwał minimum 3dni)
– max 100 dni
Oparzenia w wyniku NW:
Odmrożenia:

rehabilita
cja max
1.000 zł

rehabilitac
ja max
1.000 zł

rehabilitac
ja max
1.000 zł

do 500 zł
(max 300
zł za
jeden ząb)

do 500 zł
(max 300
zł za jeden
ząb)

do 500 zł
(max 300
zł za jeden
ząb)

do 1 500
zł

do 1 500
zł

do 1 500
zł

rehabilita
cja max
1.000 zł
do 500 zł
(max 300
zł za
jeden
ząb)
do 1 500
zł

rehabilitac
ja max
1.000 zł

rehabilitac
ja max
1.000 zł

rehabilitac
ja max
1.000 zł

rehabilitac
ja max
1.000 zł

do 500 zł
(max 300
zł za jeden
ząb)

do 500 zł
(max 300
zł za jeden
ząb)

do 500 zł
(max 300
zł za jeden
ząb)

do 500 zł
(max 300
zł za jeden
ząb)

do 1 500 zł

do 1 500 zł

do 1 500 zł

do 1 500 zł

725 zł

775 zł

875 zł

925 zł

1 025 zł

1 175 zł

1 325 zł

1 625 zł

725 zł

775 zł

875 zł

925 zł

1 025 zł

1 175 zł

1 325 zł

1 625 zł

290 zł

310 zł

350 zł

370 zł

410 zł

470 zł

530 zł

650 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

50 zł za
dzień

do 1.000
zł
do 1.000
zł

do 1.000
zł
do 1.000
zł

do 1.000
zł
do 1.000
zł

do 1.000
zł
do 1.000
zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł
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SPORT:

Zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków
doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z
uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego, opiekuna
prawnego lub rodzica Ubezpieczonego.

OPCJA HEST STOP:

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 aktów prawnych i wniosków o
zablokowanie treści.
Pomoc psychologiczna - konsultacje zdalne realizowane przez specjalistów.

ZAKRES II:
Składka roczna (12
miesięcy):

25 zł

27 zł

29 zł

31 zł

33 zł

36 zł

40 zł

46 zł

Składka roczna (13
miesięcy):

27 zł

29 zł

31 zł

33,50 zł

35,50 zł

39 zł

43 zł

50 zł

Świadczenia (zakres
ubezpieczenia):
Suma ubezpieczenia:

WSZYTKIE ŚWIADCZENIA JAK DLA ZAKRESU I + OPCJA DODATKOWA
D6
14 500 zł

15 500 zł

17 500 zł

18 500 zł

20 500 zł

23 500 zł

2 000 zł

2 000
zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

26 500 zł

32 500 zł

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

2 000 zł

Jednorazowe świadczenie w
przypadku zdiagnozowania
choroby w okresie
ubezpieczenia.
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Integralną częścią porównania stanowi przedstawiony PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ
PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UBEZPIECZANYCH ZA
POŚREDNICTWEM DB PATRON (załącznik do oferty) oraz Ogólne Warunki 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 25.03.2022r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES OCHRONY: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny
na dobę na obszarze całego świata, za wyjątkiem: Opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku), Opcji Dodatkowej D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), Opcji Dodatkowej D7 (koszty operacji plastycznych

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu placówki
oświatowej na rok 2022 / 2023 przygotowany przez InterRisk TU S.A. dla klientów
DB PATRON sp. z o.o.
w wyniku nieszczęśliwego wypadku), Opcji Dodatkowej D10 (koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku), Opcji
Dodatkowej D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW), Opcji Dodatkowej D18 (koszty leków), w ramach
których ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

LIKWIDACJA SZKÓD: Oprócz tradycyjnych metod zgłoszenia szkody tj. telefonicznie, email lub przez formularz na
stronie internetowej, oferujemy możliwość bezpośredniego zgłoszenia szkody w siedzibie brokera DB Patron sp. z o.o.
na ul. Grunwaldzka 10 w Nowym Sączu. Pracownicy brokera oferują pomoc z wypełnieniu wniosku, przygotowaniu oraz
skanowaniu dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkód oraz mogą zgłosić roszczenie do
ubezpieczyciela. Można także wybrać jeden z dodatkowych sposób zgłoszenia szkody np.:

•
•
•
•

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 na adres e-mailowy: szkody@interrisk.pl
Pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na adres:
Przegr. Pocztowa nr 3334
40-610 Katowice
Zgłoszenia szkody można również dokonać w siedzibie brokera:
DB PATRON sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 10 33-300 Nowy Sącz w godzinach od 8:00 do godziny 16:00. W celu
zapewnienia najlepszej obsługi prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:
+ 48 (18) 547-37-87 w. 24

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty ubezpieczenia. Na kolejnych stronach wskazana jest szczegółowa oferta
ubezpieczenia a Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią załącznik do polisy ubezpieczenia.
Zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem
Andrzej Chojnowski
Broker ubezpieczeniowy
DBPATRON Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343523066, REGON 123002469
KRS: 0000490545 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: W całości opłacony: 50.000PLN
tel: 784-628-573
achojnowski@dbpatron.pl
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www.dbpatron.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group

Kraków, 18.05.2022 r.

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UBEZPIECZANYCH ZA POŚREDNICTWEM

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

NOWOŚĆ!!! HEJT STOP -

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE I INFORMATYCZNE, W ZAKRESIE MOWY
NIENAWIŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

Ofertę przygotował:
Oddział InterRisk TU SA Vienna Insurance Group w Krakowie

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

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus:
I.



U
I zakres
I
opcja PODSTAWOWA
I
uszczerbek
ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk – Załącznik nr 3 OWU EDU Plus
.
WARIANT

SUMA UBEZPIECZENIA (SU)

U
14 500 zł
I.
B
15 500 zł
II.
E
Z
17 500 zł
III.
P
18 500 zł
IV.
I
E
20 500 zł
V.
C
23 500 zł
VI.
Z
E
26 500 zł
VII.
N
32 500 zł
VIII.
I
Świadczenie
Wysokość świadczenia
Informacje dodatkowe
E
N
1% SU za 1% uszczerbku na
uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie
uszczerbek
na zdrowiu
zdrowiu, max 100% SU
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk
w wyniku
NW
A
– Załącznik nr 3 OWU EDU Plus
S
100% SU
śmierć Ubezpieczonego
T NW
w wyniku
za NW uważa się również
dodatkowe świadczenie
śmierć
Ę Ubezpieczonego
zawał serca i udar mózgu!
100%
SU
w wyniku NW na terenie placówki
P
oświatowej
do 30% SU
zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora,
S nabycia wyrobów medycznych
koszty
kołnierza ortopedycznego
wydawanych
na
zlecenie
oraz
T
do wysokości 200 zł
zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki
W zakupu lub naprawy okularów
koszty
oświatowej
korekcyjnych
lub
aparatu
słuchowego
N
uszkodzonych w wyniku NW na terenie
I oświatowej
placówki
do 30% SU
zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do
koszty
E przekwalifikowania zawodowego
pracy w dotychczasowym zawodzie
osób niepełnosprawnych
S
1% SU
jednorazowe świadczenie, warunek: padaczka
uszczerbek
na zdrowiu w wyniku ataku
Z
rozpoznana po raz pierwszy w okresie
padaczki
ubezpieczenia
C
20% SU
jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa
Z
rozpoznanie
u Ubezpieczonego sepsy
rozpoznana po raz pierwszy w okresie
Ę
ubezpieczenia
Ś
10%
SU
wypłata za 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
L
Ubezpieczonego
w wyniku NW
I
1% SU
jednorazowe świadczenie
pogryzienie
przez psa,
W
2% SU
jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w
pokąsanie, ukąszenie
szpitalu minimum 2 dni
Y
1% SU
jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w
C
wstrząśnienia
mózgu
szpitalu minimum 2 dni
w wyniku
H NW
5% SU
jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w
zatrucie
W pokarmowe, nagłe zatrucie
szpitalu minimum 3 dni
gazami bądź porażenie prądem lub
Y
piorunem
P
5% SU
jednorazowe świadczenie, warunek: choroba
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób
A
rozpoznana w okresie ubezpieczenia
odzwierzęcych (bąblowicy,
D
toksoplazmozą,
wścieklizny)
K
Ó
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
W
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Vienna Insurance Group
uszkodzenia ciała w następstwie NW,
które wymagały interwencji lekarskiej
na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym (SOR) i co najmniej
dwóch wizyt kontrolnych

OPCJA HEJT STOP
Usługi wsparcia informatycznego,
psychologicznego i prawnego dla
dorosłych i dzieci, w zakresie mowy
nienawiści i bezpieczeństwa w sieci.

2 % SU – limit 300 zł

Warunek odpowiedzialności:
minimum dwie wizyty kontrolne

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 aktów prawnych i wniosków
o zablokowanie treści.
Pomoc psychologiczna - konsultacje zdalne realizowane przez specjalistów.

Opcje Dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia:
Wysokość świadczenia
100% SU

Opcja dodatkowa:
Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w
następstwie wypadku komunikacyjnego
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Suma Ubezpieczenia

10 000 zł

II stopień
III stopień
IV stopień
Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia
II stopień
III stopień
IV stopień
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW
(świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu)

2 000 zł

1% SU
za każdy dzień

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od drugiego dnia pobytu)

1% SU
za każdy dzień

5 000 zł

10% SU
30% SU
50% SU

2 000 zł

10% SU
30% SU
50% SU

Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku

zwrot do 100% SU

1 500 zł

nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w
wyniku nieszczęśliwego wypadku

zwrot kosztów do 100% SU
rehabilitacja nie więcej
niż 1.000 zł

1 500 zł

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

500 zł

Opcja Dodatkowa D18 – koszty leków

zwrot do 100% SU

200 zł
SKŁADKA OD OSOBY/ ROK
WARIANT

SKŁADKA ZA 12 m-cy

SKŁADKA ZA 13 m-cy

I.

24 zł

26 zł

II.

26 zł

28 zł

III.

28 zł

30 zł

IV.

30 zł

32,50 zł

V.

32 zł

34,50 zł

VI.

35 zł

38 zł

VII.

39 zł

42 zł

VIII.

45 zł

49 zł
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II zakres

opcja PODSTAWOWA


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

SUMA UBEZPIECZENIA (SU)

I.

14 500 zł

II.

15 500 zł

III.

17 500 zł

IV.

18 500 zł

V.

20 500 zł

VI.

23 500 zł

VII.

26 500 zł

VIII.

32 500 zł

Świadczenie
uszczerbek na zdrowiu
w wyniku NW
śmierć Ubezpieczonego
w wyniku NW
śmierć Ubezpieczonego
w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej
koszty nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie oraz

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

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

100% SU
dodatkowe świadczenie
100% SU
do 30% SU

za NW uważa się również
zawał serca i udar mózgu!
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
koszty przekwalifikowania zawodowego
osób niepełnosprawnych

do wysokości 200 zł

zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej

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,

1% SU

jednorazowe świadczenie

pokąsanie, ukąszenie

2% SU

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w
szpitalu minimum 2 dni

wstrząśnienia mózgu
w wyniku NW

1% SU

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w
szpitalu minimum 2 dni

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie
gazami bądź porażenie prądem lub
piorunem

5% SU

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w
szpitalu minimum 3 dni
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rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób
odzwierzęcych (bąblowicy,
toksoplazmozą, wścieklizny)

5% SU

2 % SU – limit 300 zł

uszkodzenia ciała w następstwie NW,
które wymagały interwencji lekarskiej
na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym (SOR) i co najmniej
dwóch wizyt kontrolnych

OPCJA HEJT STOP
Usługi wsparcia informatycznego,
psychologicznego i prawnego dla
dorosłych i dzieci, w zakresie mowy
nienawiści i bezpieczeństwa w sieci.

jednorazowe świadczenie, warunek: choroba
rozpoznana w okresie ubezpieczenia
Warunek odpowiedzialności:
minimum dwie wizyty kontrolne

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 aktów prawnych i wniosków
o zablokowanie treści.
Pomoc psychologiczna - konsultacje zdalne realizowane przez specjalistów.

Opcje Dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia:
Opcja dodatkowa:
Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w
następstwie wypadku komunikacyjnego
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Wysokość świadczenia
100% SU

Suma Ubezpieczenia

10 000 zł

II stopień
III stopień
IV stopień
Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia
II stopień
III stopień
IV stopień
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW
(świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu)

1% SU
za każdy dzień

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od drugiego dnia pobytu)

1% SU
za każdy dzień

5 000 zł

10% SU

2 000 zł

30% SU
50% SU
10% SU

2 000 zł

30% SU
50% SU

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
Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku

100% SU
w przypadku rozpoznania
Poważnej Choroby

zwrot do 100% SU

1 500 zł

nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D18 – koszty leków

2 000 zł

zwrot kosztów do 100% SU
rehabilitacja nie więcej
niż 1.000 zł

1 500 zł

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

500 zł

zwrot do 100% SU

200 zł
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SKŁADKA OD OSOBY/ ROK
WARIANT

SKŁADKA ZA 12 m-cy

SKŁADKA ZA 13 m-cy

I.

25 zł

27 zł

II.

27 zł

29 zł

III.

29 zł

31 zł

IV.

31 zł

33,50 zł

V.

33 zł

35,50 zł

VI.

36 zł

39 zł

VII.

40 zł

43 zł

VIII.

46 zł

50 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS
zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca
2022 r.
§1
Dla potrzeb niniejszej oferty ubezpieczenia/ 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. ł) w brzmieniu:
,,j) wyłącznie dla opcji Podstawowej uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
które wymagały interwencji lekarskiej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) i co najmniej dwóch wizyt
kontrolnych.”
3. W § 6 dodaje pkt 11), który otrzymuje brzmienie:
„11) w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji na
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych, a z tytułu których nie przysługuje
świadczenie, o którym mowa w pkt 1) lit. a) i b) oraz pkt 2); 7); 8), 9)
- jednorazowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, jednak nie
więcej niż 300 zł.”
4. § 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;”
4. § 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 ubezpieczeniowe, 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
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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;

a)
b)

5. §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.
Zwrot kosztów leczenia następuje pod warunkiem, że koszty leczenia:
powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty
nieszczęśliwego wypadku;
6. w §6 ust 8 otrzymuje brzmienie:
„8) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jeżeli w wyniku nieszczęśliwego
wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej dwudniowy pobyt
w szpitalu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości stanowiącej 1% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia”

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.

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

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

