
ULOTKA INFORMACYJNA Z ZAKRESEM DO POLISY EDU-A/P086088 
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie 

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych                                                
 uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU   

Rodzaj świadczenia 
Wysokości świadczeń 

SUMA UBEZP. 

30 000 
Śmierć Ubezpieczonego w NNW na terenie placówki oświatowej (łączna suma wypłat)  

60 000 zł  

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego -Opcja D1 (suma wypłat)  
45.000 zł  

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
30.000 zł  

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu  30.000 zł  

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW  30.000 zł  

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW ZA KAŻDY 1% USZCZERBKU  300 zł    za 1%  

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30%  do 9.000 zł  

W tym Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów w związku z NW na terenie Placówki oświatowej do 
wysokości 200 zł,  do 200 zł  

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30%  
do 9.000 zł  

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie  
300 zł  

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW – jednorazowe świadczenie  
3.000 zł  

  Zdiagnozowanie u ubezpieczonego SEPSY  jednorazowe świadczenie  
6.000 zł  

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW- w wyniku którego konieczny był co najmniej 3 dniowy  
pobyt w szpitalu  300 zł  

W przypadku zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami, porażenia prądem, piorunem lub W przypadku 
rozpoznania u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych  1 500 zł  

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku -Opcja D2  
do 1.000 zł 

Odmrożenia-Opcja D3  do 1.000 zł 

Jednorazowe świadczenie 1% SU za pogryzienie przez psa 300 zł  

Jednorazowe świadczenie 2% SU za pokąsanie, ukąszenie, warunek co najmniej 2 dniowy pobyt w szpitalu   600 zł  

Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w 
placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych 1% SU  300 zł  

Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca -Opcja D12  1.000 zł  

Pakiet Kleszcz – rozpoznanie BORELIOZY Opcja D20  1.500 zł  

Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów w związku z NW podczas zajęć lekcyjnych do  
wysokości 200 zł  

 

200 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 
 -Opcja D4  

(świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w   szpitalu do 100 dni )  
100 zł za dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby-Opcja D5 (świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w 
szpitalu do 100 dni) brak wyłączenia Sars COV-2  

50 zł za dzień  

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku- Opcja D10  Do 750 zł  

Koszty Leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku- Opcja D13  Do 500 zł  

Operacje plastyczne Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku- Opcja D7 SUMA UBEZPIECZENIA 5.000 zł 

Wypłata świadczenia do 20% tj.  

do 1.000 zł 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku- Opcja D8 SUMA UBEZPIECZENIA 1.000 zł 

Wypłata świadczenia ZGODNIE Z 

TABELĄ 8 OWU 

ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW W ZWIĄZKU Z NNW- Opcja D18 do 500 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ  55,30 zł 

 wyczynowe uprawianie sportu w zakresie !!!!!   

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk tel. (58) 5InterRisk S.A. Vienna Insurance Group  

CENTRUM POLIS Sp. z o.o. 62-510 Konin ul. Przemysłowa 75 tel. 63 220 20 30 kom. 725 314 848 e-mail: ubezpieczenia@centrumpolis.pl  
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach  ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 

05/07/05/2019 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 7 maja 2019 r. dostępnych na stronie interrisk.pl.                           



  

 

 Szanowni Państwo                                                                             

      
  

Polisa ubezpieczeniowa EDU Plus w InterRisk  daje ubezpieczonemu ochronę przez cały rok szkolny i podczas wakacji 

(365 dni w roku, przez 24 godz./dobę).       

      

Atutami tej polisy jest objęcie ochroną i wypłatą świadczeń między innymi w przypadku takich zdarzeń jak:      

• uszkodzenie ciała w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce  
medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych (w przypadku gdy nie będzie uszczerbku na  

zdrowiu);       

• pobyt w szpitalu  na skutek choroby oraz NNW; InterRisk wypłaca świadczenie za pobyt w szpitalu zarówno w 

przypadku NNW  (świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w   szpitalu do 100 dni )choroby 

(świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) brak wyłączenia Sars COV-2  

(dzień wejścia i wyjścia traktowany jest jako dwa odrębne dni wg. OWU);      

• uszczerbek na zdrowiu, za który wypłacany jest odpowiedni procent SU (sumy ubezpieczenia) wskazanej na 

polisie na podstawie TABELI NORM USZCZERBKÓW NA ZDROWIU  INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE  

GROUP      

    

Dodatkowo to ubezpieczenie posiada uproszczoną, nieuciążliwą procedurę wypłaty świadczeń. Bez komisji lekarskich.     

Wypłata świadczeń następuje na podstawie bardzo szybkich zgłoszeń, których można dokonać zarówno przez stronę 

internetową jak i pocztą elektroniczną.      

       

Szkody można zgłaszać w każdy zwyczajowo stosowany sposób, czyli:       
  

TELEFONICZNIE  PISEMNIE  ELEKTRONICZNIE  

  

za pośrednictwem  
InterRisk Kontakt  

22 212 20 12  

wysyłając na adres: 

InterRisk TU S.A.  
Przegr. Pocztowa nr 3334  

40-610 Katowice lub 

osobiście w dowolnej 

jednostce InterRisk  

Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej 
www.interrisk.pl       link poniżej: 

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new  
pocztą elektroniczną wysyłając skany zgłoszenia i  

dokumentacji medycznej  (wskazanych w § 21 OWU) 
na adres   szkody@interrisk.pl  

  

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie 

https://www.interrisk.pl/szczegolyproduktu/szkolne-edu-plus/   

  

  

Wypełniony druk zgłoszenia szkody można też wysłać na adres agenta obsługującego polisę: (dane poniżej)  

  
CENTRUM POLIS SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 75  62-510 Konin e-

mail: kmila@centrumpolis.pl, tel.: 63 220 20 80  www.centrumpolis.pl  
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