
L.p. ŚWIADCZENIA - ZAKRES GŁÓWNY e 14 000 zł
1 e 14 000 zł

RZ1 e 21 000 zł

2 e 4 200 zł

3 e 4 200 zł

4 e 140 zł

5 e 1 400 zł

RZ2 e 1 400 zł

6 e 1 400 zł

7 e 140 zł

8 e 14 000 zł

9 e 14 000 zł

10 e 700 zł

11 e 140 zł

12 e 140 zł

1 e 10 000 zł

2 e 1 000 zł

3 e 60 zł
4 e 55 zł
5 e 800 zł
6 e 800 zł
7 e 3 000 zł
8 e 5 000 zł
9 e 0 zł

10 e 0 zł
11 e 0 zł
12 e 5 000 zł

43,00 zł

Ważne informacje:

1

2

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, jednorazowo 10 % SU

INFORMACJA DOTYCZĄCE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "EDU Plus"

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą 

nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018 roku.

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

Informacje o dobrowolnym ubezpieczeniu NNW dla naszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie

Suma Ubezpieczenia SU:
Śmierć w wyniku NW  (obejmuje też zawał i udar):  100% SU 
Śmierć wskutek NW (obejmuje też zawał i udar), jeśli był na terenie placówki: 150% SU

Koszty nabycia  wyrobów  medycznych wydawanych na zlecenie; do 30% SU, max.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, do 30% SU, max.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki,  jednorazowo 1% SU

D2– oparzenia  w  wyniku  NW : 10% DSU, 30% DSU lub 50% DSU; tab.nr6 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy,  jednorazowo 10 % SU

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW, jednorazowo 10 % SU

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie; jednorazowo 1% SU

Trwałe inwalidztwo częściowe, do 100 % SU wg tab.nr 4; max.do

Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów, zgodnie z tan. nr 5 OWU,max.do

Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem, 5 % SU

Uszkodz.ciała wsk. NW ;wymag. interwencji  lek.  w  placówce  med.i 2 wizyt kontrol.; 1, % SU

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW ; jednorazowo 1% SU

OPCJE DODATKOWE - ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE ZAKRES GŁÓWNY
DSU :     DODATKOWE 

SUMY UBEZPIECZENIA

D1–  śmierć w następstwie NW komunikacyjnego, 100 % DSU

D4– pobyt w szpitalu/NW -za 1 dzień (płatne od 3. dnia ,min.pobyt 3 dni), max.90 dni

D5– pobytu w szpitalu/choroba -za 1 dzień (płatne od 3. dnia,min.pobyt 3 dni),max.60dni

D8–  operacje  w  wyniku  NW;   zgodnie z tabelą nr 8 O.W.U., max  do kwoty:

D9– operacje w wyniku choroby - zgodnie z tabelą nr 9 O.W.U., max. Do kwoty:

D10– koszty leczenia wskutek NW do 20%  DSU (dla kosztów rehabilitacji max.500zł)

D13– koszty leczenia  stomatologicznego (zęby stałe) w wyniku NW do 10% DSU

D15– Assistance Edu Plus.(korepetycje,wizyta lekarza,pielegn.,pomoc rehabil. itd.), do kwoty
Składka roczna od osoby

!  Warunki Ogólne i inne informacje o ubezpieczeniu (formularze zgłoszeniowe, itd .) udostępniamy na miejscu oraz na naszej stronie 

www. Można je również znaleźć na stronie www InterRisk:  https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

Możliwe są zwolnienia z całej składki dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej . Ilość zwolnień limitowana.Proszę pytać w Szkole.

Możliwość uzyskania korzystnych zniżek na inne ubezpieczenia (komunikacja,majątek,firma,podróże, itd. )w InterRisk - informacje 

u Przedstawiciela InterRisk.

O terminie opłacenia składki za ubezpieczenie zostaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Serwis:  w sprawach związanych z zawartym ubezpieczeniem mamy zapewnioną stałą pomoc Przedstawiciela InterRisk T.U. S.A.

W razie potrzeby można zwracać się do przedstawiciela InterRisk bezpośrednio ,najlepiej  pisząc e-mail na adres: transactor@ks.home.pl

Pomoc i konsultacje mogą dotyczyć również wszelkich innych ubezpieczeń - nie tylko w zakresie oferty InterRisk T.U.S.A.

RZ4 : Ochrona obejmuje również uczniów klas sportowych w szkołach zwykłych oraz ćwiczących w ramach szkolnych klubów sportowych.

Przystąpienie do ubezpieczenia:    Zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, rodzic/opiekun prawny 
dziecka przystępującego do ubezpieczenia grupowego NNW w placówce oświatowej, musi wyrazić zgodę na finansowanie składki 
ubezpieczeniowej za dziecko/dzieci oraz potwierdzić zapoznanie się z Warunkami Ogólnymi ubezpieczenia. Potwierdzeniem spełnienia
wymogu jest złożenie podpisu na specjalnie przygotowanym oświadczeniu . Oświadczenia będą udostępnione przez "szkołę" w wersji 
papierowej oraz w plikach pdf na szkolnej stronie internetowej. Uczniowie pełnoletni mogą składać podpisy samodzielnie.  Niezbędnym 
warunkiem jest oczywiście zapłacenie składki .

Przedstawiona propozycja zawiera dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej RZ1, RZ2, RZ3, RZ4
niedostępne w standardowej (grupowej) ani indywidualnej wersji ubezpieczenia .

RZ3 : Ochrona absolwentów szkół średnich zostaje przedłużona max. do końca terminu ważności legitymacji szkolnej (30 IX 2019r.)

WAŻNE !: Uczniów wyczynowo uprawiających sport (również w klubach pozaszkolnych) InterRisk TU S.A. obejmie ochroną za opłatą 

podwyższonej składki = 61 zł . By wybrać tę możliwość należy wpisać składkę 61 zł przy podpisaniu  "Listy osób do ubezpieczenia..."

Składka za osobę (bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu) wynosi 47 zł


