EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE SZKOLNE EDU PLUS?
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I.

OPCJA PODSTAWOWA PLUS
ŚWIADCZENIE

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku,
zawału serca lub udaru mózgu

15 000

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych

3 000

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

.

10 000

3 000

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowo

100

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowo

1 000

śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
- jednorazowo

1 000

śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
- jednorazowo

500

pogryzienie przez psa - jednorazowo

100

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od
pierwszego dnia pobytu)

50

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od pierwszego dnia
pobytu)

50

Koszty leczenie i rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 500

Poważne zachorowania

2 000

SKŁADKA ZA OSOBĘ

33 zł

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj.
biorącym udział w:
a)

treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach
pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,

b)

treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych
(uczniowskich) klubów sportowych,

c)

podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w
klasach/szkołach sportowych.

Do niniejszej propozycji mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzone uchwałą
nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU SA Vien na Insurance Group z dnia 29 marca 2016 roku wraz z
postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi do owu.

2|S t r o n a

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS
zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 29.03.2016 r
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu
Ubezpieczyciela z dnia 29.03.2016 r.
Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub
odmienne od OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:
1. w § 2 zmienia się pkt. 15), który otrzymuje brzmienie:
„15) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia
ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również
zawał serca lub udar mózgu;”
2. w § 2 OWU ulega zmianie pkt. 67), który otrzymuje brzmienie:
67) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze
indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu
przez Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w
klasach/szkołach sportowych.
W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej
Ubezpieczonego polegającej na:
a)

uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,

b)

uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach
obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub
szkoły sportowej,

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej,
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;
3. w § 5 ust. 1 skreśla się pkt. 10)
4. w § 6 zmienia się pkt. 5), który otrzymuje brzmienie:
„5) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe
świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku śmierci rodzica w
następstwie zawału serca lub udaru mózgu jednorazowe świadczenie wynosi 5% sumy ubezpieczenia, określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek (w tym zawał serca lub udar mózgu) wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej,
b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku (w tym zawału serca lub udaru mózgu);”

5. §2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu
widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Wizyt lekarskich
Zabiegów ambulatoryjnych
Badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie
Pobytu w szpitalu
Operacji za wyjątkiem operacji plastycznych
Zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
Rehabilitacji”

6. §2 pkt 74
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„74) Rehabilitacja- zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby
uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego,
mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do
osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.”
7. § 5 ust. 6 OWU otrzymuje Brzmienie:
„6. InterRisk nie pokrywa kosztów leczenia związanych z zakupem leków”
8. §11 pkt 1 ust 10) otrzymuje brzmienie:
„10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych
kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że w przypadku zwrotów udokumentowanych
kosztów rehabilitacji do wysokości 3% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D10, pod warunkiem, iż koszty leczenia:
a)

Powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej,

b)

Zostały poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego
wypadku.”
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