
    
 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

     

 Na terenie szkół i innych placówek oświatowych dochodzi do wielu drobnych  

i groźnych  w skutkach wypadków i urazów. Ich liczba stale rośnie. Z nieszczęśliwym 

wypadkiem wiążą się zazwyczaj trudne chwile dla poszkodowanego dziecka i jego rodziny, 

ale także często kłopot dla placówki oświatowej. Ubezpieczenie jest w tej sytuacji dobrym 

wyjściem, które przenosi ryzyko z placówki oświatowej na ubezpieczyciela, a dla dziecka  

i jego rodziny stanowi realne wsparcie i pozwala pokryć wydatki związane z leczeniem  

i innymi potrzebami. 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group co roku chroni ponad 

milion dzieci i młodzieży. Ta liczba z każdym rokiem wzrasta. Nasza historia sięga czasów 

Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeń, z którego się wywodzimy.  

Działając na terenie Polski południowo-wschodniej nawiązaliśmy współpracę w zakresie 

ubezpieczeń szkolnych z licznymi placówkami oświatowymi stając się dla nich godnym 

zaufania partnerem.  

W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie pragniemy przedstawić Państwu ofertę 

ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej EDU PLUS na rok szkolny 2020/2021.  

Licząc na zainteresowanie pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

 

 

       Z poważaniem 

 

Paweł Zabłocki 
Doradca Klienta 

Te.792 25 50 70 

e-mail:pawel_zablocki@op.pl 

 

 
 
 
 



    
 
 
 
rok szkolny 2020/2021 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY UBEZPIECZENIA 

 
SKŁADKA  44   ZŁ 

SUMA UBEZPIECZENIA     27 800   ZŁ 

MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADKI DO 10 %  UCZNIÓW 

BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD W NASZYM BIURZE co bardzo skraca czas wypłaty 

odszkodowania 

 

   Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej   55 600 zł 
 śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym zawał serca i udar mózgu)  27 800   zł 

 koszty zakupu wyrobów medycznych( np.kule, ortezy, protezy, stabilizatory, okulary itp. podlegają zwrotowi na    

          podstawie faktur do kwoty     8 340  zł 

 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy     5 560   zł 

  zdiagnozowanie u ubezpieczonego boreliozy 1 390  zł 

 śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku      2 780  zł 

 pogryzienie przez psa i inne zwierzęta     278zł   

  użądlenie przez owady i kleszcze              556zł                                             

 trwałe inwalidztwo częściowe zgodnie z tabelą nr.4 OWU str. 10 

 zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem   556 zł 

 koszty leczenia w wyniku NW  do  600 zł     zwrot kasztów za prywatną rehabilitację do  1 000     zł 

 zwrot na podstawie faktury za leczenie stomatologiczne w przypadku utraty zęba NW do   450 zł 

 

ZDAŻENIA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE 

 złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenia stawów na podstawie tabeli nr 5 OWU str.10 

           natomiast gdyby się okazało, że w wyniku wypadku nie ma ani złamania ani zwichnięcia                

            ani skręcenia, a jest np. stłuczenie za co z reguły Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie płacą 

           wówczas ma zastosowanie  

pkt.11 gdzie wystarczy wizyta kontrolna po wypadku i wizyta z zakończonym leczeniem i jest          

wypłata    278  zł 

pkt.D4 pobyt w szpitalu w wyniku wypadku  30  zł za dzień  płatny od 1-go dnia(min.3 dni)  

max.za 100 dni 

pkt.D5 jest również (co jest rzadkością) pobyt w szpitalu w wyniku choroby  30  zł za dzień  

płatny od 2-go dnia (min. 3 dni)  max.za 100 dni. 
 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w zakresie oferowanej ochrony zapewnia : 

         

 Ochronę na terenie całego świata 

 Ochronę przez 365dni  24 h/dobę 

 Rozszerzenie ochrony o Szkolne Kluby Sportowe SKS                                                

i Klasy Sportowe  

 Wydłużenie ochrony dla absolwentów szkół do momentu podjęcia nauki na 

Wyższych Uczelniach  

 Rozszerzenie ochrony o wyczynowe uprawianie sportu (jeżeli uczeń należy do 

pozaszkolnego klubu sportowego również jest chroniony bez podwyższania 

składki) 

 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 

par.1 kc 

 

 


