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opcja PODSTAWOWA
 12 różnych świadczeń w opcji PODSTAWOWEJ
 uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

SKŁADKA  (osoba/rok) _______ zł

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) _______zł

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe

uszczerbek na zdrowiu 
w wyniku NW

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

uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie 
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW 

100% SU

za NW uważa się również 
zawał serca i udar mózgu!śmierć Ubezpieczonego

 w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej

dodatkowe świadczenie 
100% SU

koszty nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na

zlecenie oraz

 koszty zakupu lub naprawy
okularów korekcyjnych lub aparatu

słuchowego uszkodzonych w wyniku
NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU

do wysokości 200 zł

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, 
kołnierza ortopedycznego

zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej

koszty przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych

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,

pokąsanie, ukąszenie

1% SU

2% SU

jednorazowe świadczenie

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 2 dni

wstrząśnienia mózgu
 w wyniku NW

1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie
gazami bądź porażenie prądem lub

piorunem

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

rozpoznanie u Ubezpieczonego
chorób odzwierzęcych (bąblowicy,

toksoplazmozą, wścieklizny)

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba 
rozpoznana w okresie ubezpieczenia
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opcja PODSTAWOWA PLUS
 12 różnych świadczeń w opcji PODSTAWOWEJ PLUS
 uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU Plus znajdującej się w OWU
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SKŁADKA   (osoba/rok) _______ zł

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) _______zł

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe

uszczerbek na zdrowiu 
w wyniku NW

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

uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie 
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU Plus

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW 

100% SU

za NW uważa się również 
zawał serca i udar mózgu!śmierć Ubezpieczonego

 w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej

dodatkowe świadczenie 
100% SU
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koszty nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na

zlecenie oraz

 koszty zakupu lub naprawy
okularów korekcyjnych lub aparatu

słuchowego uszkodzonych w wyniku
NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU

do wysokości 200 zł

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, 
kołnierza ortopedycznego

zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej

koszty przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych

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

pokąsanie, ukąszenie

1% SU

2% SU

jednorazowe świadczenie

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 2 dni

wstrząśnienia mózgu
 w wyniku NW

1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie
gazami bądź porażenie prądem lub

piorunem

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

rozpoznanie u Ubezpieczonego
chorób odzwierzęcych (bąblowicy,

toksoplazmozy, wścieklizny)

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba 
rozpoznana w okresie ubezpieczenia

opcja OCHRONA
 13 różnych świadczeń w opcji OCHRONA
 dla każdego świadczenia oddzielna suma ubezpieczenia – Tabela Nr 10 w OWU EDU Plus 

SKŁADKA   (osoba/rok) _______ zł

WARIANT UBEZPIECZENIA 
(od 0-1 do 0-11)

0 - …..

Świadczenie Wysokość świadczenia/
sumy ubezpieczenia (SU)

Informacje dodatkowe

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW 

100% SU
SU: 7.000 zł – 25.000 zł

za NW uważa się również zawał serca lub 
udar mózgu!śmierć Ubezpieczonego

 w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej

dodatkowe świadczenie 100% SU
SU: 7.000 zł  – 25.000 zł

rozpoznanie u Ubezpieczonego
sepsy

100% SU
SU: 700 zł – 2.500 zł

jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa 
rozpoznana po raz pierwszy w okresie 
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ubezpieczenia

trwałe inwalidztwo częściowe świadczenie uzależnione od
rodzaju uszkodzenia ciała, max

100% SU
SU: 7.000 zł – 25.000 zł

świadczenie ustalane na podstawie Tabeli nr 1 
wskazanej w OWU EDU Plus

zwrot kosztów zakupu wózka
inwalidzkiego

do 5.000 zł warunek: Ubezpieczony doznał trwałego 
inwalidztwa częściowego wymienionego w 
Tabeli  nr 1 OWU EDU Plus

złamania jednej lub więcej kości
w wyniku NW 

świadczenie uzależniona od
rodzaju załamania 

SU: 1.500 zł – 4.000 zł

świadczenie ustalane na podstawie Tabeli nr 2 
wskazanej w OWU

rany 
będące następstwem NW 

100% SU
palce kończyny górnej 20%

SU: 200 zł  – 850 zł

jednorazowe świadczenie, warunek: zabieg 
założenia co najmniej dwóch szwów (szycie 
rany) 

urazy narządów ruchu będące
następstwem NW

50% SU lub 100% SU
urazy palców 25% SU

SU: 200 zł – 850 zł

świadczenie przysługuje w przypadku 
unieruchomienia narządu ruchu na skutek NW, 
w wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości

pogryzienie przez psa, 
pokąsanie, ukąszenie

50% SU
100% SU

SU: 80 zł – 260 zł

jednorazowe świadczenie
jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 2 dni
jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

wstrząśnienia mózgu
 w wyniku NW

W zależności od ilości dni pobytu
w szpitalu 

20% -100% SU
SU: 1.000 zł – 3500 zł

śmierć rodzica lub opiekuna
prawnego Ubezpieczonego

 w wyniku NW

100% SU
SU: 700 zł – 2.500 zł

wypłata za 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie
gazami bądź porażenie prądem lub

piorunem

100% SU
SU: 350 zł – 1.250 zł

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

rozpoznanie u Ubezpieczonego
chorób odzwierzęcych (bąblowicy,

toksoplazmozą, wścieklizny)

100% SU
SU: 350 zł – 1.250 zł

jednorazowe świadczenie, warunek: choroba 
rozpoznana w okresie ubezpieczenia

opcja OCHRONA PLUS
 14 różnych świadczeń w opcji OCHRONA PLUS

SKŁADKA   (osoba/rok) _______ zł

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) _______zł

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW 

100% SU

za NW uważa się również 
zawał serca i udar mózgu!śmierć Ubezpieczonego

 w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej

dodatkowe świadczenie 
100% SU
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koszty nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na

zlecenie oraz

 koszty zakupu lub naprawy
okularów korekcyjnych lub aparatu

słuchowego uszkodzonych w wyniku
NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU

do wysokości 200 zł

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, 
kołnierza ortopedycznego

zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej

koszty przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych

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,

pokąsanie, ukąszenie

1% SU

2% SU

jednorazowe świadczenie

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 2 dni

trwałe inwalidztwo częściowe świadczenie uzależnione od
rodzaju uszkodzenia ciała, max

100%

świadczenie ustalane na podstawie Tabeli nr 4 
wskazanej w OWU EDU Plus

złamania kości, zwichnięcia lub
skręcenia stawów w wyniku NW

świadczenie uzależnione od
rodzaju uszkodzenia ciała

świadczenie ustalane na podstawie Tabeli nr 5 
wskazanej w OWU EDU Plus

uszkodzenia ciała w wyniku NW
wymagające interwencji lekarskiej

oraz leczenia 

1% SU warunek: interwencja lekarska w placówce 
medycznej oraz minimum dwie wizyty kontrolne

wstrząśnienie mózgu
w wyniku NW

1% SU warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie
gazami bądź porażenie prądem lub

piorunem

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

rozpoznanie u Ubezpieczonego
chorób odzwierzęcych (bąblowicy,

toksoplazmoza, wścieklizny)

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba 
rozpoznana w okresie ubezpieczenia

opcja PROGRESJA
 12 różnych świadczeń w opcji PROGRESJA
 progresywny system wypłaty świadczeń, górna granica odpowiedzialności wynosi 250% sumy 

ubezpieczenia
 uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk
SKŁADKA   (osoba/rok) _______ zł

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) _______zł

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe

uszczerbek na zdrowiu 
w wyniku NW

uszczerbek w przedziale:

 1% - 25 %: świadczenie 1% SU
za 1% uszczerbku

 26% - 50 %: świadczenie 1,5%

uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie 
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU
S.A. Wiejna Insurance Group z dnia 3 marca 2020r.  Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
EDU Plus  zatwierdzonych uchwałą  nr  01/03/03/2020 Zarządu InterRisk  S.A.  Vienna  Insurance Group  z  dnia 03.03.2020r.  dostępnych na stronie
www.interrisk.pl



SU za 1% uszczerbku

 51% - 75 %: świadczenie 2% SU
za 1% uszczerbku

powyżej 75%: świadczenie 2,5% SU
za 1% uszczerbku

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW 

250% SU

za NW uważa się również 
zawał serca i udar mózgu!śmierć Ubezpieczonego

 w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej

dodatkowe świadczenie 
100% SU

koszty nabycia wyrobów
medycznych wydawanych na

zlecenie oraz

 koszty zakupu lub naprawy
okularów korekcyjnych lub aparatu

słuchowego uszkodzonych w wyniku
NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU

do wysokości 200 zł

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, 
kołnierza ortopedycznego

zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej

koszty przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych

do 30% SU zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do 
pracy w dotychczasowym zawodzie 

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,

pokąsanie, ukąszenie

1% SU

2% SU

jednorazowe świadczenie

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 2 dni

wstrząśnienia mózgu
 w wyniku NW

1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie
gazami bądź porażenie prądem lub

piorunem

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w 
szpitalu minimum 3 dni

rozpoznanie u Ubezpieczonego
chorób odzwierzęcych (bąblowicy,

toksoplazmozą, wścieklizny)

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba 
rozpoznana w okresie ubezpieczenia

opcje DODATKOWE 
– każdą opcję można rozszerzyć spośród 27 różnych opcji do wyboru

SKŁADKA (osoba/rok) _______ zł

Opcja dodatkowa: Wysokość świadczenia Suma Ubezpieczenia
Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 100% SU

_______ zł

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

II stopień 10% SU _______ zł
III stopień 30% SU

IV stopień 50% SU
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Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia II stopień 10% SU _______ zł
III stopień 30% SU

IV stopień 50% SU

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW
 (świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu)

1% SU
za każdy dzień

_______ zł

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

1% SU
za każdy dzień

_______ zł

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

100% SU
w przypadku rozpoznania

Poważnej Choroby

_______ zł

Opcja  Dodatkowa  D7 –  koszty  operacji  plastycznych  w wyniku
nieszczęśliwego wypadku zwrot do 100% SU _______ zł

Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (wymienione w Tabeli nr 8 w OWU EDU Plus)

w zależności od rodzaju
operacji 

_______ zł

Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby
 (wymienione w Tabeli nr 9 w OWU EDU Plus)

w zależności od rodzaju
operacji _______ zł

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

zwrot kosztów do 100% SU
rehabilitacja nie więcej

niż 1.000 zł
_______ zł

Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego 
do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% sumy ubezpieczenia/ za
każdy dzień _______ zł

Opcja Dodatkowa D12 - rozpoznanie u Ubezpieczonego wady 
wrodzonej serca

jednorazowo 100% SU _______ zł

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku

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

_______ zł

Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

100% SU _______ zł

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS: zgodnie z OWU 5 000 zł

dla ucznia lub studenta
indywidualne korepetycje

do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego NW,
warunek: Ubezpieczony uczeń lub student uległ NW,

który spowodował niezdolność do nauki minimum 7 dni
(udokumentowane zaświadczeniem lekarskim)

dla personelu placówki oświatowej
pomoc rehabilitacyjna

do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego NW
warunek: Ubezpieczony pracownik personelu placówki
oświatowej uległ NW, który spowodował niezdolność do

wykonywania pracy na minimum 7 dni
(udokumentowane zwolnieniem lekarskim L4); lekarz

prowadzący leczenie zlecił rehabilitację

pomoc medyczna

wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u
lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków,
opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny

pomoc informatyczna

zdalna konfiguracja dowolnego programu pocztowego
wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze pakietu
MS Office, wsparcie merytoryczne w obsłudze kanałów

Social Media, wsparcie merytoryczne i techniczne w
systemach operacyjnych Windows oraz Mac

doradztwo w zakresie doboru nowego urządzenia
pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej
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Opcja Dodatkowa D16 – TeleMedycyna 12 e-konsultacji (internistycznej,
pediatrycznej lub dietetyka) w ciągu

okresu ubezpieczenia 
5 000 zł

Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet ONKO:

nowotwór złośliwy
cukrzycę typu I

niewydolność serca
niewydolność nerek

chorobę autoimmunologiczną
zapalenie opon

mózgowo-rdzeniowych

Druga Opinia Lekarska Krajowa
12 Telekonsultacji specjalistycznych

z lekarzem:  chirurgiem,
nefrologiem,  kardiologiem,

endokrynologiem,  reumatologiem,
 specjalistą chorób  zakaźnych,

onkologiem

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D18 – koszty leków zwrot do 100% SU _______ zł

Opcja Dodatkowa D19 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego zwrot do 100% SU,
 śmierć w wyniku NW _______ zł

Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy:

usunięcie kleszcza 

badania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające
zakażenie boreliozą 

antybiotykoterapia zalecona przez lekarza

1.000 zł w przypadku  rozpoznania
boreliozy

zwrot do 150 zł

        zwrot do 150 zł

zwrot do 200 zł

1.500 zł

Opcja Dodatkowa D21 – koszty dostosowania mieszkania lub 

pojazdu po NW

dostosowanie wnętrza mieszkania do potrzeb Ubezpieczonego
jako osoby niepełnosprawnej w wyniku NW

dostosowanie pojazdu do potrzeb Ubezpieczonego jako osoby
niepełnosprawnej w wyniku NW

zwrot do 100% SU
_______ zł

Opcja Dodatkowa D22 – koszty opłaconej wycieczki po NW zwrot do 100% SU, wycieczka
organizowana przez placówkę

oświatową
_______ zł

Opcja Dodatkowa D23 – koszty opłaconego czesnego po śmierci 
opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie 
NW

zwrot do 100% SU _______ zł

Opcja Dodatkowa D24 – opieka nad dzieckiem przebywającym w 
szpitalu

1% SU za każdy dzień
max za 15 dni

_______ zł

Opcja Dodatkowa D25 – koszty leczenia po ekspozycji
zwrot do 100% SU

_______ zł

Opcja Dodatkowa D26 – e-Rehabilitacja  wizyta wstępna (w Centrum e-
Rehabilitacji lub domu

Ubezpieczonego): ocena
potrzeb rehabilitacji

Ubezpieczonego, instalacja
systemu e-Rehabilitacji
(aparatury sterująco-

telemonitorującej) oraz
wyjaśnienie funkcjonowania

systemu (czas trwania około 2
godzin)

 codzienne sesje e-Rehabilitacji
(czas trwania 30 minut) przez
okres 30 dni pod nadzorem

fizjoterapeuty

 wizyta kontrolna i
przeprowadzenie oceny stanu

zdrowia Ubezpieczonego i
ustalenia ewentualnych

dalszych potrzeb w zakresie
rehabilitacji

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D27 – Asysta Prawna Świadczenia informacji Prawnej –
bez ograniczeń

12 Konsultacji i Porad Prawnych

500 zł
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Szybka pomoc telefoniczna w
sprawach związanych z życiem

prywatnym (prawem pracy,
rodzinnym, opiekuńczym, cywilnym)

Pomoc nie tylko w sprawach
związanych ze sprawowaniem opieki
nad dziećmi, lecz także w przypadku

innych problemów i wątpliwości
prawnych, które mogą przydarzyć się
każdemu (np. problem z reklamacją

zakupionego sprzętu, odmowa
udzielenia świadczenia medycznego

przez placówkę współpracującą z
NFZ, problem z uzyskaniem

odszkodowania od sprawcy zalania
mieszkania)
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