InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
Centrala 77
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
tel. (22) 575 25 25, fax. (22) 575 25 25

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr
01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3
marca 2020 roku oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu
prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzone
uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group
z dnia 3 marca 2020 roku.
INFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYM
Nazwa ubezpieczającego:

SP.47

Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia:

287

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

UBEZPIECZENI: dzieci, uczniowie, studenci i
pracownicy:

SZKOŁA

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA
Suma
ubezpieczenia

Rodzaj świadczenia
1.

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW

2.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

3.

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

4.

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

5.

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty
zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW
na terenie placówki oświatowej

6.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW
20 000 zł

Wysokość świadczenia w %

Wysokość świadczenia w zł

dodatkowo 100% SU

40 000 zł (łącznie ze
świadczeniem z pkt 2)

100% SU

20 000 zł

100% SU

20 000 zł

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

200 zł

do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty
słuchowe - do 200 zł

do 6 000 zł w tym okulary
korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł

do 30% SU

do 6 000 zł

jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia
lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia

200 zł lub 400 zł

7.

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie

8.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 20% SU

4 000 zł

9.

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

jednorazowo 10% SU

2 000 zł

10.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

200 zł

11.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

200 zł

12.

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub
piorunem

jednorazowo 5% SU

1 000 zł

13.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica,
toksoplazmoza, wścieklizna)

jednorazowo 5% SU

1 000 zł

100% SU

20 000 zł

OPCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

20 000 zł

II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV
stopień - 50% SU
1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1
dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum
3 dni)
1% SU za każdy dzień (świadczenie od 3-go
dnia pobytu)

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3 000 zł

300 zł lub 900 zł lub 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

7 000 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby

7 000 zł

Opcja Dodatkowa D6 - Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność
nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby
autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych
organów)

2 000 zł

100% SU

2 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

70 zł
70 zł

5 000 zł

do 100% SU podlimit na rehabilitację 1 000 zł

do 5 000 zł

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

800 zł

do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb

do 800 zł

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku

200 zł

do 100% SU

200 zł

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc
informatyczna, pomoc medyczna)

5 000 zł

świadczenia zgodnie z OWU

zgodnie z OWU

Opcja Dodatkowa D19 - Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

2 000 zł

do 100% su

do 2 000 zł

1 500 zł

do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie
boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150
zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d)
antybiotykoterapia do 200 zł

do 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy
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OC W ŻYCIU PRYWATNYM
Świadczenie

Wysokość sumy ubezpieczenia

Składka

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

100 000 zł

54,00 zł

Rozszerzenie o OC nauczyciela i pozostałych pracowników placówek oświatowych (składka grupowa)

100 000 zł

92,00 zł

Rozszerzenie OC Dyrektora, Z-cy Dyrektora, osoby pełniącej funkcję Dyrektora placówki oświatowej

100 000 zł

40,00 zł

SKŁADKA

EduPlus

Łączna składka za osobę (PLN)
(uczniowie):

43,00 zł

Łączna składka za osobę (PLN)
(pracownicy):

0,00 zł

Łączna składka grupowa (PLN)
(pracownicy):

110,00 zł

Łączna składka za osobę (PLN)
(dyrektorzy):

58,00 zł

OC

OP

Łącznie

Składka za 1 ucznia

43,00 zł

0,00 zł

-

43,00 zł

Składka za 1 pracownika

0,00 zł

-

0,00 zł

0,00 zł

-

110,00 zł

-

110,00 zł

0,00 zł

58,00 zł

0,00 zł

58,00 zł

Składka za OC + OC pracownika grupowe
Składka za 1 dyrektora

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE WPROWADZONE DO UMOWY UBEZPIECZENIA:
Dodatkowe warunki oferty:
1.BRAK ZWYŻKI ZA KLASY SPORTOWE
2.OCHRONA OBEJMUJE RÓWNIEŻ KOLONIE I WYCIECZKI
3.ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKŁADKI DLA 10% GRUPY - DZIECI BĘDĄCE W TRUDNEJ SYTUACJI. DOTYCZY GRUP MINIMUM 10 OSÓB.
Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:
1.W §4 ust. 1 pkt dodaje się lit. m), która otrzymuje brzmienie:
„m) rany cięte twarzy będące następstwem nieszczęśliwego wypadku”
2.§ 5 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) aktami terroru, pod warunkiem że Ubezpieczony uczestniczył w nich z własnej woli a także działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami;”
3.§ 6 pkt 1) lit a) i b) otrzymują brzmienie:
„ 1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
a. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 120% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia”;
b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w ramach systemu świadczeń progresywnych, tj. w wysokości uzależnionej od wysokości uszczerbku
na zdrowiu i wynoszące:
- 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu w przedziale od 1% do 60%
- 1,2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu w przedziale od 61% do 100%;”
4.§ 6 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„ 7) w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie w wysokości:
a) 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia przez psa lub ukąszeniem przez kleszcza,
b) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pokąsania, ukąszenia
(z wyłączeniem ukąszenia kleszcza) , pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu
w wyniku pokąsania, ukąszenia”
5.§ 6 dodaje się pkt 11), który otrzymuje brzmienie:
11) w przypadku ran ciętych twarzy - jeżeli w ciągu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany twarzy w następstwie nieszczęśliwego wypadku i zostanie poddany
na SOR zabiegowi założenia co najmniej dwóch szwów (szycie rany) lub założenia co najmniej dwóch plastrów typu Strip do zamykania ran – przysługuje jednorazowe
świadczenie w wysokość 0,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie dla opcji Podstawowej”
6.w § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
“5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku
z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą
samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.”
7.w § 11 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) Opcja Dodatkowa D6 – Poważne Choroby: w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby: a) świadczenie w wysokości 150% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego
rodzaju Poważnej Choroby:
- nowotwór złośliwy,
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lub
b) świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po
raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej Choroby:
- 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”
8. § 11 ust 1 pkt 14) otrzymuje brzmienie:
14) Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), ran ciętych, wstrząśnienia mózgu oraz
b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres dłuższy niż 5 dni;
9.§ 11 ust 1 pkt 23) otrzymujevbrzmienie:
Opcja Dodatkowa D23 – koszty opłaconego czesnego – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D23, pod warunkiem, że ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w następstwie którego przebieg leczenia spowodował czasową
niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres dłuższy niż 14 dni. Zwrot kosztów przysługuje za okres od miesiąca, w którym nastąpił nieszczęśliwy
wypadek Ubezpieczonego do końca roku szkolnego lub akademickiego;
10.§ 11 ust 1 pkt 24) otrzymuje brzmienie:
„24) Opcja Dodatkowa D24 – opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – w przypadku pobytu w szpitalu, w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub Poważnej
Choroby, Ubezpieczonego, który nie ukończył 14 roku życia – świadczenie dzienne w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D24, płatne za każdy dzień opieki rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego nad Ubezpieczonym o ile pobyt w szpitalu trwa co najmniej
3 dni. Świadczenie przysługuje maksymalnie za 15 dni opieki nad Ubezpieczonym w trakcie pobytu w szpitalu. Świadczenie wypłacane jest pod warunkiem, że pobyt w
szpitalu był następstwem nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub Poważnej Choroby, która została rozpoznana po
raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej;”
11.§ 13 ust 9 pkt. 4)otrzymuje brzmienie:
„9. Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest:
….
4) w przypadku Opcji Dodatkowych (D1-D5 i D7-D27) – kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla danej Opcji Dodatkowej a w przypadku opcji Dodatkowej D6 – kwota stanowiąca 150% sumy ubezpieczenia określonej dla tej
opcji dodatkowej.”
12.§ 21 ust 3 pkt 10) otrzymujebrzmienie:
„10) celem refundacji poniesionych kosztów opłaconego czesnego:
a) okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody
ich zapłaty,
b) zaświadczenie lekarskie/wydruk zaświadczenia lekarskiego zawierające informację o okresie czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub do pracy oraz
potwierdzenie nieobecności Ubezpieczonego w pracy lub na zajęciach lekcyjnych przez zakład pracy lub szkołę;”
13.§ 21 ust 3 pkt 12) otrzymują brzmienie:
„12) w przypadku pokąsania, ukąszenia – kartę informacyjną ze szpitala lub dokumentację medyczną z placówki medycznej potwierdzające zaopatrzenie rany po
pogryzieniu przez psa lub dokumentację medyczną z odbytej wizyty u lekarza w celu usunięcia kleszcza.”
2021-06-28
Data sporządzenia oferty
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