Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego EDU Plus – InterRisk TU S.A.
UBEZPIECZENIE – 12 miesięcy ZAKRES PEŁNY – CAŁY ŚWIAT

Świadczenie

Wysokość świadczenia

1.

Śmierć w środku lokomocji, wypadek komunikacyjny
1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

41 000 zł
21 000 zł

2. poniżej 100% uszczerbku za każdy 1% uszczerbku
rozcięcia naskórka,
rany, stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia, złamania
uszkodzenia ciała, oparzenia, odmrożenia
zatrucia pokarmowe, wypadek komunikacyjny
utrata, lub częściowa utrata słuchu , wzroku
następstwa ataku padaczki, sepsa
3. koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
5. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( w
tym również zawał serca i udar mózgu)
6. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
7. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
8. pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie
9. wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
10. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego
11. pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(płatność maksymalnie do 100 dni)
od 1 pierwszego dnia wypłacany pod warunkiem spełnienia
minimum 2 dni
12. pobyt w szpitalu w wyniku choroby (minimum 2 dni)
(płatność maksymalnie do 100 dni)
13. Uszkodzenie okularów w szkole, lub aparatu słuchowego
w wyniku NNW
14. koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
podlimit na rehabilitację 500 zł
15. Oparzenia, odmrożenia
16. OC Nauczycieli, Dyrektora
17. Liczba uczniów zwolnionych z opłacania składki

210 zł za 1%

18.

Składka za 1 osobę (bez rozszerzenia o wyczynowe
uprawianie sportów)

Uwaga: Zakres pełny
Szeroka tabela świadczeń
Przesyłam w załączniku tabelę
wypłat uszczerbków
do 30% SU 6300 zł
jednorazowo 1% SU
100% SU 21 000 zł
1 000 zł
2 000 zł
jednorazowo 1% SU
jednorazowo 1% SU

40 000 zł
50 zł za dzień SU 5 000 zł

80 zł za dzień SU 8 000 zł
do 200 zł

5 000 zł
w zakresie

Gratis
10%

49,00 zł

również kluby SKS UKS,
Wychowanie fizyczne,
międzyszkolne zawody
amatorska jazda konna
amatorskie uprawianie sportów
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POCZĄTEK OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU DO 31 SIERPNIA
2019 ROKU
Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
a) biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach, i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych
b) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach
obowiązującego planu lekcji (również w klasach sportowych), za wyjątkiem gdy Ubezpieczony
jest uczniem szkoły sportowej
c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji
gdy ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej
d) rekreacyjnie uprawiającym sport

Za dopłatą składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
2. biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach, i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych

3. biorącym udział w zajęciach wychowania fizycznego odbywających się w ramach
obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych

4. uprawiającym sport za wynagrodzeni em tj. otrzymującym wynagrodzenia na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu,
zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej
Uwaga zwyżka za wyczynowe uprawianie sportów wynosi 30% składki.

