Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022r. Zarządu InterRisk TU S.A.
Wiejna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus
zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022r. Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

EDU PLUS

------------------------------------OFERTA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA NNW
ROK SZKOLNY 2022/2023

------------------------------------------------------------------------------------------------OCHRONA 365 DNI W ROKU,

------------------------------------------------------------------------------------------------24 GODZ. NA DOBĘ, W ZAKRESIE NNW OCHRONA NA CAŁYM ŚWIECIE

------------------------------------------------------------------------------------------------SZYBKI, PROSTY I NOWOCZESNY SPOSÓB ZGŁOSZENIA SZKODY
– ZGŁOSZENIE TELEFONICZNIE, ON-LINE, MAILOWO

------------------------------------------------------------------------------------------------PRZYSTĄP DO WYBRANEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA
I OPŁAĆ SKŁADKĘ ZDALNIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

------------------------------------------------------------------------------------NOWOŚĆ!!! HEJT STOP - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE,
PRAWNE I INFORMATYCZNE,
W ZAKRESIE MOWY NIENAWIŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806,
o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów
DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r.
Składka ubezpieczenia EDU PLUS uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia.
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PROGRAM OCHRONY
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
30 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej
60 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
60 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( w tym również zawał serca i udar mózgu ) 30 000 zł
1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
300 zł
100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
30 000 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Do 9 000 zł
zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonego podczas Do 200 zł
wypadku w czasie zajęć lekcyjnych
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki - świadczenie jednorazowe
300 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – płatny od 1 dnia, maks. za 90
dni pobytu w szpitalu (przy min. 2 dniowym pobycie)
50 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 2 dnia
maks. za 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie)
50 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (100% uszczerbku)
70 zł
Nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, zatrucie pokarmowe pod warunkiem 3
dniowego pobytu w szpitalu – dodatkowe świadczenie jednorazowe
1 500 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)
1 500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
6 000 zł
II stopień
500 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
III stopień
1 500 zł
IV stopień
2 500 zł
Poważne choroby: nowotwór złośliwy, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, transplantacja głównych organów) niewydolność nerek, paraliż, niewydolność serca
1000 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy
Do 1 500 zł 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
Zwrot kosztów leków w wyniku NW ( pod warunkiem min. 4 dniowego pobytu w szpitalu)
Do 400 zł
Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP
Do 1 500 zł
oraz Rehabilitacja w wyniku NW
Do 1 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW poniesione na terenie RP na odbudowę uszkodzonego Do 700 zł
lub utraconego zęba
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – dodatkowe świadczenie jednorazowe pod
300 zł
warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu
600 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – dodatkowe świadczenie jednorazowe
300 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
2 500 zł
Koszty opłaconej wycieczki szkolnej
600 zł
Pomoc IT- usunięcie lub zablokowanie przez informatyka dostępu do negatywnych,
obraźliwych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym
OPCJA HEJT STOP
(zabezpieczenie i/lub wsparcie w usunięciu treści), a także w miarę możliwości
identyfikacja sprawcy.
Pomoc prawna – pomoc dotycząca sposobu postepowania w przypadku niepożądanego
zdarzenia w sieci, zabezpieczenie dowodów, wsparcie prawne Ubezpieczonego w
zgłoszeniu zdarzenia na Policję, w procesie interwencji,
w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy, sporządzaniu aktów prawnych i wniosków
o zablokowanie treści.
- pomoc medyczna, dostawa leków, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna,
Assistance:
transport medyczny, infolinia medyczna

Składka roczna:

61 zł
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