
Ubezpieczenie NNW  dla uczniów  II LO w GDAŃSKU  na bazie OWU EDU PLUS firmy INTERRISK                       ROK SZKOLNY 2019/2020  
 

Ulotkę należy czytać wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dalej OWU), które szczegółowo regulują warunki ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności i wysokość świadczeń, a także  
zasady wypłaty odszkodowań oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. OWU dostępne są w sekretariacie szkoły, na stronie www.interrisk.pl oraz u brokera i Rady Rodziców. 

Numer polisy NNW EDUAP 064373 EDUAP 064690 EDUAP 064701 EDUAP 064704 

SUMA UBEZPIECZENIA 25 000 30 000 35 000  50 000 
SKŁADKA ROCZNA  50 zł 60 zł 70 zł 100 zł 

wyczynowe uprawianie sportu w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie 
Poniżej podano zakres świadczeń z opcji PODSTAWOWEJ oraz opcji i postanowień dodatkowych wysokość świadczeń / limity odpowiedzialności  (łącznie) w zł 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku  NW  – za 100% / za każdy 1 % trwałego uszczerbku 25 000 / 250 30 000 / 300 35 000 / 350 50 000 / 500 
Brak uszczerbku po NW (gdy uraz wymagał interwencji lekarskiej, leczenia i 2 wizyt kontrolnych) * 250 300 350 500 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW  (w tym również zawału serca i udaru mózgu) 25 000 30 000 35 000 50 000 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej * 37 500 45 000  52 500  75 000 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  do 7 500 do 9 000 do 10 500 do 15 000 
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym zakupu lub naprawy 
okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w czasie zajęć lekcyjnych * 

do 7 500  
okulary do 200 

do 9 000  
okulary do 200 

do 10 500  
okulary do 200 

do 15 000  
okulary do 200 

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – gdy zdiagnozowano po raz pierwszy  250 300  350  500 
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – gdy zdiagnozowano po raz pierwszy  2 500 3 000 3 500 5 000 
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – wymagany 2-dniowy pobyt w szpitalu * 500 600 700 1 000 
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku  NW 2 500 3 000 3 500 5 000 
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW – wymagany 3-dniowy pobyt w szpitalu 250 300 350 500 
Zdiagnozowanie bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, wścieklizny * 1 250 1 500 1 750 2 500 
Pobyt w szpitalu w wyniku NW (Opcja D4) – płatne od 2. do 90 dnia (po min. 3 dniach pobytu) * 75 / dzień 100 / dzień 100 / dzień 100 / dzień 
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (Opcja D5) - płatne od 2. do 60. dnia (po min 3 dniach pobytu)* 75 / dzień 100 / dzień 100 / dzień 100 / dzień 
Poważne zachorowania (Opcja D6) – nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, 
utrata wzroku, mowy lub słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność 
serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowordzeniowych, transplantacja głównych organów 

2 000 2 000 2 000 2 000 

Operacje w wyniku NW (Opcja D8) - w zależności od rodzaju, zgodnie z Tabelą nr 8 w OWU do 2 000 do 2 500 do 3 500 do 5 000 
Operacje w wyniku choroby (Opcja D9) -  w zależności od rodzaju, zgodnie z Tabelą nr 9 w OWU do 2 000 do 2 500 do 3 500 do 5 000 
Koszty leczenia w wyniku NW (Opcja D10) - poniesione w RP w ciągu 12 m-cy od wypadku, niezbędne i 
udokumentowane koszty z tytułu wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań zleconych przez lekarza rowadzącego 
leczenie, pobytu w szpitalu,  operacji (za wyjątkiem operacji plastycznych), zakupu środków opatrunkowych przepisanych 
przez lekarza; rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie  

do 1 500 w tym 
rehabilitacja do 500 

do 2 000 
rehabilitacja do 500 

do 2 400 
rehabilitacja do 500 

do 6 000 
rehabilitacja do 500 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW (opcja D13) – na zęby stałe; w ciągu 6 m-cy do 500 do 500  do 500  do 500 
 

Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu INTERRISK TU S.A. VIG z dnia 07.05.2019 /w ulotce jako OWU/.  
Pozycje oznaczone gwiazdką (*) wskazują niestandardowe, rozszerzone warunki ubezpieczenia, których treść została określona w postanowieniach dodatkowych, odmiennie od zapisów OWU. 
 
 

UWAGA:  JEST MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA W SZKOLE POZOSTAŁYCH DZIECI Z RODZINY, UCZĘSZCZAJĄCYCH DO INNYCH SZKÓŁ, ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI  

 

Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu i pomocy przy zgłaszaniu szkód udziela broker ubezpieczeniowy:  PAWEŁ DAMECKI, tel. 795 578 778, e-mail: pawel@damecki.pl 
 



Ubezpieczenia uczniów II LO w Gdańsku można dokonać w dwojaki sposób: 
 

1. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INTERNETOWEGO ZAPISANIA UCZNIA DO UBEZPIECZENIA I OPŁACENIA SKŁADKI ON-LINE 
Oferta dostępna jest on-line na niżej podanej stronie internetowej INTERRISK. Można się z nią zapoznać podając numer ID Klienta dedykowany uczniom II LO :  vsdn7.   
 

 

  Postępując zgodnie z poniższą instrukcją można uzyskać dostęp do wszystkich wariantów oferty, zapoznać się nimi, pobrać OWU, postanowienia dodatkowe,  
  a także wybrać właściwy wariant składkowy dla swojego dziecka oraz opłacić składkę on-line. 
 

      1/ wejdź na stronę:                 https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 
      2/ podaj numer ID Klienta:                     vsdn7 
      3/ wybierz wariant i podaj dane swoje i ubezpieczanego dziecka/dzieci 
      4/ opłać składkę on-line  
      5/ na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy 
 

Wraz z dzieckiem możesz ubezpieczyć jego rodzeństwo z innych klas, a także rodzeństwo nie uczęszczające do danej szkoły  
(np. uczące się w innej szkole, uczęszczające do przedszkola, żłobka, studentów krajowych uczelni do 25 roku życia). 

 

 
2. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE NA KONTO RADY RODZICÓW : 
Numer konta Rady Rodziców II LO w Gdańsku do opłaty składki za ubezpieczenie Interrisk :  47 1090 1098 0000 0001 3150 4248 
Dokonując przelewu należy w jego tytule podać imię i nazwisko ubezpieczonego, klasę oraz dopisać ‘za ubezpieczenie’.  Przed opłaceniem składki należy pobrać i zapoznać 
się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wpisać ubezpieczane dziecko na wykaz ubezpieczonych udostępniony na zebraniach z rodzicami lub w sekretariacie szkoły. 
 

 

ZGŁASZANIE SZKÓD: 
Szkody można zgłaszać  mailowo  oraz  on-line, a także telefonicznie, listem poleconym na adres Centrali InterRisk lub osobiście w Oddziale InterRisk. 
  zgłoszenie e-mail :  szkody@interrisk.pl  
  zgłoszenie on-line:  https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos -szkode/ 
  INTERRISK KONTAKT:       tel. (22) 575 25 25  
  adres Centrali:   INTERRISK TU S.A. VIG, ul.  Noakowskiego 22, 00 -668 Warszawa 

 adres  Oddziału:  INTERRISK TU S.A. VIG Oddział w Gdańsku, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk  
 
Zgłaszając szkodę należy dołączyć wszelką posiadaną dokumentację medyczną.  
Druk zgłoszenia szkody można pobrać w sekretariacie, uzyskać u brokera lub ze strony  https://www.interrisk.pl /szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/  
Ubiegając się o zwrot kosztów (np. kosztów leczenia) należy przedłożyć oryginały rachunków imiennych wystawionych na dziecko.  
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU EDU PLUS znajdziesz na  https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 
 

Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu i pomocy przy zgłaszaniu szkód udziela broker ubezpieczeniowy:    Paweł Damecki  
               tel. 795 578 778 

                e-mail: pawel@damecki.pl 


