
Ubezpieczenie NNW  dla uczniów  II LO w GDAŃSKU  na bazie OWU EDU PLUS firmy INTERRISK                       NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
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 na stronie www.interrisk.pl oraz u brokera i na stronie internetowej Rady Rodziców. 

Okres ubezpieczenia od 01-09-2020 do 31-08-2021.                      Numer polisy : EDUAP 079481  EDUAP 079482  EDUAP 079483  EDUAP 079484  
 
 

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

UWAGA: zakres ochrony obejmuje wyczynowe uprawianie sportu Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 
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 (wymagana interwencja lekarska, leczenie i przynajmniej 1 wizyta kontrolna)* 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. dnia po min. 3 dniach pobytu w szpitalu* 75 / dzień 100 / dzień 100 / dzień 100 / dzień 
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (Opcja D5) - płatne od 2. 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 01/14/05/2020 Zarządu INTERRISK TU S.A. VIG z dnia 14.05.2020 r. /w ulotce jako OWU/.  
Pozycje oznaczone gwiazdką (*) wskazują niestandardowe, rozszerzone warunki ubezpieczenia, których treść została określona w postanowieniach dodatkowych, odmiennie od zapisów OWU. 
 
 

UWAGA:  Wpłaty należy dokonać do dnia 30 września 2020 na wydzielone konto Rady Rodziców II LO (nr subkonta RR:  08 1090 1098 0000 0001 4335 9514).  
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ubezpieczanego ucznia, klasę oraz dopisać ‘za ubezpieczenie’.  Przed opłaceniem składki należy pobrać i zapoznać się z 
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Można ubezpieczyć też rodzeństwo naszych uczniów, nie uczęszczające do II LO.   
 

Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu i pomocy przy zgłaszaniu szkód udziela broker ubezpieczeniowy:  PAWEŁ DAMECKI, tel. 795 578 778, e-mail: pawel@damecki.pl. 
INFORMACJE O UBEZPIECZENIU znajdziesz też na stronie internetowej Rady Rodziców oraz na  https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 


