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InterRisk TU S.A. 

Vienna Insurance Group 

tel. (17) 853 39 23, fax. (17) 852 62 62 

ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów 

Oddział w Rzeszowie 

Centrala 
ul. Noakowskiego 22 
00-668  Warszawa 
www.interrisk.pl 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS 0000054136 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN 

Zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93 
z dnia 5 listopada 1993 r. 
REGON 010644132 
NIP 526-00-38-806 

Informacja dot. grupowego ubezpieczenia szkolnego 

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.

 

Numer polisy:        EDU-A/P 093819 

Składka za osobę:  50 pln 

Okres ubezpieczenia:         01.09.2021-31.08.2022 r. 

Ubezpieczeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Krasnem
 

 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 

komunikacyjnego 5 000 zł 100% SU 5 000 zł 

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł 
II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV 

stopień - 50% SU 100 zł lub 300 zł lub 500 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4 000 zł 
1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1 

dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 

3 dni) 
40 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby – w tym COVID-19 4 000 zł 
1% SU za każdy dzień (świadczenie od 2-go 

dnia pobytu) 40 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) 

1 500 zł 100% SU 1 500 zł 

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 700 zł do 100% SU podlimit na rehabilitację 1 000 zł do 700 zł 

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 500 zł do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb do 500 zł 

Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 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 

W przypadku uszczerbku wymagającego interwencji lekarskiej w placówce medycznej 

oraz min dwóch wizyt kontrolnych(w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu) 
20.000 zł 

 

1% SU 200 zł 

W razie pytań proszę o kontakt:  

Dawid Helwin  

Tel 883 727 922 

dawid.helwin@interrisk.pl 
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SKŁADKA 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE WPROWADZONE DO UMOWY UBEZPIECZENIA: 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE  

OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 03.03.2020 r. 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsurance Group wskazuje różnice pomiędzy treścią oferty/umowy 

ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. z dnia 03.03.2020 r. 

§ 1 

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: 

1.w § 2 dodaje się pkt 94-96 w brzmieniu: 

„94) Ornitoza - choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod:  

A70; 

95) Toksokaroza – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod:  

B83; 

96) Bruceloza – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod:  

A23; 

2.w § 4  ust.1 pkt 1 lit. l);   ust. 1 pkt 2 lit. m);   ust. 1 pkt 3 lit. n);  otrzymują brzmienie: 

„rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, ornitozy, toksokarozy, brucelozy);” 

3.w § 6 pkt 10 oraz § 9 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, ornitozy, toksokarozy, brucelozy) – jednorazowe świadczenie 

w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, ornitozy, toksokarozy, brucelozy 

zostały rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.” 

4.w § 8 pkt 13 otrzymuje brzmienie 

„ w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, ornitozy, toksokarozy, brucelozy) – jednorazowe świadczenie 

w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, ornitozy, toksokarozy, brucelozy 

zostały rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.” 5.w § 6 pkt 7 oraz § 9 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie w wysokości 

2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu 

w wyniku pokąsania, ukąszenia;” 

6.w §4 ust. 1 pkt 1 lit. b), §4 ust. 1 pkt 2 lit. b), §4 ust. 1 pkt. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej oraz poza placówką oświatową o ile Ubezpieczony przebywał pod opieką 

pracownika placówki oświatowej” 

7.w § 6 pkt 4; § 8 pkt 2; § 9 pkt 2; otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, oraz w każdym miejscu poza placówką, o ile Ubezpieczony 

przebywał pod opieką pracownika placówki oświatowej – dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod 

warunkiem iż: 

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie placówki oświatowej oraz w każdym miejscu poza placówką, o ile Ubezpieczony przebywał pod opieką pracownika 

placówki oświatowej, której to Ubezpieczony jest podopiecznym, podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, b) śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty 

nieszczęśliwego wypadku oraz 

c) zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej.” 

8.w § 6 pkt 11)  otrzymuje brzmienie: 

„11) w przypadku uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wymagającego interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt 

kontrolnych, a z tytułu których nie orzeczono  trwałego uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia” 

9.w §4 ust. 1 pkt 1 dodano lit. ł) w brzmieniu: 

„ł) uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wymagającego interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych” 

10.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 w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
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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; 

11.w §11 ust.1 pkt 8) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„Została przeprowadzona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, a także w przypadku, gdy 

operacja została przeprowadzona po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ale pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie ubezpieczenia, a umowa 

ubezpieczenia jest kontynuowana na  następny, co najmniej 12-miesięczny okres ubezpieczenia.”. 

12.w § 11 ust.1 pkt 9) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„Została zalecona przez lekarza jako niezbędna cześć procesu leczenia choroby, która została zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w poprzednim 

okresie ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia EDU Plus zawartej przez Ubezpieczającego w 2019 roku, pod warunkiem braku przerwy w okresie ubezpieczenia 

pomiędzy umowami ubezpieczenia EDU Plus zawartymi w 2019 r. i 2020 r.  oraz pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia EDU Plus zawartej w 2019 r. nie były 

zgłaszane szkody z tytułu Opcji Dodatkowej D9.” 13.w § 11 ust.1 pkt 9) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„Została przeprowadzona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, a także w przypadku, gdy 

operacja została przeprowadzona po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ale pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie ubezpieczenia, a umowa 

ubezpieczenia jest kontynuowana na  następny, co najmniej 12-miesięczny okres ubezpieczenia.”   

14.w § 6 pkt 8) oraz w §9 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w 

wyniku którego konieczny był co najmniej dwudniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości stanowiącej 3% sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.” 

15.w §6 pkt 5) oraz w § 9 pkt 6)   otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod 

warunkiem, iż sepsa została rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 

16.w § 11 ust.1 pkt 10)  otrzymuje brzmienie: 

„10) opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w 

umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10. 

a) w ramach limitu na zwrot kosztów leczenia zastosowanie ma podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji, który wynosi 1.000 zł, 

b) w ramach limitu na zwrot kosztów leczenia zastosowanie ma  podlimit w wysokości 500 zł na konsultację z psychologiem w związku z nieszczęśliwym wypadkiem 

ubezpieczonego lub śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem pod warunkiem, iż Ubezpieczony w dniu 

zawarcia umowy nie ukończyły 18 roku życia 

Zwrot kosztów leczenia następuje pod warunkiem, że koszty leczenia: c) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony 

ubezpieczeniowej oraz d) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; 

17.w § 16 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:  

„5) W stosunku do absolwentów szkół odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa do dnia podjęcia 

przez nich pracy zawodowej lub rozpoczęcia nauki w innej szkole, nie dłużej jednak niż 3 

miesiące, licząc od końca roku szkolnego, w którym Ubezpieczony ukończył szkołę. 

Jako ostateczny termin ukończenia szkoły przyjmuje się ostatni dzień ważności legitymacji szkolnej.” 

2021-08-31 

 

 Data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć przedstawiciela 
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