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Przystąp do wybranego wariantu ubezpieczenia i opłać składkę zdalnie bez wychodzenia z domu!!! 

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ EDU PLUS 
 

 

Podstawa prawna 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 
2020 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmienne od niniejszych OWU 

 

◼ PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się Ubezpieczonemu 
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały rozpoznane w trakcie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Oferta została przygotowana w Opcji PODSTAWOWEJ PLUS opartej na tabeli norm uszczerbku na zdrowiu 
stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU. 

3. Świadczenia z Opcji PODSTAWOWEJ PLUS i Opcji Dodatkowych kumulują się. 
4. Ubezpieczenie NNW dzieci, uczniów i personelu obejmuje wypadki mogące nastąpić na terenie placówki 

oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 
24 godziny na dobę. 

6. Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa wyczynowego uprawniania sportu.  

 

◼ DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFERTĘ EDU PLUS 

 

 

 

 

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU w zakresie ubezpieczenia podstawowego bez zwyżki składki

KOSZTY PORADY PSYCHIATRY W ZWIĄZKU Z LECZENIEM DEPRESJI, 
KOSZTY POSZUKIWANIA DZIECKA W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA,  

POBYT W SZPITALU – z tytułu NNW i choroby 
ŚWIADCZENIE płatne od 1-go dnia przez 100 dni pobytu w szpitalu 

Dodatkowe świadczenia za POBYT RODZICA W SZPITALU w przypadku hospitalizacji dziecka

LECZENIE STOMATOLOGICZNE I REHABILITACJA w kosztach leczenia

SEPSA, BORELIOZA, PNEUMOKOKOWE ZAPALENIA PŁUC, MENINGOKOKOWE ZAPALENIE OPON 
MÓZGOWYCH, BĄBLOWICA, WŚCIEKLIZNA, TOKSOPLAZMOZA 

LIKWIDACJA SZKÓD  – szybka i profesjonalna, prowadzona przez Nauczycielską Agencję  Ubezpieczeniową S.A. z wypłatą 
szkód włącznie  e-mail: szkody.nnw@nau.pl www: http://nau.pl/zgloszenie_interrisk/ tel: (22) 584 10 00, fax: (22) 350 73 16
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Tabela Nr 1 – ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW DZIECI  

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
OPCJA PODSTAWOWA PLUS 

SUMA UBEZPIECZENIA 

WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V WARIANT VI 

15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 30.000 zł 40.000 zł 50.000 zł 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW :  
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 30.000 zł 40.000 zł 50.000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej 

18.750 zł 25.000 zł 31.250 zł 37.500 zł 50.000 zł 62.500 zł 

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW do 70% 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 400 zł 500 zł 

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW powyżej 70% uszczerbku 300 zł 400 zł 500 zł 600 zł 800 zł 1.000 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  
koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu 
słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej do 200 zł 

do 4.500 zł 
do 200 zł 

 
 

do 6.000 zł 
do 200 zł 

 
 

do 7.500 zł 
do 200 zł 

 
 

do 9.000 zł 
do 200 zł 

 
 

do 12.000 zł 
do 200 zł 

 
 

do 15.000 zł 
do 200 zł 

 
 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4.500 zł do 6.000 zł do 7.500 zł do 9.000 zł do 12.000 zł do 15.000 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  
jednorazowe świadczenie 

300 zł 400 zł 500 zł 600 zł 800 zł 1.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW  15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 30.000 zł 40.000 zł 50.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 30.000 zł 40.000 zł 50.000 zł 60.000 zł 80.000 zł 100.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 
(świadczenie łączne wynikające z opcji podstawowej plus oraz opcji dodatkowej D1) 

25.000 zł 30.000 zł 35.000 zł 40.000 zł 50.000 zł 60.000 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 
(również w wyniku zawału serca i udaru mózgu do 60 rż.) 

2.250 zł 3.000 zł 3.750 zł 4.500 zł 6.000 zł 7.500 zł 

śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w 
wyniku NW (również w wyniku zawału serca i udaru mózgu do 60 rż.) 

4.500 zł 6.000 zł 7.500 zł 9.000 zł 12.000 zł 15.000 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego pneumokokowego zapalenia płuc, 
meningokokowego zapalenia opon mózgowych 
jednorazowe świadczenie 

1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowe świadczenie 

3.000 zł 4.000 zł 5.000 zł 6.000 zł 8.000 zł 10.000 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego  chorób odzwierzęcych: 
bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna 
jednorazowe świadczenie 

750 zł 1.000 zł 1.250 zł 1.500 zł 2.000 zł 2.500 zł 

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku pod 
warunkiem trzydniowego pobytu w szpitalu 
dodatkowe jednorazowe świadczenie 

150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 400 zł 500 zł 

pogryzienie przez psa 
dodatkowe jednorazowe świadczenie 

150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 400 zł 500 zł 

pokąsanie, ukąszenie – pod warunkiem dwudniowego pobytu w 
szpitalu - dodatkowe jednorazowe świadczenie 

300 zł 400 zł 500 zł 600 zł 800 zł 1.000 zł 

nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, zatrucie 
pokarmowe pod warunkiem trzydniowego pobytu w szpitalu - 
dodatkowe jednorazowe świadczenie 

750 zł 1.000 zł 1.250 zł 1.500 zł 2.000 zł 2.500 zł 

zadławienie pod warunkiem trzydniowego pobytu w szpitalu 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha wymagające interwencji 
laryngologa 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

koszty porady psychologa w związku z NW lub śmiercią rodzica lub 
opiekuna prawnego w wyniku NW 

do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł 

koszty porady psychiatry w związku z leczeniem depresji u 
Ubezpieczonego 

do 300 zł do 300 zł do 300 zł do 300 zł do 300 zł do 300 zł 

koszty poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – koszt wynajęcia 
detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydrukowania ulotek 
informacyjnych   

do 1.500 zł do 2.000 zł do 2.500 zł do 3.000 zł do 4.000 zł   do 5.000 zł 

PAKIET OPCJI DODATKOWYCH - MEDYCZNYCH SUMA UBEZPIECZENIA / WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

D
4 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – płatny od 1-go dnia max. za 
100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu);   
Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy min 5 dniowym pobycie w szpitalu)  

80 zł/dzień 
 

350 zł 

80 zł/dzień 
 

350 zł 

80 zł/dzień 
 

350 zł 

80 zł/dzień 
 

350 zł 

80 zł/dzień 
 

350 zł 

80 zł/dzień 
 

350 zł 

D
4 

Pobyt rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w szpitalu w związku z 
opieką nad hospitalizowanym dzieckiem do 14 rż. – płatny od 1-go dnia max. za 
10 dni pobytu w szpitalu, (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu);   

20 zł/dzień 20 zł/dzień 20 zł/dzień 20 zł/dzień 20 zł/dzień 20 zł/dzień 

D
5 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 1-go dnia max. 
za 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu)  
Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy min 5 dniowym pobycie w szpitalu) 

50 zł/dzień 
 

100 zł 

50 zł/dzień 
 

100 zł 

50 zł/dzień 
 

100 zł 

50 zł/dzień 
 

100 zł 

50 zł/dzień 
 

100 zł 

50 zł/dzień 
 

100 zł 
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InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group 
Oddział I Katowice 
40-129 Katowice  
ul. Misjonarzy Oblatów 11 

 
 

I. Opcja dodatkowa D 16 TELEMEDYCYNA – świadczenie nie uwzględnione w żadnym powyższym wariancie 
 
Telemedycyna – to nowatorski sposób świadczenia opieki zdrowotnej i usług medycznych.  
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii (komputer, smatfon, tablet z dostępem do internetu) zapewnia 
Ubezpieczonemu dostęp do opieki medycznej przez 7 dni w tygodniu nie zależnie od miejsca, w którym się znajduje. 

 

Telemedycyna zapewnia 12 wideokonferencji, telekonferencji, rozmów telefonicznych lub on-line z lekarzem internistą, 
pediatrą  lub dietetykiem dostępnych codziennie w godzinach 08:00 – 22:00. (porada profilaktyczna, interpretacja badań 
lekarskich, skierowanie na badania, przedłużenie recepty) 
SKŁADKA DODATKOWA – 5 zł 
 

II. Opcja dodatkowa D 26 e-REHABILITACJA – świadczenie nie uwzględnione w żadnym powyższym wariancie 
 

e-Rehabilitacja – to nowatorski sposób wspierania procesu rehabilitacji.  
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii (komputer wraz z aparaturą sterująco – telemonitorująca) zapewnia 
Ubezpieczonemu wsparcie procesu rehabilitacji bez wychodzenia z domu pod zdalnym nadzorem fizjoterapeuty. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje codzienne 30-minutowe sesje e-Rehabilitacji przez okres 30 dni. 
SKŁADKA DODATKOWA – 6 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresy i telefony Oddziałów InterRisk są dostępne na stronie internetowej www.interrisk.pl 
 

                                                                                                                                                                     

        
 
 

D
5 

Pobyt rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w szpitalu w związku z 
opieką nad hospitalizowanym dzieckiem do 14 rż. – płatny od 1-go dnia max. za 
10 dni pobytu w szpitalu,  
(przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu) 

20 zł/dzień 20 zł/dzień 20 zł/dzień 20 zł/dzień 20 zł/dzień 20 zł/dzień 

D
6 Poważne Choroby  

jednorazowe świadczenie 
1.000 zł 1.000 zł 1.500 zł 1.500 zł 2.000 zł 2.000 zł 

D
10

 

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP z podlimitem: 
- na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba   
  stałego  
- na rehabilitację w wyniku NW  
- na leki (pod warunkiem dwudniowego pobytu w szpitalu) 

do 1.500 zł  
do 500 zł 

 
do 1.000 zł 

do 100 zł 

do 1.500 zł  
do 500 zł 

 
do 1.000 zł 

do 100 zł 

do 1.500 zł  
do 500 zł 

 
do 1.000 zł 

do 100 zł 

do 1.500 zł  
do 500 zł 

 
do 1.000 zł 

do 100 zł 

do 1.500 zł  
do 500 zł 

 
do 1.000 zł 

do 100 zł 

do 1.500 zł  
do 500 zł 

 
do 1.000 zł 

do 100 zł 

D
14

 Uciążliwe leczenie w wyniku NW 

jednorazowe świadczenie 
150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

D
19

 

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku NW do 2.000 zł  do 2.000 zł  do 2.000 zł  do 2.000 zł  do 2.000 zł  do 2.000 zł  

D
20

 

Pakiet Kleszcz: 

- zdiagnozowanie Boreliozy 

- koszt wizyty u lekarza w celu usunięcia kleszcza 

- koszt badań diagnostycznych 

- koszt antybiotykoterapii 

 

1.000 zł 

150 zł 

150 zł 

200 zł 

 

1.000 zł 

150 zł 

150 zł 

200 zł 

 

1.000 zł 

150 zł 

150 zł 

200 zł 

 

1.000 zł 

150 zł 

150 zł 

200 zł 

 

1.000 zł 

150 zł 

150 zł 

200 zł 

 

1.000 zł 

150 zł 

150 zł 

200 zł 

Pakiet Podstawowy + Pakiet Opcji Dodatkowych  
SKŁADKA ROCZNA 35 zł 43 zł 51 zł 58 zł 75 zł 90 zł 

InterRisk tio nie tylko ubezpieczyciel 

InterRisk – nie tylko Ubezpieczyciel 

InterRisk Kontakt

www.interrisk.pl

 
 

Type your text

Skontaktuj się z Agentem

+48 600 149 487
nauczycielska.ag.ubezp@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 

+48 600 149 487

NAUCZYCIELSKA AG. UBEZPIECZENIOWA

Katarzyna Ignaczak




