OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO
przygotowana przy udziale firmy Inter – Broker Sp. z o.o.

EDU PLUS
Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko

Izabela Leciak

Telefon kontaktowy

056 658-42-67, 697-990- 053

Adres e-mail

i.leciak@interbroker.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group www.interrisk.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRS: 0000054136 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: 526-00-38-806, Kapitał zakładowy i kapitał
wpłacony: 137.640.100 PLN
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KORZYŚCI DLA PERSONELU I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
1. Odpis dla szkoły – 30%,
2. Liczba zwolnionych z opłaty składki uczniów to 10%,
3.

Możliwość objęcia programem nauczycieli oraz pozostały personel placówki
oświatowej na warunkach takich samych jak dzieci,

4.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli, z tytułu
wykonywania zawodu, OC dyrektora,

5.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej dyrektora placówki
oświatowej.

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH DZIECI
1.

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na 12 m-cy, 13 m-cy, 24 m-ce,

2.

Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku,
przez 24 godz. na dobę) na całym świecie,

3.

Najszerszy na rynku zakres ubezpieczenia - wyboru 15 świadczeń dodatkowych

4.

Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłaszania szkód - zgłoszenie on-line (możliwość
podglądu statusu szkody)

5.

Uproszczona procedura wypłaty świadczeń

6.

Możliwość objęcia ochroną dzieci/uczniów wyczynowo uprawiających sport
(za opłatą składki dodatkowej)

7.

Brak karencji

8.

Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od pierwszego dnia (warunek
hospitalizacja minimum 3 dni)
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ZGŁOSZENIE SZKODY
Telefonicznie
za pośrednictwem Call
Center pod nr telefonu
022 212 20 12

Online
www.interrisk.pl

Pisemnie

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie
internetowej
https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
(w zakładce „zgłoś zdarzenie”)

odpowiedni druk zgłoszenia
wraz z wymaganymi
dokumentami

Poczta tradycyjna
Spółdzielnia Usługowa
VIG Ekspert
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

3|S t r o n a

Poczta elektroniczna
interrisk.szkody@vigekspert.pl

OPCJE DODATKOWE

Wariant III – Suma ubezpieczenia – 15 000 zł
OPCJA PODSTAWOWA PLUS
ŚWIADCZENIE
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku
15 000 zł
nieszczęśliwego wypadku
150 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego
określony wyłącznie w Tabeli Norm
wypadku
Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami
ortopedycznymi
i
środków
do 4 500 zł
pomocniczych
koszty przekwalifikowania zawodowego
osób
do 4 500 zł
niepełnosprawnych
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
jednorazowo - 1 500 zł
padaczki
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
15 000 zł
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
jednorazowo - 1 500 zł
śmierć
rodzica
lub
opiekuna
prawnego
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
jednorazowo - 1 500 zł
wypadku
pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta, pokąsania
jednorazowo – 450 zł
lub ukąszenia
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego
450 zł
wypadku
z tytułu uszkodzenia ciała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku, które spowodowało pobyt
150 zł
w szpitalu przez okres minimum 10 dni
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OPCJE DODATKOWE
RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć
Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w
wyniku nieszczęśliwego wypadku

Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia

25 000 zł
II stopień
III stopień

500 zł
1 500 zł

IV stopień

2 500 zł

II stopień
III stopień
IV stopień

500 zł
1 500 zł
2 500 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w
wyniku nieszczęśliwego wypadku
(świadczenie od pierwszego dnia pobytu
w szpitalu)

50 zł / za każdy dzień

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w
wyniku choroby (świadczenie od
pierwszego dnia pobytu)

20 zł/ za każdy dzień

Opcja Dodatkowa
zachorowania:

D6

-

poważne

Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u
Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia
stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU
PLUS
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Nowotwór
złośliwy
Paraliż
Niewydolność
nerek
Transplantacja
głównych
organów
Poliomyelitis
Utrata mowy
Utrata słuchu
Utrata wzroku
Anemia
aplastyczna
Stwardnienie
rozsiane

2 000 zł

Jednorazowo – 400 zł
do 400 zł
zgodnie z OWU

pomoc medyczna

indywidualne korepetycje

pomoc rehabilitacyjna

WARINATY UBEZPIECZENIA
Składka łączna
(uwzględniająca Opcje dodatkowe)

wizyta lekarza Centrum Assistance
organizacja wizyty u lekarza specjalisty
wizyta pielęgniarki
dostawa leków
opieka domowa po hospitalizacji
transport medyczny
infolinia medyczna (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z
lekarzem Centrum oraz dodatkowo:
- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym
leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach
obowiązujących w Polsce przepisów,
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o
podwyższonym ryzyku zachorowań,
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki
uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w
czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce
przepisów
jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku
którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez
nieprzerwanie okres co najmniej 7 dni, udokumentowane
zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem
Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych
korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub
studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy
realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin
lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku
jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej,
za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku
którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca
nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem
lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum
Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i
pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu
Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w
odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

Składka bez
wyczynowego
uprawiania sportu

Składka z wyczynowym
uprawianiem sportu

48,00 zł

62,70 zł

Gdyby chcieli Państwo zmodyfikować dodatkowe rozszerzenia ochrony, to
oczywiście istnieje taka możliwość i możemy je dopasować zgodnie z Państwa
oczekiwaniami.
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Z poważaniem
Izabela Leciak
Broker
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