
L.p. Zakres ubezpieczenia

1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej        24 000 zł 

2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego        24 000 zł 

3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku        12 000 zł 

4. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu        12 000 zł 

5.
Zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu ubezpieczonego - jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów 

pogrzebu w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 do 5 000 zł 

6. Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

6.1       za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

6.2         za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

7. Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu - ryczałt 240 zł

8. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego (płatne od pierwszego dnia pobytu)  min. 24h pobytu

8.1        pobyt w wyniku choroby od 1-go do 10-go dnia

8.2        pobyt w wyniku choroby od 11-go do 60-go dnia 

8.3        pobyt w wyniku wypadku od 1-go do 10-go dnia

8.4        pobyt w wyniku wypadku od 11-go do 60-go dnia

9.

Opieka rodzica lub opiekuna prawnego nad dzieckiem w szpitalu, które nie ukończyło 14 roku życia, świadczenie 

dzienne (min. 3 dni pobytu, max 15 dni) z tytułu opieki nad Ubezpieczonym dzieckiem przebywającym w szpitalu w 

wyniku:

- wypadku komunikacyjnego

- nowotworu złośliwego

10.

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 18 chorób): 

1) nowotwór złośliwy, 2) paraliż, 3) niewydolność nerek, 4) poliomyelitis, 5) utrata wzroku 6) utrata mowy 7) 

utrata słuchu 8) anemia aplastyczna, 9) stwardnienie rozsiane, 10) cukrzyca typu I, 11) niewydolność serca, 12) 

choroby autoimmunologiczne, 13) sepsa, 14) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 15) transplantacja 

głównych organów, 16) borelioza, 17) pneumokokowe zapalenie płuc, 18) meningokowe zapalenie opon 

mózgowych

11. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

12.
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów 

korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych - do 200 PLN
         3 600 zł 

13. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych          3 600 zł 

14. Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)             120 zł 

15.
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również 

zawał serca i udar mózgu)
         1 200 zł 

16. Pogryzienie przez psa             120 zł 

17. Pokąsanie, ukąszenie (wymagany min. 2 dniowy pobyt w szpitalu)             240 zł 

18. Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (wymagany min. 3 dniowy pobyt w szpitalu)             600 zł 

19.
Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem (wymagany min. 3 dniowy pobyt w 

szpitalu)
            600 zł 

20. Rozpoznanie bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny (choroby odzwierzęce)             600 zł 

21. Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w zależności od stopnia oparzenia)  do 2500 zł 

22. Odmrożenia u Ubezpieczonego (w zależności od stopnia odmrożenia)  do 2500 zł 

23. ASSISTANCE - pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna, pomoc informatyczna  do 5 000 zł 

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży  - NR POLISY EDU-A/P 098021
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

w roku szkolnym 2021/2022

70 zł

PAKIET PODSTAWOWY

                                                 1 000 zł 

12 000 zł

105 zł

tak

105 zł

- 50 zł

- 150 zł

3 000 zł

Wariant ubezpieczenia obejmuje ochroną również wypadki powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego z wyłączeniem sportów i aktywności wysokiego ryzyka 

wymienionych w § 2 /Definicje/ pkt 70 ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS zatw. uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 03.03.2020r.

SUMA UBEZPIECZENIA 12 000 zł

Skumulowane wysokości 

świadczeń

 tak 

120 zł

70 zł


