
 

wariant MINIMALNY KOMFORT SUPER+ MAKSYMALNY+ 
okres ubezpieczenia od 01.09.2022 do 31.08.2023                      Polisa EDUAP nr   117726 117729 117733  117735 

                 składka roczna za cały pakiet   50 PLN 75 PLN 120 PLN 170 PLN 
Suma ubezpieczenia 25 000 PLN 40 000 PLN 50 000 PLN 80 000 PLN 

OPCJA PODSTAWOWA + OPCJE i POSTANOWIENIA DODATKOWE                 kwoty w zł         ŚWIADCZENIE  ŚWIADCZENIE  ŚWIADCZENIE  ŚWIADCZENIE  

HEJT STOP - pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna w razie przemocy w sieci (nowość) TAK TAK TAK TAK 

ŚMIERĆ na terenie PLACÓWKI OŚWIATOWEJ w wyniku NW                                 * 200 000 200 000 200 000 200 000 
ŚMIERĆ w wyniku wypadku KOMUNIKACYJNEGO /kwota łączna/                          Opcja D1 30 000 55 000 100 000 130 000 
ŚMIERĆ w wyniku NW oraz zawału serca i udaru mózgu  25 000 40 000 50 000 80 000 
TRWAŁY USZCZERBEK w wyniku NW, zawału serca, udaru mózgu (tabela w zał.nr 3 w OWU):  do 50 000  do 80 000 do 100 000 do 160 000 
– za każdy 1% uszczerbku, gdy orzeczono powyżej 25% uszczerbku                                    * 500 800 1 000 1 600 
– za każdy 1% uszczerbku, gdy orzeczono do 25% uszczerbku                                                250 400 500 800 
BRAK USZCZERBKU po NW a uraz wymagał interwencji lekarza, leczenia i 2 wizyt kontrolnych * 250 400 500 500 
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w wyniku NW do 7 500 do 12 000 do 15 000 do 24 000 
Naprawa lub zakup OKULARÓW lub aparatu słuchowego uszkodzonych na terenie placówki    * do 300 do 300 do 300 do 300 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 7 500 do 12 000 do 15 000 do 24 000 
POGRYZIENIE przez PSA  250 400 500 800 
POKĄSANIA, UKĄSZENIE   – jeśli wymagało pobytu w szpitalu minimum 2 dni 500 800 1 000 1 600 
Zdiagnozowanie SEPSY – rozpoznanej pierwszy raz w okresie ubezpieczenia 5 000 8 000 10 000 16 000 
ŚMIERĆ RODZICA lub opiekuna prawnego w następstwie NW 2 500 4 000  5 000 8 000 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku PADACZKI 250 400 500 800 
WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU w wyniku NW – gdy był minimum trzydniowy pobyt w szpitalu 250 400 500 800 
ZATRUCIE POKARMOWE, GAZAMI, porażenie PRĄDEM, PIORUNEM – 3 dni w szpitalu 1 250 2 000 2 500 4 000 
Zdiagnozowanie chorób odzwierzęcych: BĄBLOWICA, TOKSOPLAZMOZA, WŚCIEKLIZNA 1 250 2 000 2 500 4 000 
OPARZENIA w wyniku NW  (IV stopnia, III stopnia, II stopnia)                            Opcja D2 1000/600/200 2000/1200/400 5000/3000/1000 5000/3000/1000 

POBYT W SZPITALU w wyniku NW za dzień od 1. do 10. / od 11. do 95. dnia, min.3 dni   Opcja D4 
* 

105 / 70  150 / 100  150 / 100  150 / 100  
POBYT W SZPITALU w wyniku CHOROBY za dzień od 2. do 100. dnia, min.3 dni          Opcja D5 *  70  100 100 100 
POWAŻNE CHOROBY                                                                                               Opcja D6 *     1 500     2 000    4 000     5 000 
KOSZTY OPERACJI PLASTYCZNYCH w wyniku NW                                           Opcja D7         do 1 500 do 2 000 do 4 000 do 5 000 
OPERACJE w wyniku NW, 3 dni w szpitalu - zgodnie z Tabelą 8 z OWU           Opcja D8 do 1 500 do 2 000 do 4 000 do 5 000 
OPERACJE w wyniku CHOROBY, 3 dni w szpitalu -zgodnie z Tabelą 9 z OWU  Opcja D9 do 1 500 do 2 000 do 4 000 do 5 000 
KOSZTY LECZENIA w wyniku NW                                                                             Opcja D10 do 1 200 do 2 000 do 5 000 do 8 000 
 - w tym KOSZTY REHABILITACJI - podlimit w ramach kosztów leczenia do 1 000 do 1 000 do 1 000 do 1 000 
KOSZTY LEKÓW po czterodniowym pobycie w szpitalu w wyniku NW           Opcja D18 do 300 do 400 do 500 do 500 
Wrodzona WADA SERCA zdiagnozowana w okresie ochrony                            Opcja D12 700 1 000 1 000 1 000 
KOSZTY LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO po NW - max. 300 zł za jeden ząb     Opcja D13                                  do 1 000 do 1 000 do 1 000 do 1 000 
ASSISTANCE – pomoc MEDYCZNA i KOREPETYCJE po NW                                  Opcja D15 do 5 000 do 5 000 do 5 000 do 5 000 
PAKIET KLESZCZ (usunięcie kleszcza, badania, antybiotykoterapia, borelioza)         Opcja D20                                  do 1 500 do 1 500 do 1 500 do 1 500 
OPIEKA NAD DZIECKIEM do 14 lat przebywającym w szpitalu                        Opcja D24  20         20           50           50           
TELEMEDYCYNA - 12 Tele-konsultacji internisty, pediatry i dietetyka  Opcja D16 - - w zakresie w zakresie 
PAKIET ONKO - Druga Opinia + 12 Tele-konsultacji specjalistycznych  Opcja D17  - - w zakresie w zakresie 
E–REHABILITACJA -30 sesji e-Rehabilitacji pod nadzorem fizjoterapeuty       Opcja D26 -  - w zakresie w zakresie 
KOSZTY OPŁACONEJ WYCIECZKI SZKOLNEJ w wyniku NW                       Opcja D22 - - 1 400 1 400 
KOSZTY DOSTOSOWANIA mieszkania lub pojazdu po NW                              Opcja D21 - - - 6 000 
SPORT WYCZYNOWY (z wyłączeniem sportów i aktywności wysokiego ryzyka) w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie 

* Rozszerzenia niestandardowe.     Program na bazie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU SA VIG z 25.03.2022 r. 
 
 

  PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE ON-LINE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ INTERRISK  

 

Składkę należy opłacić on-line do 30.09.2022 postępując zgodnie z instrukcją:  
1/ wejdź na https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  i  wpisz numer oferty   xdqlb                            lub zeskanuj kod QR 
2/ wybierz wariant ubezpieczenia, podaj dane swoje oraz ubezpieczanego dziecka / pozostałych dzieci / 
3/ opłać składkę on-line, a na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy 
Pamiętaj - możesz ubezpieczyć pozostałe dzieci z rodziny, nie uczęszczające do SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim.                                                                                               

 

Masz pytania – zadzwoń. Informacji udziela broker ubezpieczeniowy Paweł Damecki, tel. 795578778, pawel@damecki.pl. 
 

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Ulotkę należy czytać wraz z OWU, które szczegółowo regulują zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

 
 
 
 

 

Ubezpieczenie NNW szkolne na rok 2022/2023 
 
 

dla uczniów, ich rodzeństwa i pracowników SP 2 w Pruszczu Gdańskim. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta dla placówek oświatowych i innych Klientów współpracujących z Kancelarią Brokerską Pawła Dameckiego. 
 

Podstawa zawarcia umowy: OWU EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU SA VIG z 25.03.2022 r. 
 

PRZYSTĘPOWANIE do ubezpieczenia i OPŁACANIE SKŁADEK  
      PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE ON-LINE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ INTERRISK 

 
 

Jeśli chcesz wykupić ubezpieczenia postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:  
1/ wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i wpisz numer oferty  xdqlb         lub zeskanuj kod QR   
2/ wybierz wariant ubezpieczenia, podaj dane swoje oraz ubezpieczanego dziecka / dzieci / 
3/ opłać składkę on-line, a na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy 

 
 
 
 

Pamiętaj !  Możesz ubezpieczyć wszystkie dzieci z rodziny - rodzeństwo z innych szkół, żłobków i przedszkoli oraz studentów do 25 r.ż.   
 
 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE :   
 

 Termin opłaty składki – do 30.09.2022. Istnieje możliwość późniejszej opłaty składki (do 31.10.2022), jednak wpłaty dokonane on-line 
po 30.09.2022 skutkować będą rozpoczęciem odpowiedzialności od dnia następnego po opłaceniu składki.  

 Okres ubezpieczenia trwa od 01.09.2022 do 31.08.2023. 

 OCHRONA ubezpieczeniowa trwa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji – ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę, w szkole i poza szkołą.  

 SPORT – ochroną objęte są zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu, za wyjątkiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka.  

 Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie bardzo szerokiej TABELI USZCZEBKÓW stanowiącej Załącznik nr 3 do OWU. 

 W pakietach uwzględniono wyjątkowe świadczenia dodatkowe :  

 HEJT STOP (nowość) - pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna w razie przemocy w sieci, 
 POWAŻNE USZCZERBKI NA ZDROWIU – podwyższone do 2% sumy ubezpieczenia świadczenie za każdy 1% trwałego uszczerbku na 

zdrowiu powyżej 25% trwałego uszczerbku - nawet 1600 zł za 1% uszczerbku,  
 BRAK USZCZERBKU po NW - świadczenie 1% sumy ubezpieczenia (max. 500 zł), gdy uraz nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

ale wymagał interwencji lekarskiej, leczenia i 2 wizyt kontrolnych, a nie wypłacono innych świadczeń, 

 Zwrot kosztów naprawy OKULARÓW uszkodzonych na terenie placówki oświatowej w NW - do 300 zł.  

 OPERACJE w następstwie NW - świadczenie nawet do 5 000 zł w zależności od rodzaju operacji, zgodnie z Tabelą nr 8 w OWU, 

 OPERACJE w następstwie choroby - świadczenie nawet do 5 000 zł w zależności od rodzaju operacji, zgodnie z Tabelą nr 9 w OWU, 

 DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE – nawet do 150 zł dziennie, 
 POWAŻNE CHOROBY – opcja obejmuje aż 14 poważnych 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 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 14 transplantacja głównych organów 

 ASSISTANCE – w ramach Assistance pomoc MEDYCZNA (wizyta lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty, dostawa leków, opieka 
domowa po hospitalizacji, transport) + indywidualne KOREPETYCJE dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne powyżej 7 dni (do 10 godz. lekcyjnych) oraz pomoc REHABILITACYJNA dla pracownika placówki oświatowej, 
który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni 

 PAKIET ONKO – a) Druga Opinia Lekarska Krajowa oraz b) 12 Tele-konsultacji specjalistycznych w razie diagnozy nowotworu złośliwego, 
cukrzycy typu I, niewydolności serca, niewydolności nerek, choroby autoimmunologicznej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

 TELEMEDYCYNA - pomoc lekarza  internisty, pediatry i dietetyka w formie wideokonferencji, telekonferencji lub czatu (12 x E-konsultacja) - 
konsultacje, porady, wstępna diagnoza, interpretacja badań, skierowania na badania, wystawianie recept. 

 E - REHABILITACJA  - Interrisk zorganizuje i pokryje koszt :  a) wizyty wstępnej (w Centrum e-Rehabilitacji lub domu), na którą składa się: 
ocena potrzeb rehabilitacji Ubezpieczonego, instalacja systemu e-Rehabilitacji  (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie 
funkcjonowania tego systemu (czas do około 2 godzin), b) codziennych sesji e-Rehabilitacji (po 30 minut) przez maksimum 30 dni pod 
nadzorem fizjoterapeuty,  c) wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia Ubezpieczonego i ustalenia ewentualnych dalszych 
potrzeb w zakresie rehabilitacji, 

 Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu EDU PLUS znajdziesz na stronie  https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 
 
 
 

ZGŁASZANIE SZKÓD:   
 

Szkody można zgłaszać  mailowo  oraz  on-line, a także telefonicznie, listem poleconym lub osobiście w Oddziale InterRisk. 
 

   zgłoszenie e-mail :   szkody@interrisk.pl  
   zgłoszenie on-line :  https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ 
   INTERRISK KONTAKT :          tel. (22) 575 25 25  
   adres Centrali :  INTERRISK TU S.A. VIG, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 
   adres  Oddziału :  INTERRISK TU S.A. VIG Oddział w Gdańsku, ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk  

 
 
 

Masz pytania – zadzwoń. Dodatkowych informacji na temat oferty oraz pomocy przy składaniu roszczeń odszkodowawczych 
udziela broker ubezpieczeniowy: PAWEŁ DAMECKI – tel. 795578778, e-mail: pawel@damecki.pl 

 
 
 
 

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Ulotkę należy czytać wraz z OWU, które szczegółowo regulują zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

 

Ubezpieczenie NNW szkolne na rok  2022/2023 
dla uczniów, ich rodzeństwa i pracowników SP 2 w Pruszczu Gdańskim. 


