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OFERTA UBEZPIECZENIA NNW EDU PLL]S 201?/20l8 _,,OCHRONA"
z elementami ubezpieczenia zdrowotneqo i rodzinnego

i . złamania kości 1.500 1.75a
2.500

i " Wstrz lenle 1 000

|ł.§&fiV ciete, szarpale. tfuczgne, tłute, darte. kasane lUu

i . urazv narządów ruchu 200

ienie 80

lnterRisk i§ę
ff*;ńffifi;u o*óń

2O złldzten 20 złldzteń :,

: 2C złldzteń 2Q alrlzieil I

600 700

i i Ponyt w szpitalu w]ryy1lĘ§WjryrqĄ_
L_,

l o Poby1 w szpitalu yv wv§iku e hqrob_rł 1rnin 3 rlni od ,1 dnia;
|_-]1

1 c OPeraCje w wyniku NW {pcwtox ciata, pęe,łrodti pokarmou;ego i

I iamv bęusznei, klatki piersiorłej, narządóvł zmysł:Wi operacyjne l€czente:

l '.ł"ń"n, opericyjne leczenie zvJichnięc i skręceń. układu moczowo_

. Wypłata świadczeń za sam fakt zdarzenia. bez konieczności zaistnienią
uszczerbku na_zdrowiu! (0%) opańa na tzv*, systemie świadczeń stałych

wypłacanych proporcjonalnie na podstawie tabel zamieszczonych w EDU PLUS

zitwierdzonych uchv/ałą nr ali24ioĘ2O17 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 24.o4,2o11r,

Uproszczona procedura wypłat bez komisji lekarskiej,

Możtiwość wypłaty świadczeń w czasie leczenia.
a

a

7a u ieczenia

Zakresy / Rodzaje Świadczeń
Wariantv/SumV UbeZpiecżenia
Wariantl iWariantll

Max. Odpowiedzialność | 18.080 l 2o.o5o
e placówki

Oświatowel( ___
17.500 20.000

Śmierć w na§tępstwie NW
ipłć w nastenstwie zawału serca i udaru móZgu

rnłałe ińwalidztwo w następstwie NW 7.000 i 8.000

Trwałe inwalidztwo w następstwie zawału
udaru mózgu

_Zakup uiózka inwalidzkiego

serca l
7.000
;-;;;
5.UUU

B.000

5-00d

2.000

płclovlego, neurocnlru19lLzn9, plZe54UZęPy, aI l lPutągj-l

. rosziy leczenia w wyniku NNW na terenie RP 1.000 1.500

zdiaonozowanie sepsv 700 800

śńŃć rodzica w NNW 700 800

Śmieie obojga rodziców w NN§ 2.1oo 2.4aa
. Kosztv porady psychologa (wwyniku NNW) 500 500

l Kosztv korepetycji (w wyniku NNw) 500 500

Składka roczna na o§obę 42 46



KORZYSCI DLĄ t.iBEZPIECZO\\,CH

1. ocHRoNA UBEZPIECZENloWA
. cały rok szkolny łącznie z okresen ferii i Wakacji, ( 365 dni w roku, przez 24 godz.

na dobę),na całytn świecie. wycieczki, zielorle szkoły, w życilr prwatłryrn
. rekreacyjne uprawianie sportu, treningi, zawody w ramach szkolnych lub

uczniowskich ktubów sportowych, ktasy sportowe. zawody międzyszkolne,

o InterRisk S, A. udziela równiez ochrony ubezpleczeniov/ej v,i cżasie ąąęc§parto]ryjeh
( tr9_Dj]s]._Za]uadU__w pozaszkolnych klubach spońowych -wycąynoyq_qplawianie
spońu. Składka ulega zwyzce o 30oó,

. Mozliwość zwolnienia z opłaty składki dzieci w trudnej sytuacji, z rodzin
wielodzietnych

€ęm sXłaaka *v.osi 
"Op

] Składka roczna na osobe z rozszerzeniem o

,_gptgyie!]Ę Jp94!'

ż. BEZ KoMlSJl LEKARSKlEJ
uproszczon3 procecura V,Ą/płat na podStaviie opinii lekalza Wybianego pzez
PoszKodotva nego
Gyrarancja wypłaty świadczenla za safi,] fakt zdarzenla,
bez konieczności zaistnienia uszczerbku na zslrowiu oparla na tzw.
Systemie śyriadczeń stałych wypłacanych proporcjonalnie na postawie tabe|
zamieszczonych vl OWU EDU PLUS.
Srłłiadczenia za pcszezęgolne zdarzenla sutnula sie
WYPŁATY sWlADcZEN ,,/J UPRosZcZol,]EJ PRocEDURZE Ę,Z śoMl,§.j]
LEKARsK|EJ - NlE WYKLUCZAJA WYPŁAT Z TYTUŁU TRu"iAŁEGo 1l{WALlDZTV/A
Mozliwosć vllypłaiv swiadczenia w czasie leczenia
Szybka l i kwic.i acj a, pom oc w kom pletor..va n i r_r dcku mentów

3. ZAKRES UBEZP]ĘCZEN!Ą OBEJMUJE RCWNlEZ- bez do<!atkowe; składki
śmierc rodzica w NNW W pzypadku śmierci obojga rodziców w wyntku
vlypaot<u Śwlapczrruln tRzy xRotrvle wyzsze,

. zakup v;ózka inwalidzkiego
o zawał serca i udar mózgu
. zachorowanie na sepsę
. pobvt w szpitalu NNW i chorobv (od 1 dnia min 3 dni), operacle NNW
. kosztv poradv psvcholoqa. koszty korepetvcii w NNw

ZWROT KOSZTOW LECZENlA NA TERENlE RP poniesIonych w NNW
do 30o/o SU - obejmuje np:
e wizyt lekarskich
. pob}łu rłl szpitalu, operacji. zabiegów ambuiatoryjnych
r badania zalecanych przęzlekarza prowadzącego leczenie
o zakup niezbednych środkorry opatrunkov"lvch pzepisanych pzez lekarza
. kosztv leczenia stomatoloqiczneqo uszkodzonego Iub utraconego zeba
. ś§4yl9!_ą_P!.!jĘ.9i! za leconej przez lekarza prowadzącego leczen ie

Ubezpieczenie jest proponowane w kilku wariantach o wzrastających
sulnach ubezpieczenia

a

d

a
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5.
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')|i ,_i|__lł I:j)! j!. )!Qlfjll1?§ _ i]'] Ę])!łi }ł( )/,', } ('i l Il' llU, i \ 7 (

.!!!.W]Ll! g!t\! iwariant l lub wariant lll
luh z rozszerzenie o Wyczynowe uprawianie spoftu

6. pRoGRAM ZDRoWoTNyCH UBEZplECZEŃ SZKoLNyCH - \,lozirlrilsc
rrrboru Ubezpieczenia Zdrowotneqo dla Dziecka !

,./ 
.S..4ł o lrl c_ Ll b czpi l,)czc |l l c Z drorr otlĘ d la D.7! cq r .

Powyzsze ubezpieczenie praponuJemy jako dodatkowe rozszerzenie zakresu
do UBEZPlECZEN!A NNW 

- ul!_lanłtlkiutlt l|,ło]:!LpJźĘ.r.!!_!tt plut.óll l,,..

Składka i

Zakres ; §umY ro..nu iI ubezpieczenia, i na osobe-,_,_:__,r Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady i s.ooo.zł ,wrodzonej serca--\Ąlyijłata 20%SU i - 
i

G Powazne zachorowania - wypłata 100% SU
!r przy93dkL: zdiagno:o,;ania,

r chcroby norn;otlnloro,uvej.

l paralizit,
l nieiłycicinośctnerek,
r transplantacli glór,vnych organóił,,
r pcliomielitis.
§ Ltitaty i",l71619

§ iiti,aiy nlowy,
! utr::l,; siLlchll
l anemii plastyczne1
! str.lardnieniarozsianego

a pobyt w szpitalu spowodowany nagłym
zachorowaniem

Swiadczenie 20 zl l dzien - -od 1 doby ( (min 3 dni
pobytu)
w państwa placówce opcia dotaczona do

2 OOazł

i zakresu nasteDstw NVV
i

]

I

l

t.UUU 7t ]

i

| 3 operacje w wyniku choroby
L_ __:9]95_11_
lstnieje możlivłośc wyboru przez cała placovlkę JEDNEj z opcji
powyższeg o u be zpi ecze n i a zd rowot neg o n p.,,

7. ATRAKCYJNE ZNlZKl DLA RODZ|COW na pr!Ą/vatne ubezpieczenia
domów, mieszkań, OC, AC NNW, turystvcznych, biznesowych

. NA}!:L.],DO 20 o4q- dodatkowo

I

l

'l 000 zł i



co 7RoBlC ABY ZGŁoSlC WYPADEK

Pobrać druk ,,Zgłoszenie roszczenia" w sekretariacie szkoły,

Dokładnie wypełnić (z obu stron).

Na zgłoszeniu proszę podac numer telefonu kontaktowego,

Do zgłoszenia należy bezwzqlednie dołaczvć:

r kserokopię historii choroby z placówki medycznej w której Ubezpieczony
leczył się po wypadkLl

l ol3z wszelką inną dokumentację medyczną ( tj, kańa informacyjna z
pogotowia, lzby pzyjęć lub ambulatorium, kańa wvpisu ze szpitala )

. w przypadku wypadku komunikacyjnego_ kserokopię notatki policyjnej

oraz ńserokopię dokumentu uprawniającego dc prowadzenia pojazdu_

np. kaita ro!ryerov/a / motc1,owerowa, praulo jazdy

. w przypadku zv,lrotu kosztów leczenia, kosztów porady psychologa,

korepetycji : oryginał faktury lub rachun ku imien nego,

5, Komp|etne zgłoszenie z dokumentacją medyczną prosimy dostarczyć

do biura lnterRisk,
. Ul. 1-go Maja 18A, lll p w Bielsku-Białej.

|v]oziiwośc złozenia drogą elektroniczną,
3 A,dres: izi8losz@interia,pl

PI..ł,NA OB5;t jGA POI]S}' - infarmacja, zgłaszanie szkód, pomoc w

kompletov,łanitl dakumentacji. Gwarancja szybkich wypłat odszkodovttan

Sprzkaz ,przetew) przez BIURO OBSŁUG| POL|S SZKOLNYCH

/jlpc\\,nla 1\ nik ]nterfusk S.A. \/ierura ltrsttrance Grou

BIURO OBSŁUGl POLIS SZKOLNYCH:
Ul. 1 N{aia ittA IIIp
;i3-.j 00 Brelsko-Biała Kalarą,rra Oclunan-Zimosz korn. 502-39]ł21
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3.

4.
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Indrrvidualna obsługę Paristr.r,a Placórł,ki

e-miri l : jzinto szi Ę;inte ri a. pl


