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EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

DLA  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RZESZOWIE (SZKOŁA) 

 

 

Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu 
całego roku szkolnego i wakacji  
365 dni w roku 24 godziny na dobę 

 

EXTRA !!! Ochrona dla 
maturzystów nawet do 13 
miesięcy 

  

Szeroki zakres ochrony ponad 800 
rodzajów uszczerbków 

Świadczenia szpitalne płatne do 
100 dni, również po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia 

  

Nowość !!! Dodatkowe 
podwyższone świadczenie szpitalne 
z tytułu NNW płatne od 1 do 10 dnia  

                 pobytu w szpitalu  

Świadczenie szpitalne z tytułu 
choroby płatne od 2 dnia pobytu 
w szpitalu, również za pobyt w  

                      szpitalu w związku z COVID 19 
  

Gwarancja zwrotu kosztów 
leczenia i rehabilitacji  

EXTRA !!! Unikatowe 
świadczenie – konsultacja z 
psychologiem  

  

EXTRA !!! Zakres ubezpieczenia 
obejmuje uprawianie sportu 
zarówno na zajęciach szkolnych 

jak i poza szkolnych – w tym jazda konna 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie 
boreliozy – świadczenia a 
zdiagnozowanie, oraz pokrycie  

           kosztów usunięcia kleszcza, badań  
           diagnostycznych i antybiotykoterapii 

 

Ofertę przygotował: Joanna Zięba 

Oddział InterRisk TU SA Vienna Insurance Group w Rzeszowie 
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Ubezpieczenie grupowe NNW   WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZENIA  

 

ŚWIADCZENIE  

  
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej lub pod opieką 
pracownika placówki oświatowej   48 000 zł   

 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego    48 000 zł   

  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym również zawał serca i udar mózgu   24 000 zł   

  Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku           24 000 zł   

  100% uszczerbku na zdrowiu           24 000 zł    

  1% uszczerbku na zdrowiu            240 zł   

    NOWOŚĆ !!! Pobyt w szpitalu w wyniku  NW Świadczenie płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu * od 1 do 10 dnia             60 zł   

  
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Świadczenie płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu * od 11 do 100 
dnia 

                40 zł   

  
  EXTRA !!!  Pobyt w szpitalu w wyniku choroby w tym również pobyt w szpitalu w wyniku chorób związanych z 
pandemią lub epidemią Świadczenie płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu maksymalnie przez 100 dni 

                40 zł   

 
  EXTRA !!!  Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW  

podlimit na jeden ząb 500 zł 
600 zł  

  Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie             7 200 zł   

  
Zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych podczas 
wypadku w czasie zajęć lekcyjnych 

 do 200 zł   

  Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych             7 200 zł   

  Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie przez psa,  pokąsania ukąszenie/użądlenie 240/480 zł   

  Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy             5 200 zł   

  śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku            2 400 zł   

  Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki              240 zł   

  Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku               720 zł   

  Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem  1 200 zł  
 

  
 jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania choroby odzwierzęcej (wścieklizna, toksoplazmoza, 
bąblowica)   

           1 200 zł   

  
   EXTRA !!!  Uszkodzenie ciała w wyniku NW wymagające interwencji lekarskiej i minimum dwóch wizyt 
kontrolnych 240 zł  

  
Poważne choroby  (np. nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, utrata mowy, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, 
niewydolność serca) 

            1 000 zł   

  Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 800 zł   

  Rehabilitacja  800 zł   

  Konsultacja psychologa               500 zł   

 Oparzenia 2 000 zł  

 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł  

  
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy w tym: 1 000 zł – rozpoznanie boreliozy, 150 zł – wizyta u lekarza, 150 zł – 
badania diagnostyczne, do 200 zł - antybiotykoterapia   

            1 500 zł   

  
Wyczynowe uprawianie sportu - zajęcia szkolne i pozaszkolne oraz w życiu prywatnym, m.in. piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, sporty walki, jazda konna, pływanie, lekkoatletyka, narciarstwo 

 TAK   

Składka roczna od osoby      50 zł   

 


