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EDU Plus  program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu 

placówki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 

dla: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. STEFANA KARDYNAŁA 

WYSZYŃSKIEGO – PRYMASA TYSIĄCLECIA w BIAŁYMSTOKU 

Oddział InterRisk TU SA Vienna Insurance Group w Białymstoku 

  opcja PODSTAWOWA 

▪ 12 różnych świadczeń w opcji PODSTAWOWEJ 

▪ uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu 

InterRisk 

SKŁADKA  (osoba/rok) 48 zł 58 zł 90 zł 

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) 22 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 

   

Świadczenie   

uszczerbek na zdrowiu  
w wyniku NW  za każdy 1% 

220 zł 300 zł 500 zł 

śmierć Ubezpieczonego 
 w wyniku NW  

22 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 

śmierć Ubezpieczonego 
 w wyniku NW na terenie 

placówki oświatowej 

44 000 zł 60 000 zł 100 000 zł 

koszty nabycia wyrobów 
medycznych wydawanych na 

zlecenie oraz 
 

 koszty zakupu lub naprawy 
okularów korekcyjnych lub 

aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku NW 

na terenie placówki 
oświatowej 

do 6 600 zł 
 
 
 
 

do wysokości 200 zł 

do 9 000 zł 
 
 
 
 

do wysokości 200 zł 

do 15 000 zł 
 
 
 
 

do wysokości 200 zł 

koszty przekwalifikowania 
zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

do 6 600 zł 
 

do 9 000 zł 
 
 

do 15 000 zł 
 
 

uszczerbek na zdrowiu w 
wyniku ataku padaczki 

220 zł 300 zł 500 zł 

rozpoznanie u 

Ubezpieczonego sepsy 

6 600 zł 9 000 zł 15 000 zł 

śmierć rodzica lub opiekuna 
prawnego Ubezpieczonego w 

wyniku NW 

2 200 zł 3 000 zł 5 000 zł 

pogryzienie przez psa 1%, 
pobyt w szpitalu 

 
pokąsanie, ukąszenie 1%-2 

wizyty u lekarza 

220 zł 
 
 
 

220zł 

300 zł 
 
 
 

300 zł 

500 zł 
 
 
 

500 zł 

wstrząśnienia mózgu 
 w wyniku NW 

220 zł 300 zł 500 zł 

zatrucie pokarmowe, nagłe 
zatrucie gazami bądź 
porażenie prądem lub 

piorunem 

1 100 zł 1 500 zł 2 500 zł 

rozpoznanie u 
Ubezpieczonego chorób 

1 100 1 500 zł 2 500 zł 
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odzwierzęcych (bąblowicy, 
toksoplazmozą, wścieklizny) 

pobyt w szpitalu w wyniku 

NW (świadczenie od 

pierwszego dnia pobytu w 

szpitalu- min 2 dni) 

 
100 zł/ dzień pobytu 

 

pobyt w szpitalu w wyniku 

choroby (świadczenie od 

drugiego dnia pobytu- min 3 

dni) 

 
100 zł/ dzień pobytu 

 

Poważne Choroby:   
2 000 zł 

Uszkodzenie ciała w 

następstwie NW, które 

wymagały interwencji lek. w 

placówce medycznej i co 

najmniej dwóch wizyt 

kontrolnych 

 
 
 

100 zł 

Pakiet KLESZCZ  

-rozpoznania boreliozy  

- usunięcie kleszcza 
- badania diagnostyczne 

potwierdzające lub 
wykluczające zakażenie 

boreliozą 
- antybiotykoterapia zalecona 

przez lekarza 

 
 

1 000 zł 
  

zwrot do 150 zł 
 

zwrot do 150 zł 
 
 

zwrot do 200 zł 

koszty leczenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

rehabilitacja 

zwrot kasztów leków 

5 000 zł 
 
 

1 500 zł 
 

100 zł 

koszty leczenia 

stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku  

 
 

900 zł 
 

 
 

900 zł 

 
 

1000 zł 

Koszty operacji plastycznej 

w wyniku NNW 

 
2 000 zł 

 
2 000 zł 

 
3 000 zł 

Operacja w wyniku NNW  
2 000 zł 

 
2 000 zł 

 
3 000 zł 

Operacja w wyniku choroby 

 
- 

 
- 

 
2 000 zł 

Assistance Edu Plus 

 
- 

 
- 

 
5 000 zł 

Wyczynowe uprawianie 

sportów 
TAK 

 


