
 
 
 

 
EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

ROK SZKOLNY 2017/2018 
OPCJA OCHRONA PLUS + KLASY SPORTOWE 

Na podstawie OWU EDU PLUS UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A.  
VIENNA INSURANCE GROUP Z DNIA 24.04.2017 ROKU (do poprania ze strony zskarlino.pl) 

 
• ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji  

(365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę na NNW na całym świecie), 
 

• uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń. 
 

Rodzaj świadczenia 
Wysokości świadczeń 

WARIANT II 
suma ubezpieczenia 15.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (suma wypłat)  20.000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  15.000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu  15.000 zł 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych  do 4.500 zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  do 4.500 zł 
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe 
świadczenie  150 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie  1.500 zł 
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  do 500 zł 
Odmrożenia  do 500 zł 
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW  
– jednorazowe świadczenie  1.500 zł 

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady 
 – jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu)  150 zł 

Z tytułu trwałego inwalidztwa 
częściowego  

– 24 ŚWIADCZENIA 
 według tabeli nr 4 ZGODNIE Z OWU  

w zależności od rodzaju 
wg Tabeli nr 4 
do 15.000 zł 

Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub 
skręceń stawów  

– 30 ŚWIADCZEŃ według tabeli nr 5 
*ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI 
DODATKOWYMI DO OWU  
WZ DO NINIEJSZEJ OFERTY  

w zależności od rodzaju urazu 
wg Tabeli nr 5 

Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, bądź  
z tytułu porażenia prądem lub piorunem  750 zł 

Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały 
interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt 
kontrolnych  

150 zł 

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie nw- w wyniku którego konieczny był co 
najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu  150 zł 

Poważne zachorowania nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, 
transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata 
wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane  

1.000 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu do 90 dni )  

45 zł / za dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu do 60 dni)  45 zł / za dzień 

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  do 1 000 zł 
Koszty Leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  do 500 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ  27,70 zł 
Centrum Polis Sp. z o.o., 62-510 Konin ul. Poznańska 74, tel. 63 220 20 20  
InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk tel. (58) 511 43 50,  

 

KONTAKT DO KOORDYNATORA REGIONALNEGO:  
Karolina Mila telefon: 63 220 20 39   kom: 575-182-002 


