InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group

Oferta grupowego ubezpieczenia EDU Plus dla
I KATOLICKIE LICEUM SPOŁECZNE

EDU Plus chroni uczniów i studentów
365 dni w roku. Zadbaj o ochronę
tego, co najcenniejsze!
Oferta przygotowana przez:
Imię i nazwisko, numer ALFREDA TOKARSKA SOMMER,
pośrednika: 06/303/123
Oddział InterRisk w: Lublinie
Oferta ważna do: 2023-01-20

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu
Ubezpieczyciela z dnia 25 marca 2022 roku dostępnych na stronie www.interrisk.pl.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz
nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki
Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku dostępnych na stronie www.interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).

InterRisk – stabilny i wiarygodny partner
Sprawdź ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU PLUS
•
•
•
•

Ochrona 365 dni w roku, 24 godziny na dobę na całym świecie
Szeroki zakres świadczeń
Szybki i nowoczesny sposób zgłaszania szkody (zgłoszenie online)
Telemedycyna i e-Rehabilitacja – konsultacje lekarskie przez chat, telefon i wideorozmowy oraz rehabilitacja w zaciszu
domowym
• Pakiet ONKO – wsparcie specjalistyczne i finansowe w przypadku poważnej choroby
W przypadku doznania mowy nienawiści w sieci zapewnimy Ci bezpieczeństwo i wsparcie dzięki nowej opcji Hejt Stop.
Warto postawić na współpracę z renomowaną marką, jaką jest InterRisk.
Działamy na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1993 roku. Nasza oferta skierowana
jest zarówno do osób fizycznych, jak i małych i średnich firm oraz korporacji. Wśród szerokiego
wachlarza produktów znaleźć można ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe,
zdrowotne i finansowe.

InterRisk w liczbach (2021 r.)*
Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo
ubezpieczonych. Zajmujemy 6 pozycję
na polskim rynku pod względem wskaźnika
wypłacalności wśród 10 największych Spółek
majątkowych zgodnie z Solvency II.

Wyróżnienie przyznane przez Komisję Nadzoru Finansowego
dla InterRisk jako Instytucji Finansowej Przyjaznej Mediacji,
2019 i 2020 i 2021

Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance Group, który ma za sobą blisko 200 lat doświadczenia. W skład Grupy
wchodzi około 50 firm, które działają na obszarze 30 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Z usług koncernu korzysta
ponad 22 mln klientów**, którzy zaufali stabilności oraz eksperckiej wiedzy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.
*Źródło: Sprawozdanie wypłacalności i kondycji finansowej InterRisk w 2021 roku oraz dane własne
**Źródło: www.vig.com

InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Lublinie
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin
tel. (81) 533-06-01, fax. (81) 534-86-87

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr
01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25
marca 2022 roku oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu
prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzone
uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group
z dnia 6 lipca 2021 roku.
INFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYM
Nazwa ubezpieczającego:

I KLS

Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia:

29

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

UBEZPIECZENI: dzieci, uczniowie, studenci i
pracownicy:

I KATOLICKIE LICEUM SPOŁECZNE

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA
Suma
ubezpieczenia

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia w %

Wysokość świadczenia w zł

dodatkowo 100% SU

48 000 zł (łącznie ze
świadczeniem wskazanym w
wierszu poniżej)

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU

24 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

100% SU

24 000 zł

1.

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW

2.
3.
4.

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

5.

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty
zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW
na terenie placówki oświatowej

6.

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW
24 000 zł

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

240 zł

do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty
słuchowe - do 200 zł

do 7 200 zł w tym okulary
korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł

do 30% SU

do 7 200 zł

jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia
lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia

240 zł lub 480 zł

7.

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie

8.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 20% SU

4 800 zł

9.

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

jednorazowo 10% SU

2 400 zł

10.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

240 zł

11.

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

240 zł

12.

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub
piorunem

jednorazowo 5% SU

1 200 zł

13.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica,
toksoplazmoza, wścieklizna)

jednorazowo 5% SU

1 200 zł

100% SU

8 000 zł

OPCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

8 000 zł

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV
stopień - 50% SU
1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1
dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum
3 dni)
1% SU za każdy dzień (świadczenie od 3-go
dnia pobytu)

1 000 zł lub 3 000 zł lub 5 000 zł
50 zł
50 zł

1 600 zł

do 100% SU podlimit na rehabilitację 1 000 zł

do 1 600 zł

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

500 zł

do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb

do 500 zł

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku

200 zł

do 100% SU

200 zł

5 000 zł

świadczenia zgodnie z OWU

zgodnie z OWU

Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł

do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie
boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150
zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d)
antybiotykoterapia do 200 zł

do 1 500 zł

Hejt Stop

5 000 zł

świadczenie zgodnie z OWU

zgodnie z OWU

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (indywidualne korepetycje, pomoc
medyczna, pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej)

Zakres ubezpieczenia obejmuje rozszerzenie o następstwa wyczynowego uprawiania sportu.

Centrala
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
www.interrisk.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000054136
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN

Zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93
z dnia 5 listopada 1993 r.
REGON 010644132
NIP 526-00-38-806

1/3

InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Lublinie
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin
tel. (81) 533-06-01, fax. (81) 534-86-87

OC W ŻYCIU PRYWATNYM
Świadczenie

Wysokość sumy ubezpieczenia

Składka

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

50 000 zł

30,00 zł

Rozszerzenie o OC nauczyciela i pozostałych pracowników placówek oświatowych (składka grupowa)

50 000 zł

35,00 zł

Rozszerzenie OC Dyrektora, Z-cy Dyrektora, osoby pełniącej funkcję Dyrektora placówki oświatowej

50 000 zł

27,00 zł

SKŁADKA

EduPlus

Łączna składka za osobę (PLN)
(uczniowie):

45,00 zł

Łączna składka za osobę (PLN)
(pracownicy):

45,00 zł

Łączna składka grupowa (PLN)
(pracownicy):

50,00 zł

Łączna składka za osobę (PLN)
(dyrektorzy):

87,00 zł

OC

OP

Łącznie

Składka za 1 ucznia

45,00 zł

0,00 zł

-

45,00 zł

Składka za 1 pracownika

45,00 zł

-

0,00 zł

45,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

45,00 zł

42,00 zł

0,00 zł

87,00 zł

Składka za OC + OC pracownika grupowe
Składka za 1 dyrektora
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POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE WPROWADZONE DO UMOWY UBEZPIECZENIA:
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DO OPCJI PODSTAWOWEJ
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/25/03/2022
Zarządu UBEZPIECZYCIELA
z dnia 25 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią
umowy a OWU EDU PLUS
§1
Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia:
1.§ 2 pkt 90) otrzymuje brzmienie
„90) uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w
wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub
szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres
nie krótszy niż 5 dni;”
2.w § 2 dodaje się pkt. 113) w brzmieniu:
„113) OIOM/OIT - (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego
monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej, trwającej
nieprzerwanie co najmniej 48 godzin;”
3.§ 4 ust. 1 pkt 1) dodaje się lit m), która otrzymuje brzmienie:
„ m) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku;”
4.§ 5 ust. 1 pkt. 18) otrzymuje brzmienie:
„18) operacją wtórną, za wyjątkiem Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
5.w § 6 pkt. 8) otrzymuje brzmienie:
„8) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w
wyniku którego konieczny był co najmniej dwudniowy pobyt w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości stanowiącej 1% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia;”
6.w § 6 dodaje się pkt 11), który otrzymuje brzmienie:
„11) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia pod
warunkiem iż:
a)nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego ( 0% uszczerbku na zdrowiu) oraz nie wypłacono świadczenia z tytułu ataku padaczki,
wstrząśnienia mózgu, pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia
oraz
b)uszkodzenie ciała wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych u lekarza”
7.§ 12 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy dzień pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z
InterRisk był objęty przez InterRisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku a pomiędzy obecną i
poprzednią umową ubezpieczenia nie wystąpiła przerwa w okresie ubezpieczenia.
Świadczenie za pobyt w szpitalu wypłacane jest pod następującymi warunkami:
a)pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni a przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem minimum
jeden dzień,
b)gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do
szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia
c)Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu.
Dodatkowo w przypadku pobytu Ubezpieczonego na OIOM/OIT w związku z nieszczęśliwym wypadkiem nieprzerwanie przez co najmniej 48 godzin, przysługuje
dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 500,00 PLN za cały okres pobytu na OIOM/OIT i jest wypłacane niezależnie od świadczenia za pobyt w szpitalu.”
8.§ 12 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego
minimum 3 dni, w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w
szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby
przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”
9.w § 12 ust 1 pkt 14) otrzymuje brzmienie:
„14) Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:
a)nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości,
ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu oraz
b)przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres nie krótszy niż 5 dni;”
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