
 

                     POLISA EDU-A/P NUMER 071461  – SKŁADKA 35 zł      

                                      POLISA EDU-A/P NUMER 071462 – SKŁADKA 44 zł         

                                      POLISA EDU-A/P NUMER 071463 – SKŁADKA 63 zł    

 

UBEZPIECZENIE NNW EDU PLUS INTERRISK DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZECINIE 

                       Okres ubezpieczenia: 1.09.2019 - 31.08.2020 

                                                                                                                                                            

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
Suma 

ubezpieczenia/ 
Maksymalna 

wysokość 
świadczenia 

Suma 
ubezpieczenia/ 
Maksymalna 

wysokość 
świadczenia 

Suma 
ubezpieczenia/ 
Maksymalna 

wysokość 
świadczenia 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego  30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(w tym również zawał serca i udar mózgu) 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
Za 1% uszczerbku na zdrowiu 1% uszczerbku 

15 000 zł 
150 zł 

20 000 zł 
200 zł 

30 000 zł 
300 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu, ale pod warunkiem 
min. 2 dni pobytu w szpitalu 

100 zł/dzień 100 zł/dzień 100 zł/dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
Świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu, ale pod warunkiem 
min. 2 dni pobytu w szpitalu 

100 zł/dzień 100 zł/dzień 100 zł/dzień 

Dodatkowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu  w wyniku 
choroby / nieszczęśliwego wypadku trwającego minimum 5 dni 300 zł 350 zł 500 zł 

Świadczenie bólowe: w przypadku uszkodzeń ciała w NNW, które 
wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co 
najmniej jednej wizyty kontrolnej, a z tytułu których nie przysługuje 
świadczenie z tytułu  uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku 

100 zł 100 zł 100 zł 

Pokrycie kosztów zakupu leków w wyniku nieszczęśliwego wypadku 150 zł 200 zł 300 zł 
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł 
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (jednorazowo) 150 zł 200 zł 300 zł 
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy (jednorazowo) 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku (jednorazowo) 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie (jednorazowo) -  
świadczenie płatne pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w 
szpitalu 

150 zł 200 zł 300 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (jednorazowo) 150 zł 200 zł 300 zł 
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 
ASSISTANCE EDU PLUS 

SU 5 000 zł SU 5 000 zł SU 5 000 zł 

Pomoc medyczna: wizyta lekarza i pielęgniarki, organizacja wizyty u 
lekarza specjalisty, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, 
transport medyczny, infolinia medyczna – możliwość rozmowy z lekarzem, 
informacje medyczne o danym schorzeniu, informacje o działaniu leków 
Indywidualne korepetycje: max do 10 godz. lekcyjnych w odniesieniu do 
jednego nieszczęśliwego wypadku, jeśli Ubezpieczony nie mógł 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej 7 
dni (zaświadczenie lekarskie) 
Pomoc rehabilitacyjna: dotyczy personelu placówki oświatowej, max. 8 
godzin rehabilitacji po min. 7 dniowym pobycie w szpitalu 
Wyczynowe uprawianie sportu w szkole i poza szkołą  
(zewnętrzne kluby sportowe, szkoły sportowe, klasy sportowe) Tak Tak Tak 

 

SKŁADKA ROCZNA 35 zł 44 zł 63 zł 
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