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EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY    

 INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP                              

Opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB BU Sp. z o.o & DB PATRON Sp. z o.o. 

dla Szkoły Podstawowej im. KK Baczyńskiego w Dobczycach  

NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018 

 
 

OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY SKŁADKI: 10% ubezpieczonych 

OKRES UBEZPIECZENIA: 12 miesięcy 

 

Podstawa:  
 
OWU EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 24.04.2017 r. 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA: 

OPCJA PODSTAWOWA  
 

ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ 

WYSOKOŚĆ SUMY 
UBEZPIECZENIA (SU) 

1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 

WARIANT I:   SU   13 000 zł 

WARIANT II:  SU   16 000 zł 

WARIANT III:  SU 21 000 zł 

 
 

1.1 
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

100% sumy ubezpieczenia 

1.2 
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

za 1% uszczerbku na zdrowiu określony 
wyłącznie w Tabeli Norm Uszczerbku na 

Zdrowiu Edu Plus - 1%  sumy ubezpieczenia 

1.3 
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych 

do 30%  sumy ubezpieczenia 

1.4 
koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 30% sumy ubezpieczenia 

1.5 

świadczenie w przypadku uszkodzeń ciała w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku, które 
wymagały interwencji lekarskiej w placówce 
medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch 
wizyt kontrolnych, a które nie kwalifikują się jako 
uszczerbek na zdrowiu 

1 % sumy ubezpieczenia 

2. 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki 

jednorazowo  - 1% sumy ubezpieczenia 

3. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

100% sumy ubezpieczenia 

4. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo  - 10% sumy ubezpieczenia 

5. 
śmierć opiekuna prawnego/ rodzica Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo -  10% sumy ubezpieczenia 

6. pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia 

7.   Wstrząśnienie mózgu jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia  

 

OPCJE DODATKOWE w cenie 

 

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

WYSOKOŚĆ 
SUMY 

UBEZPIECZENIA 
(SU) 

Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 

komunikacyjnego 
100 % sumy ubezpieczenia  

8 000 zł  

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  10% sumy ubezpieczenia 

1 000 zł III stopień 30% sumy ubezpieczenia 

IV stopień 50% sumy ubezpieczenia 

Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia 

II stopień 10% sumy ubezpieczenia 

1 000 zł III stopień 30% sumy ubezpieczenia 

IV stopień 50% sumy ubezpieczenia 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku (świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu) 

1% sumy ubezpieczenia/ za 

każdy dzień 
2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie 

od trzeciego dnia pobytu) 

1% sumy ubezpieczenia/ za 

każdy dzień 
2 000 zł 
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Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania: 

Nowotwór  złośliwy 

Paraliż 

Niewydolność nerek 

Transplantacja 

głównych organów 

Poliomyelitis 

Utrata mowy 

Utrata słuchu 

Utrata wzroku 

Anemia aplastyczna 

Stwardnienie rozsiane 

100 % sumy ubezpieczenia 

 

 

 

1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku  
do 20% sumy ubezpieczenia  6 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku   
do 10 % sumy ubezpieczenia 5000 zł 

 

SKŁADKA ZA OSOBĘ ZA 12 m-cy 
WARIANT I: 24,- zł 
WARIANT II: 30,- zł 
WARIANT III: 39,- zł 

 
 
 
Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również 

ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport. Zwyżka składki: 30% 

 

 

 

wyczynowe uprawianie sportu –forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, 
w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, 
polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: 
 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych 
lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
 
b) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy 
o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie 
indywidualnej, jak i zespołowej. 

 

 

 

 

 

 



4 | S t r o n a  

 

 
 
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 
EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna 

Insurance Group z dnia 24.04.2017. 
 

                                      § 1 
 

Dla potrzeb niniejszej oferty ubezpieczenia/ umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące 
postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia: 

 
1. W § 2 ust 80 otrzymuje brzmienie: 

 
„80) wyczynowe uprawianie sportu –forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, 
w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, 
polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: 
 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych 
lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
 
b) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy 
o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie 
indywidualnej, jak i zespołowej. 
 
W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności 
fizycznej Ubezpieczonego polegającej na: 
 
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 
 
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) 
odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji. 
 
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych,  
 
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu; 
 
e) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego 
planu lekcji w szkołach sportowych, 
 

 
 

2. w § 4  ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. j) w brzmieniu: 
,,j) wyłącznie dla opcji Podstawowej uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które 
wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych,” 
 
 
 

3. W § 6 dodaje pkt 8), który otrzymuje brzmienie: 
 

„8) w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji 
lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w 
wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, a z 
tytułu których nie przysługuje świadczenie, o którym mowa w pkt 1) lit. a) i b) oraz pkt 2); 4); 6) i 7);” 
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4.  W § 6 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

 
„6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - jednorazowe 
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. 
W przypadku pokąsania, ukąszenia/użądlenia wypłata świadczenia pod warunkiem co najmniej 24 
godzinnego pobytu w szpitalu. W przypadku pogryzienia przez psa wymagane jest zaświadczenie 
lekarskie o udzieleniu pierwszej pomocy medycznej” 
 
 

5. §11 ust 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie; 

„4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego 
wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i trwał minimum 4 dni. W 
przypadku 
kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym 
wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie 
z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni 
pobytu Ubezpieczonego 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;” 
 
 

6. §11 ust 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie; 

„10) Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, pod warunkiem, iż koszty leczenia: 
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania 
ochrony ubezpieczeniowej, 
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 
miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.” 
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ZA OPŁATĄ DODATKOWEJ SKŁADKI OFERTA MOŻY BYĆ ROZSZERZONA  
O OPCJĘ DODATKOWĄ D16 - TELEMEDYCYNA 

 
 

DODATKOWA SKŁADKA: 6 ZŁOTYCH OD OSOBY/ ROK 
 

Każde ubezpieczone dziecko otrzyma certyfikat z bonem zniżkowym w wysokości 50zł. 
Bon zniżkowy uprawnia do otrzymania jednorazowej zniżki o wartości 50 zł, z zastrzeżeniem 
że: 
1) zniżka nie może wynosić więcej niż 20% składki ubezpieczeniowej  
2) wysokość składki po uwzględnieniu zniżki nie może być niższa niż wysokość składki 
minimalnej z tytułu danej umowy ubezpieczenia obowiązującej w danym ubezpieczeniu 
Bon uprawnia do zniżek w następujących produktach: 

1) Moja Rodzina, 
2) Bezpieczny Dom, 
3) Dom Max, 
4) NNW Plus, 
5) Bon Voyage, 
6) obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 
tylko łącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (jeżeli te obowiązkowe 
ubezpieczenia nie są zawarte łącznie - bony zniżkowe EDU PLUS nie mają 
zastosowania do nich). 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu  

KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o 
Izabela Baszak-Wolańska 

 
 
 

 


