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Szanowni Państwo, 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu specjalną ofertę szkolną EDU PLUS. 

Nasza Spółka od ponad 25 lat otacza ochroną ubezpieczeniową swoich Klientów. W 2006 roku dołączyliśmy do Grupy 

VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. 

VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych, ze 180-letnią tradycją, zajmujący wiodącą pozycję 

w rankingu międzynarodowych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo – Wschodniej. 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zajmuje szóstą pozycję wśród największych ubezpieczycieli w Polsce działających 

w sektorze ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Wyróżniamy się na polskim rynku ubezpieczeniowym dynamiką rozwoju firmy, 

atrakcyjną ofertą ubezpieczeniową, dbałością o bezpieczeństwo osób Ubezpieczonych, profesjonalną obsługą Klientów oraz 

rosnącym zaufaniem coraz liczniejszej grupy Klientów. W 2020 roku InterRisk po raz drugi otrzymał tytuł i certyfikat Rodzinnej 

Marki Roku dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków EDU Plus. Kapituła doceniła nieustanną pracę InterRisk nad 

wprowadzaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w ubezpieczeniu szkolnym. 

Obserwując wnikliwie zmiany zachodzące na rynku, doskonalimy i uatrakcyjniamy nasze produkty tak, aby w jak 

największym stopniu zaspokajały potrzeby ubezpieczeniowe naszych obecnych jak i przyszłych Klientów. Efektem tych prac jest 

specjalna oferta szkolna Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU PLUS, która mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania 

w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku bądź choroby, które to pomimo naszych wszelkich trosk i opieki mogą przydarzyć się 

naszym Pociechom. Korzyści płynące z ubezpieczenia młodzieży szkolnej mogą zrekompensować, bądź stanowić bardzo wielką 

pomoc materialną dla rodziców, opiekunów w przypadku leczenia choroby, bądź skutków nieszczęśliwych wypadków. 

Co roku w EDU Plus objętych ochroną jest prawie 2 miliony ubezpieczonych dzieci, młodzieży i studentów oraz 

pracowników oświaty. 

W nadchodzącym roku szkolnym chcielibyśmy Państwu zaoferować do wyboru cztery unikalne Opcje ubezpieczenia,  

w ramach których oprócz standardowych świadczeń (śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w tym zawał 

serca i udar mózgu, uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW, trwałe inwalidztwo częściowe, zwrot kosztów nabycia wyrobów 

medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego 

osób niepełnosprawnych, złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku) InterRisk S.A. Vienna Insurance 

Group gwarantuje pomoc finansową w przypadku zachorowania na sepsę, ataku padaczki, pogryzienia przez psa, zatrucia 

pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź z tytułu porażania prądem lub piorunem, czy też śmierć rodzica Ubezpieczonego w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku. 

Każda z wybranych Opcji może zostać rozszerzona o dowolnie wybrane Opcje Dodatkowe.  

Produkt jest stale wzbogacany o nowatorskie świadczenie. W nadchodzącym roku szkolnym mają Państwo do wyboru aż 

27 różnych Opcji Dodatkowych m.in.: śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku, odmrożenia, pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, 10 rodzajów 

najpoważniejszych zachorowań, które mogą wystąpić w wieku dziecięcym lub młodzieńczym oraz zachorowań najbardziej 

odczuwalnych w grupie zawodowej nauczycieli, zwrot kosztów operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, operacje 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby, zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie dzienne za 

każdy dzień czasowej niezdolności do nauki i/lub pracy, świadczenie w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego wady 

wrodzonej serca, zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, bądź świadczenie z tytułu 

uciążliwego leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W bieżącym roku jedną z najciekawszych jest pakiet KLESZCZ i rozpoznanie 

boreliozy. 

Ten wyjątkowy zakres można wzbogacić o Opcję Dodatkową  Assistance EDU PLUS, w ramach których uczniowie, studenci, 

którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi mają możliwość skorzystania z indywidualnych korepetycji, natomiast personel Państwa 

placówki oświatowej może skorzystać z pomocy rehabilitacyjnej, czy też tak bardzo ważnej w dzisiejszych czasach, pomocy 

medycznej.  

Ufamy, że InterRisk S.A. Vienna Insurance Group stanie się Państwa partnerem, z którym będziecie współpracować 

w zakresie ubezpieczeń w nadchodzącym roku szkolnym/ akademickim.  Dzięki swej wyjątkowej elastyczności  program pozwala 

w bardzo łatwy sposób skonstruować zakres ubezpieczenia zgodnie z rzeczywistymi Państwa potrzebami i oczekiwaniami. 

Prezentowany program ubezpieczeniowy jest propozycją, którą zawsze możemy zmodyfikować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, 

aby szczegółowo przybliżyć naszą unikalną ofertę i zaproponować rozwiązania, których Państwo oczekujecie.  

 

Z poważaniem 

 

Joanna Krzywiec 
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KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW, STUDENTÓW UBEZPIECZONYCH 

 

 

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym 

świecie. 

2. Jeśli ochroną zostanie objęte 100% uczniów uczęszczających do danej placówki oświatowej, umowa ubezpieczenia zawierana 

jest bez konieczności załączania imiennej listy osób objętych ubezpieczeniem. Istnieje możliwość  zwolnienia z opłaty 

składki uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej - maksymalnie do 10% uczniów opłacających składkę.  

3. Do wyboru cztery Opcje ubezpieczenia za preferencyjnie skalkulowaną składkę, w ramach których oferujemy wiele różnych 

świadczeń: śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w tym zawał serca i udar mózgu, uszczerbek  

na zdrowiu w wyniku NW lub ataku padaczki, trwałe inwalidztwo częściowe, zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, 

będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, zwrot kosztów przekwalifikowania osób 

niepełnosprawnych, złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zachorowanie na sepsę, 

pogryzienie przez psa, śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, oraz nagłe zatrucie 

pokarmowe lub gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem. 

4. Szeroki zakres Opcji Dodatkowych – możliwość wyboru aż 27 różnych Opcji m.in.: śmierć Ubezpieczonego w następstwie 

wypadku komunikacyjnego, oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, odmrożenia, pobyt w szpitalu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku lub choroby, poważne zachorowania, koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku, operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zdiagnozowanie  

u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca, koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uciążliwe 

leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy też pakiet KLESZCZ. 

5. Indywidualne korepetycje dla uczniów i studentów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać  

na zajęcia lekcyjne oraz niezbędna pomoc medyczna: wizytę lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty, dostawa 

leków, opieka domowa po hospitalizacji oraz transport medyczny i infolinia medyczna, za pośrednictwem której istnieje 

możliwość rozmowy z lekarzem. 

6. Nowe ryzyko w każdej polisie Hejt Stop obejmuje pomoc informatyczną w ramach zwiększenia bezpieczeństwa  

dot. użytkowania portali społecznościowych oraz pomoc psychologiczna i pomoc prawną w przypadku działań przemocowych  

w sieci w stosunku do Ubezpieczonego m.in. w przypadku znieważenia lub zniesławienie w sieci, cyberbulling, cybermobbing, 

rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w sieci czy szantażu. 

 

                              

KORZYŚCI DLA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

1. Możliwość objęcia programem  nauczycieli oraz pozostały personel placówki oświatowej na warunkach takich samych  

jak młodzież szkolna. 
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1.  dodatkowo 100%

2. 100%

3.
do 30% SU w tym okulary 

korekcyjne i aparaty 

słuchowe - do 200 zł

4. do 30%   

5. 1%

6. 20%

7. 10%

jednorazowo 1% SU w 

przypadku pogryzienia

2% w przypadku pokąsania, 

ukąszenia

9.    do 100%  

10. 1%

11. 5%

12.
co najmniej jedna wizyta 

kontrolna - max 150 zł

13. 1%

14. 5%

8.

600,00 zł

z tytułu  złamań kości, zwichnięć lub skręceń 

stawów w zależności od rodzaju (wg Tabeli nr 

5 w OWU)

I.    OPCJA OCHRONA PLUS

koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych

SKŁADKA na osobę: 

z tytułu wstrząśnienia mózgu (min. 3 dni 

pobytu w szpitalu) jednorazowo

Koszty nabycia wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu 

lub naprawy okularów lub aparatu 

słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na 

terenie placówki oświatowej

60 000,00 zł

30 000,00 zł

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

ataku padaczki  (jednorazowo)

z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 

sepsy (jednorazowo)
6 000,00 zł

300,00 zł

9 000,00 zł

9 000,00 zł

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 

oświatowej w wyniku NW

300,00 zł
z tytułu  pogryzienie przez psa, pokąsania, 

ukąszenia/użądlenie (jednorazowo)

Wyczynowe uprawianie 

sportów  w zakresie

1 500,00 zł

50 zł wraz z opcjami 

dodatkowymi

z tytułu uszkodzenia ciała w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku, które wymagały 

interwencji lekarskiej w placówce medycznej

300,00 zł

30 000,00 zł

300,00 zł

1 500,00 zł

150,00 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób 

odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, 

toksokaroza, wścieklizna, zapalenie opon 

mózgowych) 

WYSOKOŚĆ SUMY 

UBEZPIECZENIA                             

w zł

ŚWIADCZENIE

śmierć Ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku (w tym również 

zawał serca i udar mózgu)

WYSOKOŚĆ SUMY 

UBEZPIECZENIA                        

w %

z tytułu  trwałego inwalidztwa częściowego  

w zależności od rodzaju (wg Tabeli nr 4 w 

OWU)

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 

Ubezpieczonego w NW (w tym zawał serca i 

udar mózgu), (jednorazowo)

3 000,00 zł

z tytułu zatrucia pokarmowego lub nagłego 

zatrucia gazami bądź z tytułu porażenia 

prądem lub piorunem 
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1 000,00 zł 100% 1 000,00 zł

za każdy 

dzień
5 000,00 zł 1% 50,00 zł

za każdy 

dzień
5 000,00 zł 1% 50,00 zł

  jednorazowo 200,00 zł

w zależności od rodzaju 

operacji wysokość 

świadczenia określa 

Tabela nr 8 OWU

Operacje wymienione 

wyłącznie w Tabeli nr 8 

w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczeń

w zależności od rodzaju 

operacji wysokość 

świadczenia określa 

Tabela nr 9 OWU

operacje wymienione 

wyłącznie w Tabeli nr 9 

w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczeń

100% 1 150,00 zł

100% 300,00 zł

za każdy 

dzień
2 000,00 zł 1% 20,00 zł

Oferta na rok 2022/2023 zapewnia kontynuację w przypadku świadczenia pobytu             

w szpitalu i operacji zaistniałych w roku szkolnym 2021/2022

1 150,00 zł

1 500,00 zł
 Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ 

i rozpoznanie boreliozy 

Zwrot kosztów usunięcia kleszcza do 150 zł, zwrot 

badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów 

antybiotykoterapii do 200 zł oraz świadczenie za 

zdiagnozowanie boreliozy 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D9 - operacje w 

wyniku choroby
1 000,00 zł

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

Rehabilitacja - max 1.000,00 zł; zwrot 

kosztów leków po NW - max. 150 zł

Opcja Dodatkowa D24 - Opieka nad 

dzieckiem przebywającym w szpitalu                   

(w wyniku NW i choroby)

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

300,00 zł

II stopień 

III stopień

IV stopień 1 000,00 zł

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku
30%

50%

600,00 zł

Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie 

u Ubezpieczonego wady wrodzonej 

serca

200 zł

Opcja Dodatkowa D8 - operacje w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 
1 000,00 zł

Świadczenie w przypadku pobytu 

Ubezpieczonego na OIOM przez 48 

godzin (w wyniku NW i choroby)

II.   OPCJE DODATKOWE – w ramach składki !!!!

Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w 

następstwie wypadku komunikacyjnego

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

(świadczenie od pierwszego dnia 

pobytu w szpitalu - min. 2 dni)

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu 

w wyniku choroby, w tym COVID 

(świadczenie od drugiego dnia pobytu 

w szpitalu - min. 3 dni)

WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA w % 

sumy ubezpieczenia

10%

WYSOKOŚĆ                        

SUMY 

UBEZPIECZENIA          

WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA w zł

200,00 zł

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH 
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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 OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą  nr  01/25/03/2022 
Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25 marca 2022 roku. 
Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne  
od OWU EDU PLUS: 
 

1. § 5 ust. 1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:  
„Uszkodzeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową chorobami, przy czym 
w przypadku ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (Opcja Dodatkowa D4) za dzień objęcia 
ochroną ubezpieczeniową rozumie się pierwszy dzień ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytułu umowy ubezpieczenia 
Edu Plus zawartej na rzecz Ubezpieczonego w 2021 roku. 

2.   § 5 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:  
„Chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym w przypadku 
ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku choroby (Opcja Dodatkowa D5) za dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową 
rozumie się pierwszy dzień ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytułu umowy ubezpieczenia Edu Plus zawartej na rzecz 
Ubezpieczonego w 2021 roku.  

3. § 12 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:  
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, pod warunkiem pobytu 
ubezpieczonego w szpitalu trwającego minimum 2 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 100 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;” W 
przypadku pobytu Ubezpieczonego na OIOM/OIT nieprzerwanie przez co najmniej 48 godzin, przysługuje dodatkowe 
jednorazowe świadczenie w wysokości 200,00 PLN za cały okres pobytu na OIOM/OIT i jest wypłacane niezależnie od 
świadczenia za pobyt w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego na OIOM/OIT spowodowanego tym samym 

nieszczęśliwym wypadkiem wypłacane jest wyłącznie jeden raz w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

4. § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
„§ 11 ust. pkt 5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – świadczenie w 
wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień 
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została 
zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu 
trwającego minimum 3 dni. 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. W przypadku pobytu Ubezpieczonego na OIOM/OIT nieprzerwanie przez co najmniej  
48 godzin, przysługuje dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 200,00 PLN za cały okres pobytu na OIOM/OIT 
i jest wypłacane niezależnie od świadczenia za pobyt w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego na OIOM/OIT 
spowodowanego tą samą chorobą wypłacane jest wyłącznie jeden raz w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

5. w §2 dodaje się pkt. 113) w brzmieniu: 
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 

6. §12 pkt 24 otrzymuje brzmienie: 
Opcja Dodatkowa D24 – opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – w przypadku pobytu w szpitalu, 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, Ubezpieczonego, który nie ukończył 14 roku życia – świadczenie dzienne  
w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D24, ale nie więcej niż 20zł  
za dzień, płatne za każdy dzień opieki rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego nad Ubezpieczonym o ile pobyt  
w szpitalu trwa co najmniej 3 dni. Świadczenie przysługuje maksymalnie za 10 dni opieki nad Ubezpieczonym w trakcie 
pobytu w szpitalu. Świadczenie wypłacane jest pod warunkiem, że pobyt w szpitalu był następstwem nieszczęśliwego 
wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby, która została rozpoznana po raz 

pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 

7. w §2 pkt 42) otrzymuje brzmienie: 
„42) operacja – inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez 
uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu  
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia dla przywrócenia prawidłowej 
czynności chorego narządu lub organu. Operacją, w rozumieniu OWU, nie jest: zabieg przeprowadzony w celach 
diagnostycznych, inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagający co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu oraz zabieg 

niewynikający ze wskazań medycznych;” 



7 | S t r o n a  

 

8. §12 ust. 1 pkt 8) lit. b) otrzymuje brzmienie: 
„b) została przeprowadzona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w trakcie co najmniej dwudniowego pobytu w 
szpitalu,” 

9. §12 ust. 1 pkt 9) lit. b) otrzymuje brzmienie: 
„b) została przeprowadzona w trakcie trwania okresu ubezpieczenia w trakcie co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu,” 

10. w TABELI nr 9 dodaje się kolejne rodzaje operacji w brzmieniu: 

• Wycięcia torbieli i cyst – świadczenie 10% 

• Operacje jąder – świadczenie 10% 

11. § 9, pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
W  przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, toksokarozy) 
lub zapalenia opon mózgowych – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna, toksokaroza, zapalenie opon mózgowych zostały 
rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

12. w §2 dodaje się pkt 114) w brzmieniu: 
„114) toksokaroza – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: B83.0;” 

13. w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. l) otrzymuje brzmienie: 
„l) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, toksokarozy) oraz 
zapalenia opon mózgowych;” 

14. w § 4 ust. 1 pkt 3) lit. n) otrzymuje brzmienie: 
„n) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, toksokarozy) oraz 
zapalenia opon mózgowych;” 

15. § 2 pkt 35 otrzymuje brzmienie: 
nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną 
zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.  
W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu 

16. Wykreśla się §5 pkt 1 ust. 10. 
 

17. § 9 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej 
w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej– świadczenie w wysokości 150 zł, a z tytułu 
których nie przysługuje świadczenie o którym mowa w pkt 5 oraz pkt 8)–10) i 12)-13); a w przypadku ran wymagających 
szycia i założenia co najmniej 4 szwów wypłata 1% sumy ubezpieczenia. 

18. w TABELI nr 5 w §9 pkt 10) lit. a) ulega zmianie poz. 29) w/w TABELI oraz dodaje się poz. 31)-33) w brzmieniu: 

• poz.29) Złamanie zęba stałego – 1% SU za każdy ząb, ale nie więcej niż 150 zł za ząb, 5% SU maksymalnie  
w przypadku złamania wielu zębów stałych, 

• poz.31) Zerwanie więzadeł kolanowych i ścięgien – 1% SU 

• poz.32) Pęknięcie czaszki – 2% SU 

• poz.33) Skręcenie stawu kolanowego niewymagające przeprowadzenia operacji– 1%SU   
 

19. § 2 pkt. 28) otrzymuje brzmienie: 
koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia  
i udokumentowane koszty z tytułu: 

a) wizyt lekarskich z wyłączeniem wizyt stomatologicznych, 
b) zabiegów ambulatoryjnych, 
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, 
d) pobytu w szpitalu, 

         e) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, 
         f ) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 

g) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie; 
         h) leków przepisanych przez lekarza 
 

20. § 11 ust. 1 pkt. 10) otrzymuje brzmienie: 
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów  
do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10. W ramach limitu  
na zwrot kosztów leczenia zastosowanie ma podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji, który wynosi 1.000 zł oraz podlimit na 
zwrot kosztów leków, który wynosi 150 zł.  
Zwrot kosztów leczenia następuje pod warunkiem, że koszty leczenia:  
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz  
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego 
wypadku;” 
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POCZTA ELEKTRONICZNA 

kapitalkrzywiec@onet.pl 

 

 

 

INSTRUKCJA LIKWIDACJI SZKODY NNW W RAMACH POLISY EDU PLUS 

W związku z zaistniałym zdarzeniem uprawnieni do otrzymania świadczenia tj. rodzic, opiekun ustawowy bądź 

poszkodowany, po zakończonym leczeniu powinien: 

 wypełnić druk zgłoszenia roszczenia dostępny w sekretariacie placówki edukacyjnej wraz  

z potwierdzeniem przez szkołę objęcia ucznia/pracownika ochroną ubezpieczeniową 

 zebrać dokumentację medyczną (od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia) 

 

 

Zgłoszenie szkody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z UBEZPIECZENIEM NNW  

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO: 

▪ (85) 676 10 40 ▪ 531 499 933  ▪ 518 653 853 

PISEMNIE 

Druk zgłoszenia roszczenia pobrany ze 

szkoły wraz z wymaganą dokumentacją 

medyczną 

OSOBIŚCIE   

KAPITAŁ KRZYWIEC 

Ul. Sienkiewicza 81/3 

lok.109 

15-003 Białystok 

 

POCZTA TRADYCYJNA 

KAPITAŁ KRZYWIEC 

Ul. Sienkiewicza 81/3 lok.109 

15-003 Białystok 

 

15-003 Białystok 

 

 


