
 

OPCJA OCHRONA PLUS – oferta dla I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Władysława Broniewskiego  

Na podstawie OWU EDU PLUS NR 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń 

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 

Wyczynowe Uprawianie Sportu w zakresie 

 WARIANT 1 

Składka Roczna 60 PLN 

Rodzaj Świadczenia Suma 
Ubezpieczenia/wysokość 

Świadczenia 
 

33.500 PLN – S.U. 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 100% s.u. 

33.500 PLN 

Koszty nabycia wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie do 30% s.u. 

Do 10.050 PLN 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych do 30% s.u. 

Do 10.050 PLN 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki – 
jednorazowe świadczenie 1% s.u. 

335 PLN 

Zdiagnozowanie  u Ubezpieczonego sepsy-   
jednorazowe świadczenie 10% s.u. 

3.350 PLN 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku – 

jednorazowe świadczenie 10% 

3.350 PLN 

Pogryzienie przez psa, pokąsanie, 
ukąszenie/użądlenie (min. 2 dni w szpitalu) 1% 

s.u. 

335 PLN 

Trwałe inwalidztwo częściowe Zgodnie z tabelą 4 OWU 

Złamanie kości, zwichnięciem lub skręcenie Zgodnie z tabelą 5 OWU 

Nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub 
piorunem 5% s.u. 

1.675 PLN 

Uszkodzenie ciała w wyniku NW (świadczenie 
bólowe) 1% s.u. – wymagane 2 wizyty 

kontrolne 

335PLN 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – 1% s.u.- 
wymagane 3 dni pobytu w szpitalu 

335 PLN 

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u 
Ubezpieczonego boreliozy, bąblowicy, 

toksoplazmozy, wścieklizny – jednorazowe 
świadczenie w wysokości  5% s.u. 

1.500 PLN 

OPCJA DODATKOWA D2 – Oparzenia w wyniku 2.000 PLN - S.U. 



NW od II stopnia 

II stopień 10% s.u. 

III stopień 30% s.u. 

IV stopień 50% s.u. 

 

OPCJA DODATKOWA D4 – Pobyt w szpitalu w 

wyniku NW (świadczenie od 1 dnia pobytu, pod 

warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 

90 dni) 

50 PLN za dzień 

OPCJA DODATKOWA D5 – Pobyt w szpitalu w 

wyniku choroby  (świadczenie od 2 dnia 

pobytu, pod warunkiem 3 dniowego pobytu w 

szpitalu do 60 dni) 

50 PLN za dzień 

OPCJA DODATKOWA D6 – Poważne choroby 

(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność 

nerek, poliomyeltis, utrata wzroku, utrata 

mowy, utrata słuchu, anemia plastyczna, 

stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, 

niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych – 100% s.u. 

2.000 PLN – S.U. 

OPCJE DODATKOWE D10 – Koszty leczenia w 

wyniku NW – zwrot do 20% S.U. 

W przypadku rehabilitacji podlimit 500 PLN 

Zwrot kosztów na zakup lub naprawę okularów 

lub aparatów słuchowych w związku z NW 

podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 100 PLN 

10.000 PLN-  S.U. 

OPCJE DODATKOWE D13 – Koszty leczenia 

stomatologicznego w wyniku NW –

Maksymalna wysokość świadczenia do 10% 

S.U. 

5.000 PLN - S.U. 

OPCJE DODATKOWE D15 – Assistance EDU 

PLUS – świadczenia zgodnie z OWU 

5.000 PLN 

OPCJE DODATKOWE D18 – Zwrot kosztów 

leków wyniku NW –jednorazowy zwrot 

udokumentowanych kosztów do 100% S.U. 

Do 500 PLN 

 

Objaśnienia : S.U. suma ubezpieczenia; NW Nieszczęśliwy Wypadek 

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS 

zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 

Insurance Group z dnia 7 maja 2019 



POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 

 

OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 

Zarządu InterRisk TU SA z dnia 07.05.2019 r.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 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk 

TU SA z dnia 07.05.2019 r. 

§1 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe 

lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia: 

4.       § 11 ust. 1 pkt.4) otrzymuje brzmienie    

 

„Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku – „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, 

pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni, który miał miejsce w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej, a w przypadku ubezpieczonego kontynuującego umowę ubezpieczenia na kolejny 

okres w InterRisk będącego również następstwem nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w 

trakcie trwania umowy ubezpieczenia zawartej z InterRisk bezpośrednio przed niniejszą umową 

ubezpieczenia, pod warunkiem, że w poprzedniej umowie zakres ubezpieczenia obejmował Opcję 

dodatkową D4, (InterRisk odpowiada w takiej sytuacji wyłącznie w takiej wysokości świadczenia dla 

Opcji Dodatkowej D4, jaka obowiązywała w poprzedniej umowie). 

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;” 

 

5.       §11 ust. 1 pkt.5) otrzymuje brzmienie    

 

„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 pod warunkiem pobytu w szpitali minimum 3 dni, w związku z chorobą, która została 



zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej a w przypadku ubezpieczonego 

kontynuującego umowę ubezpieczenia na kolejny okres w InterRisk również w związku z chorobą, 

która została zdiagnozowana w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zawartej z InterRisk 

bezpośrednio przed niniejszą umową ubezpieczenia, pod warunkiem, że w poprzedniej umowie 

zakres ubezpieczenia obejmował Opcję dodatkową D5, ( InterRisk odpowiada w takiej sytuacji 

wyłącznie do takiej wysokości świadczenia z Opcji Dodatkowej D5 jaka obowiązywała w poprzedniej 

umowie). 

 

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 60 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;” 

 

  

 

- świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego boreliozy, bąblownicy, toksoplazmozy, 

zapalenia opon mózgowych, wścieklizny - jednorazowe świadczenie w wys. 5% s.u.  

 

-w ramach D10 zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów lub aparatów słuchowych w związku z 

NNW podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 100 zł 


