
Rodzaj świadczeń - OPCJA PODSTAWOWA PLUS 
InterRisk 

Wariant I Wariant II Wariant III 

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

12 000 zł 16 000 zł 20 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej 
w wyniku NNW 

24 000 zł 32 000 zł 40 000 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
  

do 3 600 zł do 4 800 zł do 6 000 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 3 600 zł do 4 800 zł do 6 000 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki 
Jednorazowo 

 – 1 200 zł 
jednorazowo –  

1 600 zł 
jednorazowo –  

2 000 zł 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowo  

– 2 400 zł 
jednorazowo -  

3 200 zł 
jednorazowo -  

4 000 zł 

śmierć przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

jednorazowo  
– 1 200 zł 

jednorazowo -  
1 600 zł 

jednorazowo -  
2 000 zł 

pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia 
jednorazowo  

– 240 zł 
jednorazowo -  

320 zł 
jednorazowo  

- 400 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z 
tabelą norm uszczerbku na zdrowiu - szeroka tabela   

120 zł za 1% 
uszczerbku 

160 zł za 1% 
uszczerbku 

200 zł za 1% 
uszczerbku 

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku  

240 zł 320 zł 400 zł 

amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku 
nowotworu złośliwego 

jednorazowo  
– 1 200 zł 

jednorazowo - 
 1 600 zł 

jednorazowo -  
2 000 zł 

dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – 
uszczerbek na zdrowiu 

240 zł 320 zł 400 zł 

Uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu 

150 zł 150 zł 150 zł 

Zakup lub naprawa okularów korekcyjnych 
uszkodzonych w wyniki  NNW 

Limit 200 zł Limit 200 zł Limit 200 zł 

Zdiagnozowanie bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, 
zapalenia opon mózgowych, wścieklizny 

+ koszty leczenia związane z ukąszeniem/ usunięciem 
kleszcza   

600 zł 

 

+200 zł 

800 zł 

 

+200 zł 

1 000 zł 

 

+200 zł 

Zatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, bądź 
porażenie prądem lub  piorunem 

600 zł 800 zł 1 000 zł 

OPCJE DODATKOWE W SKŁADCE  

Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w 
następstwie wypadku komunikacyjnego 

24 000 zł 32 000 zł 40 000 zł 

II stopień 400 zł II stopień 500 zł II stopień 500 zł 



Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

III stopień – 1 200 zł 
III stopień – 1 500 

zł 
III stopień – 1 500 

zł 

IV stopień – 2 000 zł 
IV stopień – 2 500 

zł 
IV stopień – 2 500 

zł 

Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia 

II stopień – 300 zł II stopień – 300 zł II stopień – 300 zł 

III stopień – 900 zł III stopień – 900 zł III stopień – 900 zł 

IV stopień – 1 500 zł 
IV stopień – 1 500 

zł 
IV stopień – 1 500 

zł 
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego  
dnia pobytu w szpitalu) 

100 zł / za każdy 
dzień 

100 zł / za każdy 
dzień 

100 zł / za każdy 
dzień 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku 
choroby – w tym COVID-19 (świadczenie od drugiego  
dnia pobytu w szpitalu) 

100 zł / za każdy 
dzień 

100 zł / za każdy 
dzień 

100 zł / za każdy 
dzień 

Opcja Dodatkowa D6 -  Poważne choroby  1 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Brak  1 000 zł 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

2 000 zł – zgodnie z 
tabelą nr 8 OWU 

2 000 zł – zgodnie 
z tabelą nr 8 OWU 

2 000 zł – zgodnie z 
tabelą nr 8 OWU 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

do 600 zł do 1 500 zł do 2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność 
Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW 

4 zł za każdy dzień 5 zł za każdy dzień 5 zł za każdy dzień 

Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u 
Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia 
stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 
limit na ząb 400 zł  

do 600 zł do 1 000 zł do 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU 

Opcja Dodatkowa D18 – Zwrot kosztów leków  BRAK do 500 zł do 500 zł 

PODSUMOWANIE 

Składka łączna: 
(uwzględniająca Opcje dodatkowe) 

z włączeniem wyczynowego uprawiania sportu 

27,00 zł  
 

36,00 zł  
 

42,00 zł  
 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU 

Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. 

Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020r.  wraz  z postanowieniami 

odmiennymi.    
 


