
lnt€rRisk TU s,A.
Vienna ln§urance 6roup
oddział w krakowie
ul, Basżo\łła 1 , 31-1 34 Kreków
tel. (12) 42+20-08,tex. (12) 42946-22

lnterRiskl§
vlENNA lNsURANcE GRoUP

Ofeńa grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne llUarunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr

0112410412017 Zanądu lnterRisk TU §.A. Vienna lnsurance Group z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

INFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYM

Nazwa ubezpieczającego:

PEewidywana liczba osób do ubezpieczenia:

okres ubezpieczenia:

UBEZPlECZENl: dzieci, uczniowie, studenci i
pracownicy:

szKoŁA PoDsTAtlttol,tlA NR 7
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ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOIłEJ: OPCJA OCHROI{A PLU§

świadczenie UĘsokość śwladczenia
vllysokość 3umy
ubezpieczonla

(sUl

1. śmiorć Ubeźpie€żonego w wyniku ni$zczęśliw€go wypadku (W tym róWnież zawał serca i uder mĘgu) 100% sU

{o 00o 2|

Z Kosży nabycia wyrob6r medycznyó wydawanych na ż6€nie do 30% sU

3. kosżyPrzBl$alirikowaniazawodowogoosóbniep€łnosPrMyń do 30oń §U

ł u6zcz9ńek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazoilo 1 % sU

5, zdiąnozowanie u Ub€żpieczonĘo sepsy iednorazBvo 10% sU

6. Śmień rodżica lub oPiekuna prał/negow nasiępstwió nio§zczęśliwegowypadku iednorazflto l0% §U

7. pogryzianioprż6żpsa,pokąsania,ukągzeniefużądlffiio jBdnorazo^lo ,l % sU

8. teala inwalidzlwo cżęściowe zgodnie z tabelą nr 4 o\MJ

9. złamanie kości, ałichnięcia lub §kęcania stawów żgodnie z tabelą nr § oWJ

10. nagłe zatrucie gazami, Ędź z tytułu poraźenia prądem lub piorunem 5% §U

l{. :r*T^"_9ff"::!: 
* wyrlilil NW wymąElące ifieNenqi l€l(ar§l(ą w placoi/c€ medycuno, i minmum dwóch

1% sU

12, w§trąśnienie mózgu w wyliku NW

'ednorazowo 

1% sU

OPCJE DODATKOWE

oŃa Dodatkowa D2 - opaJzenia w wyniku nieszcżęśliwąo wypadku ll stopiań - 10% sU; lll stopień - 30% sU; lV stęi9ń -
50% §U

1 00D zł

opcia Dodalkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyftiku niesilźęśliwego wypadku loń sU za każdy dzień (świad€E6ni9 od tueciĘo dnia
pobytu)

l 000 zł

opcja Dodalkowa D,lo _ ko§źy le€żenia w wyniku niesżĘę§Ńggo wypadku do 20Yo sU podlimit na rohabilitaqę 500 zł
' 

.l00 2ł

opcia Dodas(owa Dl 1 _ ffisoira nieźdolnośó UbezpiB€zonego do nad(i iłub pracy w wyniku NW 0,1% sU za każdy dzień { 000 zł

opcj8 Dodat(owa D13 - kosźy lffiBnia §tmatologicznago w wyniku nieszczęśliwego urypadku do 10% sU 2o00d

opcja oodalkolv8 D14 - uciąźliwe leęonie w wyniku nieszcżęśliwego Wypadku 2% sU 4500d

sKŁADKA

Składka za 1 osobę (bez rozszezenia o wyczynowe uprawianie sportu): 35,00 zł

Za zapłaĘ dodatkot\rej sldadki lnterRisk TU §,A. Menna lnsurance Group udziela również oórony osobom wycaynowo uprawiająrym spoń, tj, osobom:
a) bioĘcym udział W treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowyń w ramań pozaszkolnych klubów, Zil,iązkó,v i organżacii
spońo^rych,
b) biorąrym udział w zajęciach Wychołania fizycznego odbywających się w ramaó obowiąuiącego planu lekcji w szkołach spońowyó.
c) uprawiającym spoń za wynagrodzeniem, tj. otrżymującym wynagrodzenia na podstawie umory o praę lub umowy cywilnoprawnej z tytufu uprawiania spońu, zaówno
w formie indywidualnej, jak i zespołol,rej,

Bez zwyżki §kładki lnterRisk TU S.A. Vienna lnsurance Group Udziela ońrony osobom:
a) biorącym udziałw treningach, zawodaó, zgrupo\łraniach i obozach kondycyjnyń lub szkoleniowyó w ramach szkolnych (uczniow§kiń) klubów §pońowych,
b) Uprawiającym spoń podczas zajęówychowania fizycunego odbywającyó §ię w ramach obowiązującego planu lekcji (również W klasaŃ spońowyń), za wy!ątkiem
§ytuacji, gdy Ubezpiec,zony jest uczniem szkoły spońowej,
c) biorącym uduiał w zawodach wałnątzszkolnyń lub międzyszkolnyó, ża wyjątkiem §ytuaĄi, gdy Ubeżpiecżony ie§t ucźniem §zkoł
d) rekeacyjnie uprawiającym sport,
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Group"

centrals
ul. Noakow§kieEo 22
0&668 Wersżawa
WwW'intenisk.pl

sąd Rejonowy dl6 M. §t. lA/arszawy
xll Wdział Gospodarcźy KR§
KRs 0@00&t136
K8pitał zeldadowy i kapitałWpłacony: 137.B40.,100 PLN

zea^rol€nie Mini§tre Fin3n§óW Du/905/łKPl93
z dnia 5 lis{opada 1993 r.
REGoN 0,|0644132
NlP 526{0_38€06


