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EDU PLUS  – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA STUDENTÓW, 

DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W WARSZAWIE 

2022/2023 

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania 

ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania 

ochrony  ubezpieczeniowej. 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 OWU za nieszczęśliwy 

wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci 

opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.  

 

Atuty ubezpieczenia: 

 

➢ roczne ubezpieczenie z szerokim zakresem ubezpieczenia 

➢ nowa opcja dodatkowa Hejt Stop 

➢ 24- godzinna ochrona ubezpieczeniowa na terenie całego świata  

➢ rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu w zakresie 

➢ brak karencji 

➢ świadczenia z opcji Dodatkowych kumulują się ze świadczeniami z opcji głównej 

➢ wypłaty świadczeń z opcji Dodatkowych wypłacane są nawet jeżeli InterRisk nie ponosi 

odpowiedzialności z opcji głównej – np. zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia 

uszczerbku na zdrowiu  

➢ jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego boreliozy   

i ukąszenia Ubezpieczonego przez kleszcza 

➢ infolinia czynna 24h/ 7 dni w tygodniu  22 575 25 25 

➢ szybki , prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody on-line na stronie www.interrisk.pl  

  

http://www.interrisk.pl/
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➢ uproszczona procedura wypłaty odszkodowania 

➢ przystąpienie do ubezpieczenie: 

- Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

- Podaj numer ID Klienta: hf3ue 

- Wybierz interesujący Cię wariant i zapłać składkę.  

- Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia do 30 stycznia 2023 roku. 
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Oferta ubezpieczenia – Opcja Podstawowa  

ŚWIADCZENIE    

  

WARTOŚĆ  ŚWIADCZEŃ (PLN)  

Wariant I  Wariant II   

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej  40 000  80 000  

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nw , w tym również zawał serca i udar mózgu  20 000  40 000  

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw  20 000  40 000  

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw  200  400  

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie   
(zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego)  

               do 6 000               do 12 000  

koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych  w 

wyniku NW na terenie placówki oświatowej  200  200  

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych                 do 6 000               do 12 000  

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki, jednorazowe świadczenie  200  400  

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy  4 000  8 000  

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nw    2 000  4 000  

pogryzienie przez psa  

pokąsania, ukąszenia/użądlenia   
                  600  1 200  

wstrząśnienie mózgu w wyniku nw   200  400  

    zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem  1 000  2 000  

    rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)  1 000  2 000  

    pobyt w szpitalu w wyniku nw  90 100  

    świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki lub do pracy w wyniku nw  50 70 

koszty leczenia w wyniku nw   
(wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, zlecone badania, koszty pobytu w szpitalu operacji z wyjątkiem 

operacji plastycznych, zakup środków opatrunkowych, rehabilitacji z podlimitem 1 000 zł)  
do 5 600 do 8 000  

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca  2 500  2 500  

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nw  do 3 000  do 5 000  

uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku  400 400  

pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy   
do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania 

diagnostyczne do 150 zł, d)antybiotykoterapia do 200 zł  
do 1 500 do 1 500 

Assistance EDU PLUS (indywidualne korepetycje, pomoc 

medyczna, pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej)  
5 000  5 000  

Hejt Stop Tak Tak 

    ochrona ubezpieczeniowa w związku z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu  Tak  Tak  

Składka roczna  (zł) / osobę  40 64  
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ASSISTANCE EDU PLUS – świadczenia zgodnie z owu   SU – 5.000 PLN  

pomoc medyczna  

  

wizyta lekarza Centrum Assistance, wizyta pielęgniarki dostawa leków , opieka domowa po 
hospitalizacji, transport medyczny infolinia medyczna  (0 22) 575 25 25  – możliwość rozmowy z 
lekarzem Centrum oraz  dodatkowo:  
- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach 

obowiązujących w Polsce przepisów,  
- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań,  
- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje  z innymi lekami, możliwości 

przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów  

korepetycje  

  

dla ucznia lub studenta:   
jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną 

ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co 

najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum 

Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub 

studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 

godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku  

pomoc rehabilitacyjna  

  

dla personelu placówki oświatowej:  
jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ 

nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił 

zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem 

lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie 

zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin 

rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku  

 

KONTAKT 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zakresu ubezpieczenia, skontaktuj się z Brokerem ubezpieczeniowym  

lub bezpośrednio z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Broker ubezpieczeniowy 

NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/ 33 I 00-379 Warszawa 

Katarzyna Skrzeczkowska  

e-mail: biuro@naubroker.pl 

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

III Oddział w Warszawie  

ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa 

Dorota Domańska    

e-mail: dorota.domanska@interrisk.pl   

tel. 519 065 629 
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