KARTA ZALET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO EDU PLUS
Szkoła Podstawowa w Strzelcach
 W przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW jeżeli uszczerbek wynosi
powyżej 70% - wysokość świadczenia za 1% uszczerbku ulega podwyższeniu do
1,5% sumy ubezpieczenia
 W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej wypłacane jest podwyższone świadczenie w wysokości 250% sumy
ubezpieczenia
 W przypadku śmierci obojga rodziców w wyniku NW wypłacane jest podwyższone
świadczenie w wysokości 30% sumy ubezpieczenia
 W przypadku pogryzienia Ubezpieczonego przez inne niż pies zwierzęta oraz
ukąszenia przez owady wypłaca się dodatkowe jednorazowe świadczenie w
wysokości 1% sumy ubezpieczenia – pod warunkiem przebywania ubezpieczonego
w szpitalu przez okres minimum 24 h
 Zwrot kosztów korepetycji - jeżeli uczeń uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w
wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne, nieprzerwanie przez okres
min 14 dni (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) - zwrot kosztów korepetycji
(udokumentowanych) – limit do 10 godzin lekcyjnych i nie więcej niż 500 zł w ciągu
rocznego okresu ubezpieczenia – bezskładkowo
 Zwrot kosztów porady psychologa poniesionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
– do wysokości 500 zł, nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste, udokumentowane
koszty, pod warunkiem, iż: Ubezpieczony wymagał porady psychologa i na podstawie
pisemnej opinii pedagoga szkolnego uzyskał pisemne skierowanie do poradni
psychologicznej, koszty porady psychologa zostały poniesione w okresie
ubezpieczenia.”- bezskładkowo
 W przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku padaczki - jednorazowe
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
Ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej. Ograniczenie do danego roku polisowego nie ma
zastosowania w przypadku kontynuacji umowy w InterRisk.
 wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NNW (opcja D4) lub
choroby (Opcja D5) od pierwszego dnia pobytu – pod warunkiem ubezpieczenia
wszystkich uczniów
 W przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku padaczki - jednorazowe
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
Ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania

ochrony ubezpieczeniowej. Ograniczenie do danego roku polisowego nie ma
zastosowania w przypadku kontynuacji umowy w InterRisk
 Pobyt w szpitalu w wyniku NNW i w wyniku choroby- ochroną ubezpieczeniową
obejmujemy kolejne pobyty w szpitalu w następnych okresach polisowych pod
warunkiem kontynuacji Ubezpieczenia przez placówkę / Ubezpieczonego w InterRisk.
Brak ograniczenia do danego okresu Ubezpieczenia
 Zmieniona definicja wyczynowego uprawiania sportu - bez zwyżki składki
udziela się ochrony osobom biorącym udział w: treningach, zawodach, zgrupowaniach
i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich)
klubów sportowych, podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w
ramach obowiązującego planu lekcji w klasach sportowych, uprawiającym sport
podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego
planu lekcji, biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych,
rekreacyjnie uprawiającym sport
 Nowatorskie rozwiązania likwidacji szkód:
 dedykowany likwidator dla programu EDU PLUS
 likwidacja szkód on-line
 zaoczne orzekanie uszczerbku na zdrowiu
 Pracownicy Biura Ubezpieczeń w Chodzieży pomagają Rodzicom w
zgłoszeniu szkody, skompletowaniu i przesłaniu dokumentów
 Każdy Rodzic ubezpieczonego dziecka uzyska w naszym Biurze pomoc w
zakresie posiadanych ubezpieczeń oraz likwidacji szkód. Służymy swoją wiedzą i
doświadczeniem. Zapraszamy!
Adres Biura:
Biuro Ubezpieczeń
Chodzież, ul. Wiosny Ludów 6
Tel. 67 282 55 55
Tel. kom. 517 796 957, 602 304 403

