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Objaśnienia: 

SU – suma ubezpieczenia 

NW – nieszczęśliwy wypadek 

 

 

 

 

 
OPCJA OCHRONA PLUS 

 12 różnych świadczeń w samej opcji głównej 

 

SKŁADKA: 
osoba/rok 

 

       40  zł 

bez dodatkowego rozszerzenia 
o wyczynowe uprawianie sportu 

SUMA UBEZPIECZENIA 15 000 zł 

Opis świadczeń: Wysokość świadczenia: Informacje dodatkowe: 

1. 
 
 

śmierć Ubezpieczonego 
 w wyniku NW  

15 000 zł 
Za NW uważa się również zawał 
serca lub udar mózgu! 

2. 
koszty nabycia wyrobów 

medycznych wydawanych na 
zlecenie 

4 500 zł 
Zwrot kosztów za zakup np. 
stabilizatora, kołnierza 
ortopedycznego 

3. 
koszty przekwalifikowania 

zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

4 500 zł 
Zwrot kosztów dla osoby trwale 
niezdolnej do pracy w 
dotychczasowym zawodzie 

4. 
uszczerbek na zdrowiu w wyniku 

ataku padaczki 
150 zł 

Jednorazowe świadczenie, pod 
warunkiem zdiagnozowania 
padaczki w okresie 
ubezpieczenia 

5. 
zdiagnozowanie u 

Ubezpieczonego sepsy 
                1 500 zł 

Wypłata za fakt zdiagnozowania 
sepsy 

6. 
śmierć rodzica lub opiekuna 
prawnego Ubezpieczonego 

 w wyniku NW 
1 500 zł 

W przypadku śmierci obydwu 
rodziców/opiekunów prawnych  
świadczenie  wypłacane jest 
podwójnie 

7. 
pogryzienie przez psa, 

pokąsania, ukąszenia/użądlenia 
150 zł 

Warunek odpowiedzialności: 
pobyt w szpitalu minimum 2 dni 

8. trwałe inwalidztwo częściowe za 1%  150 zł 
Świadczenie ustalane na 
podstawie Tabeli nr 4 
wskazanej w OWU 

9. 
złamania kości, zwichnięcia 

lub skręcenia stawów 
             Za 1% 150 zł 

Świadczenie ustalane na 
podstawie Tabeli nr 5 
wskazanej w OWU 

10. 
nagłe zatrucia gazami bądź 

porażenie prądem lub piorunem 
750 zł Warunek odpowiedzialności: 

pobyt w szpitalu minimum 3 dni 

11. 

uszkodzenia ciała w następstwie 
NW, które wymagały interwencji 
lekarskiej w placówce medycznej 

oraz leczenia  

150 zł Warunek odpowiedzialności: 
minimum dwie wizyty kontrolne 

12. 
wstrząśnienia mózgu 

 w wyniku NW 
150 zł 

Warunek odpowiedzialności: 
pobyt w szpitalu minimum 3 dni 



Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych                                               
uchwałą nr 05/07/2019 Zarządu Interrisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 07/05/2019 

  

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach  ubezpieczenia 

EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 27 marca 

2018r. dostępnych na stronie interrisk.pl. 

2 

 

Nazwa opcji dodatkowej Wysokość świadczenia 

 

Suma 

Ubezpieczenia: 

Opcja Dodatkowa D2 – 

oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

II stopień  10% SU 

      3 000 zł III stopień 30% SU 

IV stopień 50% SU 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW 

 (świadczenie od  pierwszego dnia pobyty i trwał min.3 dni) 

1% SU               

        za każdy dzień 
      3 000  zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby 

(świadczenie od drugiego dnia pobytu i trwał min.3 dni) 

1% SU                                

za każdy dzień 
      3 000  zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku  

zwrot kosztów do 20% 

sumy ubezpieczenia; 

rehabilitacja nie więcej 

niż 500 zł  

      4 000  zł 

        

Opcja Dodatkowa  D1  -Śmierć ubezpieczonego w następstwie 

wypadku komunikacyjnego  
100%       14 000 zł 

Opcja Dodatkowa D7-koszty operacji plastycznych  w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
         2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D6-Poważne choroby           2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13-koszty leczenia stomatologicznego w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 
           3 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 


