
UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE 2022/2023 od 01.09.2022 r. 

Ubezpieczenie EDU Plus - OPCJA PODSTAWOWA 

Zakup na stronie 

www.ubezpieczenia-gda.pl 

SKŁADKA roczna dla  
uczniów szkół 44,50  56,00  78,00 94,00 

SKŁADKA dla dzieci  

ze żłobków, przedszkoli 41,00 48,00 64,00 78,50 

RODZAJ ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  w tym 

również na skutek omdlenia, ataku epileptycznego, 

zawału serca, udaru mózgu) 
100 % SU  15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

NW 

za każdy 1% 

uszczerbku  - 1% SU 

 

1% - 150 zł 
 

1% - 200 zł 

 

1% - 300 zł 

 

1% - 400 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w NW 

 (w tym również omdlenia, atak epileptyczny, zawał 

serca, udar mózgu) 

 
100% SU 

 
15 000 zł 

 
20 000 zł 

 
30 000 zł 

 
40 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie 
placówki oświatowej 

dodatkowo 100% 
głównej SU 

15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie 
do 30% SU 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych 
do 30% SU 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 

padaczki 
jednorazowo 1% SU 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 

Ubezpieczonego w następstwie NW 
jednorazowo 10% SU 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, 

ukąszenie/użądlenie 
jednorazowo 1% SU 150 zł lub 300 

zł 
200 zł lub 400 

zł 
300 zł lub 600 

zł 
400 zł lub 800 

zł 

  Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku 

komunikacyjnego 
100% dodatkowej SU 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

  Pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od 
pierwszego dnia pobytu, przy minimum 2 dniach pobytu) 

1% SU za każdy dzień 40 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień 60 zł za dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 

(świadczenie od 2 dnia pobytu) 
1% SU za każdy dzień 40 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień 60 zł za dzień 

  Poważne Choroby – 14 zachorowań zgodnie z OWU 1 500 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, 

toksoplazmozy, wścieklizny 
jednorazowo 5 % SU 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boleriozy 
do 100% SU do 1 500 do 1 500  do 1 500 do 1 500 

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, 

porażenie prądem/ piorunem  
jednorazowo 5% SU 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 

Koszty operacji plastycznych po NW do 100% SU 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 500 zł 

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 100% SU, w tym na 
rehabilitację 1 000 zł 

1 800 zł 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub 
pracy w wyniku NW 

1 % SU za każdy dzień 10 zł za dzień 15 zł za dzień 20 zł za dzień 25 zł za dzień 

 Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wady wrodzonej 
serca 

100 % SU 800 zł 900 zł 1 000 zł 1 000 zł 

Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku wg z tabeli Nr 8 OWU do 4 000 zł do 4 000 zł do 4 000 zł do 4 000 zł 

Koszty leczenia  stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku* 
*nie dotyczy żłobków 

i przedszkoli 
1 000 zł 1 000 zł 

 
1 000 zł 1 000 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku NW 2 % SU 
150 zł 150 zł 200 zł 200 zł 

Zwrot kosztów zakupu leków po wypadku zgodnie z OWU do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł 

Hejt Stop - pomoc informatyczna udzielana jest przez 
24 godziny 

zgodnie z OWU do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł 

ASSISTANCE EDU Plus Usługi zgodnie z OWU do 5 000 zł 



I I 

  Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek, SU- suma ubezpieczenia. 

 

EKSTRAKLASA UBEZPIECZEŃ DZIECI i MŁODZIEŻY 
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia (OWU) EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu 

InterRisk TU S.A. VIG z dnia 25.03.2022 r., które są dostępne na stronie zakupu 

i u pośrednika. 
 

 

Ubezpieczenie grupowe zawierane jest w formie imiennej a przystąpienie do 

ubezpieczenia następuje przez internet na stronie www.ubezpieczenia-gda.pl:  

- wybieramy szkołę, dalej określony wariant EDU Plus, pod składką jest przekierowanie 

do panelu InterRisk, gdzie podajemy dane jako rodzica/opiekuna prawnego oraz 

ubezpieczonego dziecka/ucznia i dokonujemy płatności on-line.  Certyfikat przychodzi na 

wskazany adres mail.  

 
W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji i bardzo proszę o kontakt: telefoniczny, 

mailowy lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie. 

 

✓ Ochrona w Polsce i na świecie, przez 365 dni w roku 

✓ W zakresie sport szkolny, UKS, SKS, sport rekreacyjny 

✓ Przy tej samej składce dla ubezpieczonych w wieku do 20 roku życia – także sport wyczynowy  

✓ Szeroki zakres usług w ramach Assistance EDU Plus w tym pomoc informatyczna, dostępna przez 

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

✓ Hejt Stop – NOWOŚĆ - organizacja i pokrycie kosztów zdalnej pomocy informatycznej, pomocy 

psychologicznej, pomocy prawnej w związku z włamaniem na konto społecznościowe, znieważaniem, 

cybermobbingiem, agresywnym, obraźliwym działaniem w sieci itp. 

✓ zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 

uszkodzonego podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych 

✓ Pracownicy Placówki mogą ubezpieczyć swoje dzieci spoza szkoły, zapłacić tą samą składkę co 

uczniowie i być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków 

✓ Prosta i szybka forma zgłoszenia roszczenia on-line 

✓ Opieka profesjonalnego pośrednika ubezpieczeniowego 

✓ Zniżki w innych ubezpieczeniach majątkowych: 20% dla Ochrony prawnej w życiu 

prywatnym, mieszkaniowych, zdrowotnych, biznesowych 

 
Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia dodatkowej sumy ubezpieczenia NNW 

w polisach indywidualnych. 

 www.stowarzyszenie-pszczolka.info 

Za zgodą ubezpieczyciela rolę Ubezpieczającego zamiast szkoły lub osoby fizycznej pełni 
Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA” - podmiot zarejestrowany w KRS pod numerem 
0000842063 
 Zgłoś roszczenie za pomocą:• internetowego formularza o dowolnej porze; Infolinii InterRisk Kontakt  
tel. 22 575 25 25 lub mailowo szkody@interrisk.pl   
 Przedstawiciel InterRisk S.A. Vienna Insurance 

Group Oddział Białystok 
 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-
Finansowe 

Arkadiusz Kamiński 
Ul. Jagiellońska 30C/9, Gdańsk 

 
tel. 694 49 49 53 

mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl 
 

www.ubezpieczenia-gda.pl 
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