
   

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW 2022/2023 
w INTERRISK TU S.A. – dedykowane dla przedszkoli 

 

RODZAJ / NAZWA ŚWIADCZENIA 
Suma ubezpieczenia / Limit świadczenia 

Wariant I Wariant II Wariant III 

Składka roczna 40 zł 55 zł 70 zł 

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego lub w 
wyniku NW na terenie placówki 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 

Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym 
również zawał serca i udar mózgu) 
- Podstawowa Suma Ubezpieczenia 

20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (za 1%) 200 zł 300 zł 400 zł 

Nabycie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (np. protezy, 
kołnierze ortop.) oraz zakup/naprawa okularów korekcyjnych lub 
aparatu słuch. uszkodzonych w wyniku NW na terenie przedszkola 

6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł 

Zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł 

Rozpoznanie Poważnej Choroby, tj.  
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja 
głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata 
wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, 
niewydolność serca lub nerek, choroba autoimmunologiczna, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych 

2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
(świadczenie od pierwszego dnia pobytu) 70 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID-19 
(świadczenie od drugiego dnia pobytu) 

70 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w wyniku NW 3 000 zł 3 000 zł 3 500 zł 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW 
max. 

200 zł za 1 ząb 
max. 

300 zł za 1 ząb 
max. 

300 zł za 1 ząb 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku  2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź z tytułu porażenia 
prądem lub piorunem  1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, 
toksoplazmozy, wścieklizny) 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 

Pogryzienie przez psa / pokąsania i ukąszenia 200/400 zł 300/600 zł 400/800 zł 

Oparzenia i odmrożenia (w zależności od stopnia) do 2 000 zł do 2 000 zł do 6 000 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 200 zł 300 zł 400 zł 

Rozbudowany Pakiet Assistance 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Pakiet pomocy HEJT STOP – NOWOŚĆ !!! 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Ochrona obejmuje wyczynowe uprawianie sportu  TAK TAK TAK 

 
  



   

 PAKIET ASSISTANCE – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES zgodnie z OWU (skrócony opis poniżej) 

pomoc medyczna (dzieci, personel placówki) 
 

 

 wizyta lekarza Centrum Assistance 
 wizyta pielęgniarki, dostawa leków 
 opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny 
 infolinia medyczna  –  możliwość rozmowy z lekarzem Centrum 

indywidualne korepetycje (dzieci) 

 

do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego NW 
warunek: Ubezpieczony uczeń lub student uległ NW, który 
spowodował niezdolność do nauki minimum 7 dni 

pomoc rehabilitacyjna (personel placówki) do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego NW 
warunek: niezdolność do wykonywania pracy min. 7 dni  

PAKIET HEJT STOP – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES zgodnie z OWU (skrócony opis poniżej) 

 

Usługi wsparcia informatycznego, 
psychologicznego i prawnego dla dorosłych i dzieci, 
w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w 
sieci. 

 

Pomoc informatyczna dostępna 24 godziny na  
dobę przez 7 dni w tygodniu. Pomoc prawna i 
psychologiczna w dni robocze w godz. 8:00 - 20:00. 

 

Limit:  4 zdarzenia w okresie  ubezpieczenia, m.in. 

 usunięcie lub zablokowanie przez informatyka dostępu do  
negatywnych, obraźliwych lub bezprawnie udostępnionych 
informacji o Ubezpieczonym (zabezpieczenie i/lub wsparcie w 
usunięciu treści), a także w miarę możliwości identyfikacja sprawcy 

 pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej, m.in. weryfikacji i/lub 
blokadzie odwiedzanych przez dziecko stron www 

Limit:  2 zdarzenia w okresie  ubezpieczenia, m.in. 

 Pomoc prawna – pomoc dotycząca sposobu postepowania w 
przypadku  niepożądanego zdarzenia w sieci, zabezpieczenie 
dowodów, wsparcie prawne w zgłoszeniu zdarzenia na Policję, w 
procesie interwencji, w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy 

Limit:  2 zdarzenia w okresie  ubezpieczenia, m.in. 
 Pomoc psychologiczna - konsultacje zdalne realizowane przez 

specjalistów. 

 
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w załączonych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus  
(uchwała nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk z dnia 25 marca 2022 r.)  

Objaśnienia: SU - suma ubezpieczenia, NW - nieszczęśliwy wypadek, OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

 
 

          JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE ?     OPTYMALNA OCHRONA  
 
 

1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline   12 miesięcy, 24 godziny na dobę 
 
   

2. Podaj numer ID (hasło) do logowania:  7247f                                                         ochrona na całym świecie* 
          (w domu, przedszkolu, na wycieczce, 
          na wakacjach, podczas zajęć dodatkowych) 

3. Wybierz wariant ubezpieczenia        
    i zapoznaj się z warunkami  
          pobyt w szpitalu (w tym: COVID-19) 

 
4. Uzupełnij dane opiekuna/dziecka       

          wyczynowe uprawianie sportu 
 

5. Zapłać składkę online       szeroki zakres Assistance i pakiet Hejt Stop 
 
 

6. Otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy                           * za wyjątkiem kilku świadczeń 
 
 

 Kontakt do agenta InterRisk obsługującego placówkę: 604 56 22 01 


