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Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa zawarcia umowy: Ogolne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwatc\ nr

05/04/03/2014 ZarzC\du InterRisk TU S_A_Vienna Insurance Group z dnia 04.03.2014 r.

INFORMACJE 0 UBEZPIECZAJA,CYM

Nazwa ubezpieczaj~cego:

przewidywana liczba os6b do ubezpieczenia:

Okres ubezpieczenia:

ZESPOt SZKOt W DRYGALACH
370

12miesi~cy

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA OCHRONA PLUS

Swiadczenie
Wysokosc sumy

Wysokosc swiadczenia ubezpieczenia
(SU)

1. smierc:' Ubezpieczonego w wyniku nieszcz~sliwego wypadku (w tym r6wniei: zawcH serea i udar mozgu) 100%SU

2. koszty nabyciawyrob6wmedycznych,b~dqcychprzedmiotamiortopedycznymii srodk6wpomocniczych do 30%SU

3. koszty przekwalifikowania zawodowego os6b niepelnosprawnych do 30%SU

4- uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczkt jednorazowo 1% SU

S. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU

6. smierc rodzica Ubezpieczonego w nastE;!pstwie nieszcz~sliwego wypadku jednorazowo 10%SU 8 DOO zl

7. pogryzienie przez psa jednorazowo 1% SU

8. trwate inwalidztwo cz~~§Ciowe zgodnie z tabelq nr 4 OWU

9. ztamanie kosci, zwichni~cia lub skr~cenia staw6w zgodnie z tabelq nr 5 OWU

10. nagle zatrucle gazami, bGjdz z tytufu poratenia prGjdem lub piorunem 5% SU

11. uszkodzeniacialaw NNW. wymagajqce interwencji lekarskiejw plac6wcemedycznej i minimumjednej wizyty 1,5%SUkontrolnej

OPCJE DODATKOWE

OpcjaOodatkowa02 - oparzeniaw wyniku nieszcz~sliwegowypadku II stopien -10% SU; III stopien - 30%SU; IV stopien- 1000 zl50%SU

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitaJu w wyniku nieszcz~liwego wypadku 1% SU za kai.dy dzieri (swiadczenie od trzeciego dnia 200021pobytu)

OpcjaOodatkowa05 - pobytuw szpitaluw wyniku choroby 1%SUza kazdy dzien (swiadczenieod trzeciegodnia 7000 zlpobytu)

OpcjaOodatkowa09 - operacjew wyniku choroby zgodnie z TABELA NR 9 OWU 500 zl

Opcja Oodatkowa010 - koszty leczeniaw wyniku nieszcz~sliwegowypadku do 10%SU 400z1

Opcja Oodatkowa012 - zdiagnozowanieu Ubezpieczonegowadywrodzonej serca 20%SU 1000 zl

Opcja Oodatkowa013 - koszty leczenia stomatologicznegow wyniku nieszcz~liwego wypadku do 10%SU 2 SOD zl

SKtADKA

Skladka za 1 osobt;! (bez rozszerzenia 0 wyczynowe uprawianie sportu): 35,00 zl

Za zaplat~ dodatkowej skladki w Opcji Ochrona Plus InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela rowniez ochrony osobom wyczynowo uprawiaj~cym sport, tj.
bior~cym udzial w:
a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klub6w, zwi!jZk6w i organizacji sportowych,
b) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubow sportowych,
c) podczas zaj~c wychowania fizycznego odbywaj~cych sit;!w ramach obowiqzujqcego planu lekcji w klasach/szkolach sportowych.
Skladka ulega wowczas podwyzszeniu.

Bez zwyzki skladki InterRisk TU SA Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
a) uprawiajqcym sport podczas zaj~c wychowania fizycznego odbywaj~cych sit;!w ramach obowi~zujqcego planu lekcji, za wyj~tkiem sytuacji. gdy Ubezpieczony jest
uczniem k1asy lub szkoly sportowej,
b) biorqcym udzial w zawodach wewnqtrzszkolnych lub mi~zyszkolnych, za wyj~tkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoly sportowej lub uczestniczy w
wlw zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) k1ubu sportowego,
c) rekreacyjnie uprawiaj~cym sport.
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