
Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 

Śmierć w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 92 000  zł 

Śmierć w wyniku NW oraz zawału serca udaru mózgu 46 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu- za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu 
Uszczerbek na zdrowiu orzekany jest na podstawie Tabeli norm oceny 
procentowej InterRisk TU SA 

460 zł 

Świadczenie bez uszczerbkowe kiedy nieszczęśliwy wypadek 
nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu- jednorazowe świadczenie 
Uszkodzenie ciała wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej 
oraz dalszego leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych u lekarza 

460 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
Jednorazowe świadczenie, pod warunkiem zdiagnozowania padaczki 
w okresie ubezpieczenia 

460 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
Min. stabilizator, kołnierz ortopedyczny 

Do 13 800 zł 

Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu 
słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 

Do 200 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 
w wyniku NW 
Zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do pracy 
w dotychczasowym zawodzie 

Do 13 800 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
Jednorazowa wypłata za fakt zdiagnozowania sepsy 

9 200 zł 

Śmierć   rodzica   lub opiekuna  prawnego Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

4 600 zł 

Pogryzienie przez psa- jednorazowe świadczenie 460 zł 

Pokąsanie, ukąszenie- jednorazowe świadczenie 
Warunek- co najmniej 2 dniowy pobyt w szpitalu 

920 zł 

Zatrucia pokarmowe, zatrucia gazami, porażenie prądem lub piorunem- 
jednorazowe świadczenie 
Warunek- co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu 

2 300 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku jednorazowe 
świadczenie 
Warunek- co najmniej 2 dniowy pobyt w szpitalu 

460 zł 

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych- jednorazowe świadczenie 
bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna 

2 300 zł 

 

Poważne choroby 
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata 
wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie 
rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby 
autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
transplantacja głównych organów 

 
2 000 zł 



Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Świadczenie  od  1  dnia  pobytu  pod  warunkiem  2  dniowego   pobytu   

w szpitalu, max za 95 dni 

150 zł za dzień od 1 do 10 dnia pobytu, 
 

100 zł za dzień od 11 do 95 dnia pobytu 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby w tym COVID- 19 

Świadczenie  od  2  dnia  pobytu,  pod  warunkiem  3  dniowego  pobytu   

w szpitalu, max za 100 dni 

100 zł 
za dzień 

Pobyt w szpitalu na OIOM/OIT w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Świadczenie pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu, dodatkowe 
jednorazowe świadczenie 

500 zł 

Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, oraz kosztów leczenia 
stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, badania zlecone przez lekarza, 
pobyt w szpitalu, zakup środków opatrunkowych, operacje 
przeprowadzone w trakcie co najmniej 3 dniowego pobytu w szpitalu 

Do 2 000 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU 

SU 6 000 zł 

Odmrożenia 
II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU 

SU 2 000 zł 

Zwrot kosztów leków 
Warunek-co najmniej 4 dniowy pobyt w szpitalu w związku z NW 

Do 500 zł 

Koszty opłaconej wycieczki szkolnej Pod warunkiem pobytu w szpitalu lub 
leczeniem ambulatoryjnym w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Do 500 zł 

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy 
Zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł 
Wizyta u lekarza do 150 zł 
Badania diagnostyczne do 150 zł 
Antybiotykoterapia do 200 zł 

Do 1 500 zł 

ASSISTANCE pomoc w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem 
Indywidualne korepetycje: przysługuje do 10 godz. lekcyjnych. 
Jeśli Ubezpieczony uczeń lub student uległ NW, który spowodował 
niezdolność do nauki minimum 7 dni 
(udokumentowane zaświadczeniem lekarskim) 
Pomoc medyczna: wizyta lekarza Centrum Assistance, wizyta pielęgniarki, 
dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny, 
infolinia medyczna 

SU 5 000 zł 

Hejt Stop 
wsparcie informatyczne limit 4 zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
zwiększenie bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, włamanie 
na konto na portalu społecznościowym 
pomoc psychologiczna limit 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
pomoc prawna nielimitowane usługi: znieważenie lub zniesławienie w 
sieci, cyber-mobbing, obraźliwe i agresywne działania w sieci lub 
rozpowszechnianie zdjęć Ubezpieczonego, deepfake, szantaż, inne 
działania przemocowe w sieci 

SU 5 000 zł 

 
Składka za 1 osobę 

 
60 zł za 12 miesięcy 
65 zł za 13 miesięcy 

 

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny, nie jest ofertą handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i należy je czytać łącznie z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 01/25/03/2022 z dnia 25.03.2022 roku, oraz postanowieniami odmiennymi i dodatkowymi. 


