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Telefon kontaktowy +48 604 407 478 
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Szanowni Państwo, 

 
InterRisk S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu specjalną ofertę szkolną EDU PLUS. 
 

Nasza Spółka od 18 lat otacza ochroną ubezpieczeniową prawie 2 miliony Klientów. W 2006 roku dołączyliśmy do Grupy 
VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. 
VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych, ze 180-letnią tradycją, zajmujący wiodącą pozycję w 
rankingu międzynarodowych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo – Wschodniej. 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zajmuje piatą pozycję wśród największych ubezpieczycieli w Polsce działających w sektorze 
ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Wyróżniamy się na polskim rynku ubezpieczeniowym dynamiką rozwoju firmy (wzrost 
zebranej składki w 2010 roku o 36% wobec roku 2009), atrakcyjną ofertą ubezpieczeniową, dbałością o bezpieczeństwo osób 
Ubezpieczonych, profesjonalną obsługą Klientów oraz rosnącym zaufaniem coraz liczniejszej grupy Klientów. W 2009 r. w 
uznawanym za najbardziej obiektywną klasyfikację spółek rynkowych corocznym rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk (pod patronatem Ministerstwa Gospodarki) nasza Spółka otrzymała trzeci raz z rzędu wyróżnienie za konsekwentną 
realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych 
przedsiębiorstw w Polsce.  

Obserwując wnikliwie zmiany zachodzące na rynku, doskonalimy i uatrakcyjniamy nasze produkty tak, aby w jak 
największym stopniu zaspokajały potrzeby ubezpieczeniowe naszych obecnych jak i przyszłych Klientów. Efektem tych prac jest 
specjalna oferta szkolna Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU PLUS, która mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania w 
razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku bądź choroby, które to pomimo naszych wszelkich trosk i opieki mogą przydarzyć się 
naszym Pociechom. Korzyści płynące z ubezpieczenia młodzieży szkolnej mogą zrekompensować, bądź stanowić bardzo wielką 
pomoc materialną dla rodziców, opiekunów w przypadku leczenia choroby, bądź skutków nieszczęśliwych wypadków. 

W nadchodzącym roku szkolnym chcielibyśmy Państwu zaoferować do wyboru trzy unikalne Opcje ubezpieczenia,  
w ramach których oprócz standardowych świadczeń (śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w tym zawał serca i udar mózgu, 
uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW, trwałe inwalidztwo częściowe, zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 
złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku) InterRisk S.A. Vienna Insurance Group gwarantuje pomoc 
finansową w przypadku zachorowania na sepsę, ataku padaczki, pogryzienia przez psa, zatrucia różnymi gazami, bądź 
substancjami chemicznymi, porażeniem prądem, bądź piorunem, czy też utraty rodzica na skutek nieszczęśliwego wypadku. 

Każda z wybranych Opcji może zostać rozszerzona o dowolnie wybrane Świadczenie Dodatkowe.  
W nadchodzącym roku szkolnym mają Państwo do wyboru aż 14 różnych świadczeń: śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, 
oparzenia, odmrożenia, pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, 10 rodzajów najpoważniejszych 
zachorowań, które mogą wystąpić w wieku dziecięcym lub młodzieńczym oraz zachorowań najbardziej odczuwalnych w grupie 
zawodowej nauczycieli,  operacje plastyczne, operacje  w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, zwrot kosztów leczenia lub 
leczenia stomatologicznego, zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności do nauki lub pracy, a także świadczenie w przypadku 
zdiagnozowania wrodzonej wady serca, bądź świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia.  

Ten wyjątkowy zakres można wzbogacić o świadczenia Assistance EDU PLUS, w ramach których uczniowie, studenci, którzy 
ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi mają możliwość skorzystania z indywidualnych korepetycji, natomiast personel Państwa 
placówki oświatowej może skorzystać z pomocy rehabilitacyjnej, czy też tak bardzo ważnej w dzisiejszych czasach, pomocy 
medycznej.  

Ufamy, że InterRisk S.A. Vienna Insurance Group stanie się Państwa partnerem, z którym będziecie współpracować w 
zakresie ubezpieczeń w nadchodzącym roku szkolnym/ akademickim.  Dzięki swej wyjątkowej elastyczności  program pozwala w 
bardzo łatwy sposób skonstruować zakres ubezpieczenia zgodnie z rzeczywistymi Państwa potrzebami i oczekiwaniami. 
Prezentowany program ubezpieczeniowy jest propozycją, którą zawsze możemy zmodyfikować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, 
aby szczegółowo przybliżyć naszą unikalną ofertę i zaproponować rozwiązania, których Państwo oczekujecie.  

 

Z poważaniem 

 

……………………………………………………… 
 
InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
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KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW, STUDENTÓW UBEZPIECZONYCH 

 

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku,  
przez 24 godz. na dobę) na całym świecie. 

2. Jeśli ochroną zostanie objęte 100% uczniów uczęszczających do danej placówki oświatowej, umowa ubezpieczenia 
zawierana jest bez konieczności załączania imiennej listy osób objętych ubezpieczeniem, a w  przypadku objęcia 
ochroną co najmniej 95% uczniów -  zwolnienie z opłaty składki do 10 % uczniów będących w trudnej sytuacji 
materialnej. 

3. W ramach opcji podstawowej oferujemy wiele różnych świadczeń śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w tym 
zawał serca i udar mózgu, uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW lub ataku padaczki, trwałe inwalidztwo częściowe, 
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, 
zwrot kosztów przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, złamania jednej lub więcej kości w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku, zachorowanie na sepsę, pogryzienie przez psa, utrata rodzica na skutek nieszczęśliwego 
wypadku oraz zatrucie różnymi gazami, bądź substancjami chemicznymi, oraz porażenie prądem, bądź piorunem. 

4. Szeroki zakres Świadczeń Dodatkowych – możliwość wyboru aż czternastu różnych świadczeń: śmierć 
Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, oparzenia, odmrożenia, pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku lub choroby, poważne zachorowania, operacje plastyczne, operacje w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku lub choroby, zwrot kosztów leczenia, zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności 
Ubezpieczonego do nauki lub pracy, zwrot kosztów leczenia stomatologicznego, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego  
wrodzonej wady serca, bądź świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia. 

5. Indywidualne korepetycje dla uczniów i studentów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać 
na zajęcia lekcyjne oraz niezbędna pomoc medyczna: wizytę lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty, 
dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji oraz transport medyczny i infolinia medyczna, za pośrednictwem 
której istnieje możliwość rozmowy z lekarzem. 

6. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty  świadczeń. 

                                   

 

 

KORZYŚCI DLA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

1. Możliwość objęcia programem  nauczycieli oraz pozostały personel placówki oświatowej na warunkach takich samych 
jak młodzież szkolna. 

2. Pomoc rehabilitacyjna w sytuacji, gdy nauczyciel lub personel placówki oświatowej uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy. 

3. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez personel, w tym nauczycieli - w przypadku ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej szkoły z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia - bez opłaty dodatkowej 
składki.  

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli, z tytułu wykonywania zawodu, bez 
względu na miejsce i  funkcję i miejsce jej pełnienia – za „symboliczną złotówkę”.  

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej dyrektora placówki oświatowej. 

 

 

 

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  

 

1. Darowizna dla placówki w wysokości 20% 

2. Możliwość dofinansowania placówek oświatowych w ramach funduszu prewencyjnego.  

3. Gwarantujemy ubezpieczenie majątku i OC placówki oświatowej według preferencyjnych stawek. 
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 JA K Ą  OC H RO N Ę  ZA P E W N I A  N A J LE P S Z E  U B E Z P I E CZ E N I E  S Z K O LN E  E D U  P LU S ?  

 

 

I. OPCJA PODSTAWOWA  

ŚWIADCZENIE 
 

WYSOKOŚĆ 
 

1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku                                                    10 000,00 zł 
 

1.1 100% uszczerbek na zdrowiu  100% sumy ubezpieczenia 

1.2 1% uszczerbku na zdrowiu  1% sumy ubezpieczenia 

1.3 
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych 

do 30% 
 sumy ubezpieczenia  

1.4 zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 
do 30%  

sumy ubezpieczenia  

2. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 
jednorazowo  - 1% sumy 

ubezpieczenia  

3. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał 
serca i udar mózgu) 

100% sumy ubezpieczenia 

4. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
jednorazowo  - 10% sumy 

ubezpieczenia  

5. śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
jednorazowo -  10% sumy 

ubezpieczenia  

6. pogryzienie przez psa 
jednorazowo - 1% sumy 

ubezpieczenia  

 
OPCJE DODATKOWE:  

ŚWIADCZENIE 
 

SUMA UBEZPIECZENIA 
 

1 

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

5 000,00  zł 

2 
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (1% SU;  płatne od trzeciego dnia 
pobytu) 

5 000,00 zł  

3 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (1% SU; płatne od trzeciego dnia pobytu) 5 000,00 zł  

4 Poważne zachorowania (100% SU) 2 000,00 zł 

5 
 
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (do 10% SU) 
 

5 000,00 zł  

 

SKŁADKA ZA UCZNIA  43,10 ZŁ 
 

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony klasom sportowym oraz uczniom pozostałych klas w 
czasie ich zajęć sportowych (treningi, zawody),  zarówno w szkole, jak i w poza szkolnych sekcjach (klubach) 
sportowych.  Składka ulega wówczas podwyższeniu o 25%. 
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