Od

1993 roku
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Ubezpieczenie NNW Dzieci, Młodzieży, Personelu
na rok szkolny 2021/2022
Program wynegocjowany i rekomendowany przez Carbo Asecura S.A.
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawianie sportów w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
Wypłata tzw. świadczenia ,,za ból” w przypadku braku trwałego uszczerbku – wystarczą tylko 3 wizyty lekarskie.
Świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia płatne jeśli:
a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego bądź trwałego inwalidztwa częściowego,
złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu ,
b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni.
Dzienne świadczenie szpitalne:
a) w wyniku NNW, płatne od 1 dnia (min. 3 dni pobytu),
b) w wyniku choroby, płatne od 2 dnia (min. 3 dni pobytu) pod warunkiem, że choroba została zdiagnozowana w trakcie
trwania ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje również pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19.
Zwrot kosztów leczenia NNW (m.in. koszty wizyt lekarskich - z wyłączeniem wizyt stomatologicznych, badań, zabiegów, rehabilitacji,
odbudowy stomatologicznej zębów stałych) oraz koszty poniesione na naprawę lub zakup nowych okularów i aparatów słuchowych.
Koszty leków związane z NW– pod warunkiem pobytu w szpitalu przez minimum 4 dni.
Poważne zachorowanie - świadczenie płatne pod warunkiem rozpoznania w okresie ubezpieczenia.
Rozpoznanie chorób odzwierzęcych - płatne pod warunkiem zdiagnozowania ich w okresie trwania ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje
a) Pogryzienie przez psa,
b) Pokąsanie przez zwierzęta inne niż psy i owady i ukąszenie przez owady – pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 2 dni.
Pakiet Assistance EDU PLUS – pomoc medyczna (wizyta lekarza Centrum Assistance, wizyta pielęgniarki, dostawa leków,
opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny, infolinia medyczna), indywidualne korepetycje (maksymalnie do 10 godzin
lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku), pomoc informatyka (w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje możliwość skorzystania z nie więcej niż 4 usług pomocy informatycznej), pomoc rehabilitacyjna
(maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku).
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – świadczenie za zdiagnozowanie boreliozy oraz pokrycie kosztów usunięcia kleszcza,
badań diagnostycznych oraz antybiotykoterapii w przypadku ugryzienia przez kleszcza.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa zawałów serca i udarów mózgu, rozpoznanie sepsy
oraz obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, pod warunkiem zdiagnozowania ich w okresie trwania ubezpieczenia.
Zwolnienie z opłaty składki – do 10% (pod warunkiem ubezpieczenia co najmniej 90% dzieci/uczniów).
Nasze działania spełniają wymogi RODO. Powierzając nam swoje dane, możesz mieć pewność, że są bezpieczne.

Zgłoszenie
szkody

bezpośrednio na stronie https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/
lub pod nr telefonu: (22) 575 25 25

Podstawowe założenia
programu:

W liczbach:

1. Oferta w zakresie NNW została opracowana na
podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus
zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

•

2. Okres ubezpieczenia: 1 rok.

•

3. Zakres terytorialny: cały świat, 24h.

•
•

•

ponad 27-letnie doświadczenie w obsłudze
ubezpieczeń szkolnych
ubezpieczonych ponad 200 placówek oświatowych
ponad 28 000 ubezpieczonych w ramach ubezpieczeń
szkolnych
99% odnowionych umów - doskonała obsługa
placówek oświatowych
doświadczenia zdobyte w procesie likwidacji szkód
NNW

Partner programu

Ubezpieczenie NNW Dzieci, Młodzieży
i Personelu na rok szkolny 2021/2022
Rodzaje świadczeń
Suma ubezpieczenia:
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki
oświatowej w wyniku NW
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał
serca/ udar mózgu)
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego (dodatkowe świadczenie)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uszkodzenie ciała w wyniku NW, które nie
pozostawiło uszczerbku na zdrowiu oraz nie
wypłacono świadczenia z tytułu ataku padaczki,
wstrząśnienia mózgu, pogryzienia przez psa,
pokąsania, ukąszenia/ użądlenia, a które wymagało
min. 3 wizyt u lekarza
Koszty nabycia wyrobów medycznych:
a) wydawanych na zlecenie,
b) koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu
słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na
terenie placówki oświatowej
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych w wyniku NW
Pogryzienie przez psa
Pokąsanie przez zwierzęta inne niż psy i owady
i ukąszenie przez owady – pod warunkiem pobytu w
szpitalu minimum 2 dni.
Rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w wyniku NW
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki
(pod warunkiem zdiagnozowania padaczki w okresie
ubezpieczenia)
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami bądź
porażenie prądem lub piorunem
(pod warunkiem pobytu w szpitalu min. 3 dni)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób
odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy,
wścieklizny)
Oparzenia w wyniku NW

Odmrożenia w wyniku NW

Pobyt w szpitalu z powodu choroby lub NW
Poważne choroby
(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek,
transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata
mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I)

Koszty operacji plastycznych w wyniku NW
Koszty leczenia w wyniku NW na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że zostały
one poniesione w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy od dnia wypadku.

Wysokość świadczenia
15 000,00 zł
20 000,00 zł

10 000,00 zł

30 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

40 000,00 zł

60 000,00 zł

10 000,00 zł

15 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

10 000,00 zł

15 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

10 000,00 zł
100,00 zł za każdy %
uszczerbku

15 000,00 zł
150,00 zł za każdy %
uszczerbku

20 000,00 zł
200,00 zł za każdy %
uszczerbku

30 000,00 zł
300,00 zł za każdy %
uszczerbku

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

do 3 000,00 zł
w tym okulary
korekcyjne i aparaty
słuchowe do 200,00 zł

do 4 500,00 zł
w tym okulary
korekcyjne i aparaty
słuchowe do 200,00 zł

do 6 000,00 zł
w tym okulary
korekcyjne i aparaty
słuchowe do 200,00 zł

do 9 000,00 zł
w tym okulary
korekcyjne i aparaty
słuchowe do 200,00 zł

do 3 000,00 zł

do 4 500,00 zł

do 6 000,00 zł

do 9 000,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

600,00 zł

2 000,00 zł
1 000,00 zł

3 000,00 zł
1 500,00 zł

4 000,00 zł
2 000,00 zł

6 000,00 zł
3 000,00 zł

100,00 zł
Jednorazowo

150,00 zł
Jednorazowo

200,00 zł
Jednorazowo

300,00 zł
Jednorazowo

100,00 zł
Jednorazowo

150,00 zł
Jednorazowo

200,00 zł
Jednorazowo

300,00 zł
Jednorazowo

500,00 zł
Jednorazowo

750,00 zł
Jednorazowo

1 000,00 zł
Jednorazowo

1 500,00 zł
Jednorazowo

500,00 zł
Jednorazowo

750,00 zł
Jednorazowo

1 000,00 zł
Jednorazowo

1 500,00 zł
Jednorazowo

II stopnia – 300 zł
III stopnia-900 zł
IV stopnia-1500 zł
II stopnia – 300 zł
III stopnia-900 zł
IV stopnia-1500 zł
30 zł/ dzień

II stopnia – 400 zł
III stopnia-1200 zł
IV stopnia-2000 zł
II stopnia – 400 zł
III stopnia-1200 zł
IV stopnia-2000 zł
40 zł/ dzień

II stopnia – 500 zł
III stopnia-1500 zł
IV stopnia-2500 zł
II stopnia – 500 zł
III stopnia-1500 zł
IV stopnia-2500 zł
50 zł/ dzień

II stopnia – 500 zł
III stopnia-1500 zł
IV stopnia-2500 zł
II stopnia – 500 zł
III stopnia-1500 zł
IV stopnia-2500 zł
50 zł/ dzień

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

do 3 000,00 zł
do 2 000,00 zł
Limit 1 000,00 zł na
rehabilitację; 500 złodbudowa
stomatologiczna zębów
stałych

do 4 000,00 zł
do 3 000,00 zł
Limit 1 000,00 zł na
rehabilitację; 500 złodbudowa
stomatologiczna zębów
stałych

do 4 000,00 zł
do 4 000,00 zł
Limit 1 000,00 zł na
rehabilitację; 500 złodbudowa
stomatologiczna zębów
stałych

do 4 000,00 zł
do 4 000,00 zł
Limit 1 000,00 zł na
rehabilitację; 500 złodbudowa
stomatologiczna zębów
stałych

1 000,00 zł

1 000,00 zł

200,00 zł
Zgodnie z OWU

250,00 zł
Zgodnie z OWU

400,00 zł

500,00 zł

Do 1 500,00 zł
47,00 zł

Do 1 500,00 zł
62,00 zł

Zdiagnozowanie w okresie ubezpieczenia
1 000,00 zł
1 000,00 zł
wady wrodzonej serca
Uciążliwe leczenie w wyniku NW
100,00 zł
150,00 zł
Assistance EDU PLUS
Zgodnie z OWU
Zgodnie z OWU
Koszty leków w wyniku NW (pod warunkiem pobytu
250,00 zł
300,00 zł
w szpitalu min. 4 dni)
Pakiet Kleszcz
Do 1 500,00 zł
Do 1 500,00 zł
Składka roczna/ os.
27,00 zł
37,00 zł
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 §1 KC czy też w rozumieniu prawa handlowego.

Carbo Asecura S.A. | Pszczyna, ul. Żorska 10 |
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