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OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS 
                                 NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

 

OPCJA PODSTAWOWA/ 
 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

SUMY UBEZPIECZENIA/ 
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW): 

1.1 100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  100% sumy ubezpieczenia 

1.2 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW  1% sumy ubezpieczenia  

1.3 
koszty nabycia wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie, w tym również 
zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych - do 200 PLN 

do 30% sumy ubezpieczenia 

1.4 koszty 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  

3.1. 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej 
 (w tym również zawał serca i udar mózgu) 

dodatkowe świadczenie – 50% sumy ubezpieczenia 

3.2. śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego dodatkowe świadczenie – 100% sumy ubezpieczenia 

4. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW jednorazowo – 10% sumy ubezpieczenia  

5. pogryzienie przez psa,pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo – 1% sumy ubezpieczenia 

6. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo – 1% sumy ubezpieczenia 

7. Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku NW  
suma ubezpieczenia 2 000 zł 

II stopień – 10% sumy ubezpieczenia 

III stopień – 30% sumy ubezpieczenia 

IV stopień – 50% sumy ubezpieczenia 

8. 
Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia  
suma ubezpieczenia 2 000 zł 

II stopień – 10% sumy ubezpieczenia 

III stopień – 30% sumy ubezpieczenia 

IV stopień – 50% sumy ubezpieczenia 

PLACÓWKI OŚWIATOWE  

 
 

Suma ubezpieczenia (z włączeniemopcji Dodatkowych D2, D3) 
i składka roczna od osoby 

(składki zawierają rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu) 
 

 

 

SUMA UBEZPIECZENIA, SKŁADKA 
 
 
 

30 000 zł – 50 zł 
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PAKIET „SZPITAL I CHOROBY”  

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW 
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł 

Świadczenie dzienne: 150 zł za każdy dzień (od 1-go do 10-go dnia) 
                                      100 złza każdy dzień (od 11-go do 60-go dnia) 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby  

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł 
   Świadczenie dzienne: 150 zł za każdy dzień (od 1-go do 10-go 
dnia) 
                                      100 złza każdy dzień (od 11-go do 60-go dnia) 

Opcja Dodatkowa D6 – Poważne Choroby Suma ubezpieczenia: 2 000 zł 
Świadczenie: 2 000 zł 

Składka roczna od osoby 
(składka zawiera rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu): 3,00 zł 

 
Możliwość udzielenia zniżki dodatkowej dla osób będących w trudnej sytuacji - do 10% uczniów 
 

 
Składka łączna za jednego ucznia: 53 zł 
 
 


