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 EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 
 

 

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY 
 I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 
 
KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW,  

 

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

2. Możliwość  10 % zniżki w składce ze względu na uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. 

3. Indywidualne korepetycje dla uczniów, 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 - w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ASSISTANCE EDU PLUS 

4. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty  świadczeń. 

                                   

OPCJA PODSTAWOWA PLUS  

Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 z dnia 29.03.2016 r. 

  

 

 

               

Rodzaj świadczenia 
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nnw: 

 
Wysokość świadczenia 

 

WARIANT I 
suma 

ubezpieczenia 
10.000 zł 

WARIANT II 
suma 

ubezpieczenia 
15.000 zł 

WARIANT III 
suma 

ubezpieczenia 
20.000 zł 

WARIANT IV 
suma 

ubezpieczenia 
30.000 zł 

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nnw 
10.000 zł 15.000 zł 20.000 zł 30.000 zł 

od 1% do 70% uszczerbku na zdrowiu wyniku nnw 
1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku 

powyżej 70% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nnw 
1,5% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku 

śmierć ubezpieczonego w wyniku nnw  10.000 zł 15.000 zł 20.000 zł 30.000 zł 

śmierć ubezpieczonego w wyniku nnw na terenie placówki 

oświatowej 
25.000 zł 37.500 zł 50.000 zł 75.000 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 

ortopedycznymi i środków pomocniczych 
do 3.000 zł do 4.500 zł do 6.000 zł do 9.000 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 3.000 zł do 4.500 zł do 6.000 zł do 9.000 zł 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 

zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy do 3.000 zł do 4.500 zł do 6.000 zł do 9.000 zł 

śmierć rodzica ubezpieczonego w następstwie nnw  1.000 zł 1.500 zł 2.000  zł 3.000 zł 

śmierć obojga rodziców ubezpieczonego w następstwie nnw do 3.000 zł do 4.500 zł do 6.000 zł do 9.000 zł 

pogryzienie przez psa, inne zwierzęta oraz pokąsanie przez 

owady 
100 zł 150 zł 200 zł 300 zł 

zwrot kosztów korepetycji – limit do 10 godzin lekcyjnych i nie 

więcej niż 500 zł w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia  do 500 zł 
 

zwrot kosztów porady psychologa 
do 500 zł 

 

SKŁADKA          26,40 zł. 39,60 zł. 52,80zł 79,20zł 
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ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA – OPCJE 
DODATKOWE 

 
Wysokość 

świadczenia 
SUMA 

UBEZPIECZENIA 
SKŁADKA 

opcja dodatkowa D 4 

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Świadczenie płatne od 1 dnia pobytu 

1% su za każdy 
dzień 

3.000 zł 0,70 zł 

opcja dodatkowa D 5 

pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
Świadczenie płatne od 1 dnia pobytu 

1% su za każdy 
dzień 

3.000 zł 0,70 zł 

opcja dodatkowa D 6 

poważne zachorowania 

nowotwór złośliwy, paraliż, 
niewydolność nerek, 
transplantacja głównych 
organów, poliomyelitis, utrata 
mowy, utrata słuchu, utrata 
wzroku, anemia aplastyczna, 
stwardnienie rozsiane 

100% su 1.000 zł 0,60 zł 

opcja dodatkowa D 7 

koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

 do 20% su 5.000 zł 0,80 zł 

opcja dodatkowa D 8 

operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

w zależności od rodzaju 
operacji wysokość świadczenia 
określa tabela nr 8 

Zgodnie z tabelą nr 
8 OWU 

1.000 zł 
1,10 zł 

 
 

opcja dodatkowa D 10 

koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 do 10% su 2.000 zł 1,00 zł 

opcja dodatkowa D 13 

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

 do 10% su 5.000 zł 0,80 zł 

opcja dodatkowa D 14 

uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

 - 1% su gdy nieszczęśliwy wypadek nie 

pozostawił uszczerbku na zdrowiu  a przebieg 

leczenia spowodował niezdolność do nauki/ 

pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni,  

 - 2% su gdy nieszczęśliwy wypadek nie 
pozostawił uszczerbku na zdrowiu  ale 
poszkodowany przebywał w szpitalu w związku z 
wypadkiem przez okres min 3 dni, a przebieg 
leczenia spowodował niezdolność do nauki/ 
pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni 

10.000 zł 1,50 zł 

opcja dodatkowa D 15 

assistance edu plus 
Pomoc medyczna indywidualne 
korepetycje pomoc rehabilitacyjna 

Świadczenia 
zgodne z OWU 

5.000 zł 1,20 zł 

ASSISTANCE 

Pomoc medyczna 
 
 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance , 

organizacja wizyty u lekarza specjalisty  

wizyta pielęgniarki  

dostawa leków  

opieka domowa po hospitalizacji  

transport medyczny  

infolinia medyczna  (0 22) 570 47 74 –  możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance oraz dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach 

obowiązujących w Polsce przepisów, 

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 

- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje  z innymi lekami, możliwości 

przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów 

Indywidualne korepetycje 

 

 

jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku 

którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem 

lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z 

wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub 

uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

Pomoc rehabilitacyjna 

 

 

jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów   i studentów, uległ nieszczęśliwemu 

wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca 

nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum 

Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu 

Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku 

http://www.spanish-in-spain.biz/imgs/salud.gif
http://www.korepetycje.website.pl/obrazki/image2.gif
http://www.gortomed.pl/img/lozka_rehabilitacyjne/lozko_rehabilitacyjne_leo.jpg
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