
Informacja o grupowym ubezpieczeniu szkolnym Edu Plus na rok szkolny 2021/22 
InterRisk TU S.A.  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ROPCZYCACH 
Biuro do obsługi: Sobina Ubezpieczenia Ropczyce, ul. Mickiewicza 4 tel. 793 000 051 i 513 025  
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:     

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia w zł. 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej  66 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, zawał serca i udaru mózgu 33 000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 33 000 zł 

Za 1% uszczerbku na zdrowiu  330 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW 
(płatne od 1 dnia, min. 3 dni pobytu, max. 100 dni) 

150 zł za dzień 
od 1 do 10 dnia 

100 zł za dzień od 11 do 100 dnia 
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby w tym COVID-19 
(płatne od 2 dnia, min. 3 dni pobytu, max. 100 dni) 100 zł za dzień 

Koszty opłaconej wycieczki szkolnej 800 zł 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 
do 1500 zł 

w tym: a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł, 
 b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 

150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł 

Operacje w wyniku NW  
m. in. następstwa złamań, zwichnięć, skręceń 

do 1400 zł 
zgodnie z OWU 

Ubezpieczenie bólowe.   
Świadczenie z tytułu NW, w wyniku którego nie oszacowano uszczerbku na zdrowiu (np. skręcenia, zwichnięcia, 
stłuczenia) – warunek: interwencja lekarska i 2 wizyty kontrolne. 

330 zł 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (protezy, ortezy, 
gorsety, stabilizatory itp.)  

oraz kosztów zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 

do 9 900 zł 
w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - 

do 200 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku 
NW do 9 900 zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 6 600 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW 3 300 zł 
Pogryzienie (bez wymogu pobytu w szpitalu) 
pokąsanie, ukąszenie (min. 2 dni pobytu w szpitalu) 660 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 330 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (min. 2 dni pobytu w szpitalu) 990 zł 

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub 
piorunem (min. 3 dni pobytu w szpitalu) 1 650 zł 

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych 
(bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 650 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 3 000 zł 
 Poważne zachorowania (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) 

1 400 zł 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW (wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja do 1000 
zł, konsultacja z psychologiem do 500 zł) do 1 400 zł 
Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW (dotyczy zębów stałych, max. 
500 zł na 1 ząb, zostały poniesione w RP, w okresie 6 m-cy od daty nieszczęśliwego wypadku) do 1 000 zł 

Koszty zakupu leków w wyniku NW (min. 4 dni pobytu w szpitalu) do 500 zł 

Łączna składka roczna za ucznia  43,00 zł  



W RAMACH UBEZPIECZENIA: 

✓ Ochrona na terenie całego świata 
✓ Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na wycieczkach, 
✓ Odpowiedzialność za wypadki podczas uprawiania sportu, uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole, na zawodach 
sportowych i poza szkołą np. w klubach sportowych. 

 

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus. 

 

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie: 

- serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie 
- danych osobowych osoby Ubezpieczonej 
- dane Ubezpieczającego 
- numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie 
- dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia 
 

Szkodę można zgłosić w następujący sposób: 

 W biurze Sobina Ubezpieczenia Ropczyce, ul. Mickiewicza 4,  tel. 793 000 051  
(naprzeciw  Urzędu Gminy) 
 

 Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: 
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new 
 

 Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25 
 

 Pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: 
Przegr. Pocztowa nr 3334 
40-610 Katowice 
 

 Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (w skazanych w § 21 OWU) należy 
przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl 
 

 

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym 

linkiem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 

lub w biurze Sobina Ubezpieczenia Ropczyce, ul. Mickiewicza 4,  tel. 793 000 051 


