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vlENNA lN5uRANcE GROUP

Ofeńa grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa rawarcla umowy: Ogólne llYarunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zat*ierdzone uchwałą nr

ail2ąg4l2$ź7 7arządu lnterRisk TU SA. Vienna lnsurance Group z dnia 24 kwietnia 2ł17 roku.

lNFoRMAcJE o UBEZPlE§zAJĄcYM

Naa#a ubezpaeczającego:

P.zewid}Ą€na liczba §sób d§ ubezpieczenia:

Okres ubezpieczenia:

ZAKRES OCHĘOHY UBEZPIE§Z=}.IIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA

sP NR 2 lM. M. KoNoPHlcK|El w GRoDzl§KU PtAZoYlrlEcKlM 15{,00

,l000

12 miesięey

świadczenie lYysokość śriadczenia
§łlsalłść sumy
ubeapieczenia

{§U}
100% u§reltl, na Zdwiu w Wy§ik naffiąśliwego wypadku 100% sU

"l§ o0{,zl

2. po§iżej lo0% §Z*fb&, B Zdeiu § §ynik! §w n kauy 10k uyPerbku na ZdrWiu - 1% sU

3. K§ty nabycja wyrobów redyźn}€h frydawanyęh re zl*nie do 30'ń sU

4. kosty p@'(ffi§lit*afib Zawo&łYąo §ób nieBałnospmwłych do 30Yo §U

5, §zfielbek m ;drMi§ w Byni'(, aiaku padaczki iednoEtrW 1% sU

6. śmae,ć Ubezpiffi§nąo W 9,YEiku nievEęśliweoo u{ypadk§ {w lym róWnieź eał §eĘ i udar mózg!} 100% sU

7. zdiąnóawade u UbezpieEonegó §ePsy jednórazów§ 10% sLJ

8, Śmieć rodż€ *b osiek§na 9wnego § mstęp§lĘae nieszęęśliwĘo wypadku jedfp.aryo 10o/4 §u

9, poglrzienie puez pM, prkąsnia. uĘĘeniPlu:Ędlgłi" jed.9EzNo 1% sU

10. 6hąśni€.ie trńąu w Wydku },Iw jedDorazorc ']% su

OPCJE DODATKCWE

opc.ja DodatkNa D1 _ śmierć UbezpieEanĘo w następstti9 wypadku komlnikeyjn€go 100oń sU 1§ 0D0 zł

opcja Doda&rc B4 _ pofuyt w szpitalu w wyniku ftiweę§iweqo wypadku 1Ył §U a każdy dzień (świadPenie od tEecĘo dili?
pobytu} 5 D00 rł

o9§j8 Dgdatkowa D5 _ prą/lu w sżpatatu W Wynik§ ńmby l 
o/. SU a kedy dzień {ś*iadszenie od trżsĘ§ dnia

BabYt! }
2 000 Za

Upqa Uadail(oM t]6 - p&§żne achoffiania {nómtw& 
"kśl§}r, 

pamliź, niewydolmść ne.ek, lransplanlacja
głómych organów, poliffiyelitis, ulrata m§By, Utraia shrchu, ilrata €§kU, anemia ap:aslyana, s§rardnieni;
B6iane}

100% slj tóOOd

ope.ia Dodatkea D1o _ k§zv bffiia w wynit! niffięśliwegó wypadk! do 20% §U pDdlimit na rehabilitacj€ 5@ zł 5 lxx} d

opja DBdatkowa D13 _ k6zty bEsia §tomtoĘiEnąo w sYniku nisżEęśrMgo W!ładku do'10% SU 5n3nż

sKŁADKA

składka za 1 osobę {bez rozsżerzenia o wyczynołve upfawiani€ §pońU}:

§kładka za 1 o§obę {z roxzerisniem o wyczynowe up.a§iani€ §pońu}:

7a zaPłaĘ dodatkowej §kladki lnlerRisk TU S,A, Vienn3 ]n§u.ance Group udziela również ochrony osobom wycrynorĄJo uprawiaiącym spoń, tj_ osobom:
a) biorqcYrn udział rł' treningach, zawodaci}, zgrupowaniach i obozach rtondyryjnych lub szkoleniówych w ramaań pozaszłolnyci'xiunoir, ,*;ąxow i organżacji
spońowych,
b} biorącym Udział w za.ięciach wychowania fizycznego odbywających sĘ w ramach obowiązującąo planu lek§ji w szkotach sportówyeł.
c} UPrawiającYm §Poft za wy]rag'odzenięm, tj. otrżyrn!,jącym wynagrodzenia na podstawie umoiłyb pęę fub umowy cywilnoprawnej z llufu uprawiania sportu , zar1łlno
w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

BeZ ZĄźki składki lnterRi§k TU s,A- vienna |nsurance Gmup udziela o6hrony ossbom:
a) biorącym udzaał w trenin§ach. zarrYodach, z§rupowaniań i obozach kondycyjnych lub szkoleniowyoh w ramach szkolnych iucznióWskich) kfuMw sprt§wych,
b} uprawiająsyn sps| podczas Zajęć wy*:§t ania fiZycznego odbywaiących sii ń ramach obowiązu;ąeego planu lekcji (rownieź w klasach lportowyin1, za rłry,ją&iex
§ytuaćji, gdy Ubezpieczany,ieśt lczniem §zkół spóńówej,
c} bialąDym udział w zawodań w§wnątrżsżkolnych tub ńiędzyszkolnych, za wyjątkiem §ytuacji, gdy Ubozpieczr.y jest uczniern §zką spcnórł€j,
d) rekreacyjnie uprawiaiącym spoń, p,,:l§Łii:"i,\ ijnliIpl[i:Ji:|łii,:1v,.,rA,,Arr0wllet"

37,00 zł

.t8,00,l

2'0174ł-13

Data sporządzenia ofeńy

/l;r rj lz**.,] i* iłl t'l i s

lntelRi§k TU §.A. Vi€nna lnsuranee

Centrab
Ul. N33kowskiego 22
00S68 War§żawa
W.anleń§k.pl

Sąd Rejonowy dla M. §t. war§ZalYy
Xll Mń7dżal Gospodarcży 

'(R§KRs 0ó00054136
Kapitał akladowy i kapitał wpłaerry: 137,640.100 PLN

Zea^łolenie Minislra Finansów Bd905/ĄKP193
z dnia 5 li§top€da t993 r.
REGON 010644132
NlP 5ź§ł&38€06


