
lnlerRisk TU s.A,
Vlenna lnsuranE GaoUp
Oddział lll w war§zatyie
Ul- Powązkówska {4c, 01-7g7 Wgr§zawa
tel. (22) 45_2a,170 ,lax. {n} Ą.5-25-171

VlENNA lN§URANcE GROUP

Oferta grupoyyego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego ĘDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr

01l24l§4lża17 Zalądu lnterRisk TU SA. Vienna lnsurance Group z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

|NFORMACJE O UBEZP|ECZAJĄCYM

Nazllra ubezpiecea.jącego:

P.zewidywana §czba osób do ubezpieczenia:

Okres ubezpieczenia:

ZAKRES OCHR3HY UBEZPIECZEHIOI§EJ : OPCJA POD§TAWOWA

lnterRisk§

sP NR 2 W §RoDzl§KU MAzollrlEcKlHl 2&}00

l000

12 miesięcy

świadczenie l/Yysokość świadczenia
llllysokość sumy
ubeipiecr3nia

t§U}
1 , 1 0§% Werbku na zdrowiu w Wyniku ni6zczęśriwĘo wypadŁu l00% sU

23 0o0 żł

2. poqżgj 1§oyo gs*rbku nź ZdBWiu ry ayniłg NW m każdy lY§ J§Z*erbku na zd.miu _ 10ó §U

3, Kszty nabycia wylobów medyanych Wydawanych na ele€łi6 do 30'ń sU

4. kosztypEsk@§likManiaZawod6{ąoosót niepelnosp.awnyćh do 30ó/. §U

5. u*zeńek na zdrowiu w wyniku ataku padacżki iednoBzMo 1% su

6. śmierć UbezpigN§g w wy§iku nie§zcuęśliwĘp srypadku (W 1ym równi€ż żilał seIB i Udar §óżg!) 100% sU

7. zdiagnozowanie u tjb€Zpiee3reBo sepsy jednorazM 10o/ó sU

8. Śmieć rcdzi€ fub opiekuna prawrego W mstępsi{ie nieszEęsliwąq Wypadku iednoreowo 10% sU

9. pDgryZieĄie pEez p§a, poką§ania, uĘg?.iglużĘdlenie igdn9Bzowo 1oy', sU

10. rctĘą§nienb asEgg w łydkl NW iedBEzM'lt/§ sU

OPCJE DODATKOWE

oFcja Dodatkowa 01 - śmie.ć Ubeżpieczonego w na§Ępstwie Wypadk! kosunikacyjnegO 1ooBń stj 10 0§D zł

opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu W Wynik! niesze€iwego wypadku 1gń sU a każdy dzień (śa'adĘnie od tEeciego dnia
pob}.t!.) 5 §oB zł

opcja Dodatkowa D5 - pobfij w szpitd! w wyniku chooĘ 13l, su a każ*y dzień ($vjad*enie od tueciego dnia
póbytu) 5 §00 zł

opc.ia Doda&§§a 86 - pMżne ZaćhóB*źnia lfiowolwó. złłślawy, pa€liż, ni*ydslnóśaHelq t.m§planiacia
gł5ffiych oĘanów, po[onll€litis, utrata frsqr, ulmta shehu, utrata w6k!, anemia ap|asiycżna, stwardnienie
D4ian6\

lo0./" sU 1 §}0d

opcja Dodatkowa D10 - kNty legenb w Wyn;k, nie*c+śliw4o wYpadku do 23% sU podlimit na fehabi|itack 5oB zl 5 §00 zł

opcja Dodatkowa D13 - kszty leEenia sbmatólogiEnąa W Wynik! niszĘęśłW€go sĄ/padŁ! do 10ol" SL] § 000 zł

opc.ja D§datkom D1 5 - Assistance EDu PLUS śWiadczenia zgodnie z oYlU 5 00o zł

§KŁADKA

składka z6 1 os§bę {bez.ozsuerzenia o Wyczynowe uprawianie §pońU}:

składka za 1 osobę (Z roz§Zerzeniem ó wyczynóWe up.auiianie §póń!}:

7a zaPlaą dedatkowei skladki lntefRisk TU S.Ą. Vienna lnsuran* Group udziela róiłnież ochrony osobofi wyczynowo uptawaającym sport, tj. osobom:
ai biorącym xdział w lrełingach, zawodach. Zgf§powaniach i obozach kondy[Yjnych lub szkobniowych w ramacń pozasztolnyirr'r-tuuóll, zwĘzków i organizac.ii
sporto{łlych,
b) bio.ą€Ym udział x łaĘciach wychowania fizyczną* odbluających sĘ w ramach obolviąZującego p|anu lekcji w szkołach spońowych,
c} uprawiającym śpórt za WynagrodzBniem, lj, otrżymującym WTnagrodz§nia na podstawie UmóWy ó p€Ę lub umowy cywitnoprawnej z ą.łulu uprałłiania §poftu, zarółno
w formie indyłidualnej, jak i zespołowej,

Bez ZĄżki§kładki lnterRi§k TU s.A. V'enna lnsurance Gmup Udżiela ochrony osobom:
a) biorącym udr3ł w treni.gach, zatłod3ch, zgrupour3niach i obozach kłndycyj[ych lub szbkni§wych w %mach szkolnych iućzniow§kich} klubóW spońowyćh,
b} uprawia_iącym §pórl p§dczas zajęć wychowania Jjzyrznąo ódbywaią.ych §ię w r3maćh obowiąrijąłąo plaa:; |ekcji (ińrnjeż w klasach spońowych}, za fryjątxiem
§ytuacji, gdy Ubezpieczony jesł U.zniem §Zkov spońowej,
ci bioĘcFn udział w zawodach sewnątrżsżkolnych tub międzyszkolnych, zź wyjąlkiem sytuacji, gdy Ubezpieczcny,iest uczniem szkoły Spońo!łej,
d) rekreacyjnie łprawiającym spoń,

A§[tiCjA ijnrź:Piti;:§i{i*,i;,Ą "Arrov;ilJct"

2017{7-13

Daia sporżądzenia óferty

50,00 zł

M,00 uł

AłlciZ..j a}ial,;Ę

lnłerRi§k TU sA. Vienna lnsurance Group

CentfEla
ul. Noakowskiego 22
00s68 Wa§awa
wW.interjsk,pl

sąd Rejonolt/y dla M, §t. Warszawy
Xil \Ąrydział Gospodarczy KRs
KRs 0000054136
Kapital zakladowy i kapitat wplacony: 137.640.100 PLN

Zezwdenie Miniglra Finan§ów Dt 905IAJKP/93
z dnia 5 listopada 1993 r_

REGON 010644132
NlP 52640ó8ł0§


