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lnterRiskĘ
VlENNA lN5URANcE 6ROUP

Ofeńa grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus
Podstawa zawarcia umo$ry: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr

ł112ąłą2ł77 Zarądu lnterRisk TU §.A. Vienna lnsurance Group z dnia 24 kwietnia 20f 7 roku.

lNFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYM

Nazwa ubezpieczającĘo:

Pr.ewidywana liczba osób do ubezpieczenia:

ok€s ubezPieczenia:

§P NR 2 ł,GRoDzl§KU MAZOfiEcKlM 25000

1000

12 miesięcy

ZAKRE§ OCHRO}IY UBEZPIECZEN|OWŁ, : OPCJA POD§TAWOWA

świsdezenie Wysoltcść świadezenia
Wysokość sumy
ubezpieczenia

(§U}

1 100% uwe.Łku B Ed.owiu w Wyniku nie§zczęśliwego wypadku 100% sU

2' §0o zt

2. prnżEj losoń g§Zczeńlu na Zdrowiu wwyniku NW za każdY ,l % u§eerbku |a żdmgiu - ,1ol§ sU

3. Kovty nabycia wyrobów medyżnych wydawanych m Zl#nig do 30'l. sU

4. kosay pEekwlilikówania Z9MdNego Gób niepełncpffi}ćh d§ 30y. §U

5. uffizerbek m żdrowiu W Wyniku ataku padaeki iednoEbyr'o 1% sU

6, śmierć UI]e"pieażMego B §!młk! nie§zEęśliłćgE r{ypadku {e iym ńWnieź zilal ser€ i Uda. fińZgu) 10o% sU

7. Zdiagnozffianie ! UbćZpbĘ9re§o §ep§y iedwazMo 109/g sU

8. Śmieć cdziffi fu} 3paekuna ?ffinąo w następskae niegqęśliweg§ wypadku jednwawo 1§7o SU

g. pogryziania pEez p§, poką§ania. uĘ§anie/uądlenie iednoezwo 1o/o SU

18. 6tEą§na9nie ,]óą! w wyniku NW iednorazoM 1% sU

oPcJE D§DATKotłrE

opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpi€czonego W następstwie wypadku komunika€YjnB§o 100o/s sU 2§ o00 zł

opcja Dodatkowa D4 - pot yt w sżpitalu w wynik! niagPę§iwego §ypadku 1oó sU a każdy dzień {rśwjadEnie !d lźeciego dnia
pob}łu] 10 00§ zł

opcj3 fuatkwa D5 - pobyt! w vpita|u W Wyniku choDby
1 
oź sU a każdy dzień {śil'adczede §' i.żeciego dnia

pobytu.)
,l0 0!0 d

UpcJa Ma*owa uB _ pswzne żacmroMnE {nowolwół as}ryy, Fa€}Z, nlewydgarcsc ng€k, ra§spla*aqa
glowych oagalów, gołffiyelitis, utrata mowy, Utfaia sŁ€hu, §bala ę@ku, anemb ap]6tyźna, stffadnłenie toool" sU ,l 0*0 d

opc.ia Dodatkewa D10 - kŃty lęeilia w wtniku niszg€liwąo wypadk! do żO§l" sU podlimit na rehabilitacie 50o zł l§ §00 d

opcja Dodaikowa D13 _ k§zty |gĘłia sł4m3iobgi€re§o w wyniku niwEsśłwgB wypadku do 10% sU § 0lx} zł

opcJa Dodatkoffi D1 5 - Asistance EDU PLUS śWiadczenia żgodsie Z owu 5 &}a zł

sKLADKA

Składka za 1 o§§bę {bez rozszerzenia o sryc.zynowg uprawianie spońu}:

składka za 1 osebę {Z r§Zszerueniem o $/yczynowe uprawianie spodu):

65,0§ zl

84,BB z|

Za zaBaĘ dodatkowej sk}adki lntefRi§k TU §.A. Vienna lnsurance Group udziela również ochlony asobam wycżrynowo uprawiającym sport, tj. csobom:
a) bioĘcym udział w treningach, Zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub Szkoleniolrrych $1 ramach pozaszkolnych klubów, zwiąeków i organizacji
§póńo!łtfch,
b} biorąrym udział w żajęciach wychowania fizycznąo ódbylvaiących się w ramaci,| obó\Aliązującąo plenu lekcji w §zkólań sporlowy€tt,
ci uprawiającym §póń ża \łynagrodzeniem, lj. otrzymująóYm Wynaglodzania na podsiawie Umowy ó preĘ lub umowy rylilillpprawnej Z vtułu Up€Wiania §pońu, ż3rółno
w formie indyi?idualnei, jak ize§p§łowei,

Bez 
^łyżki 

składki inte.Ri§k TU s.Ą. vienna lnsurance Gmup udżiela ochrony o§óbom:
a) bio.ącym udżiałtJ trełingach, zaw3dach, zg.upowaniach i obózach kondycyjnych lU§ §Zkólenio\Hych w ramach szk3lnych (Ucznio1^/skich} klut}ór9 §p9ricnrych,
b} Uprawiającyrn §pori p§dcżas zajęć wychowanb fiuycznego ,dbywająćycb §ię W ramach ó§owiązującąo planu |ekiji {również V!, klasach spońowych). ża Wyjąrkiem
§ytuacii, gdy Ubrzpi€cuony je§t ućznień szkoły śpońowej,
c} biorącym .Jdział w zawodań wewnąlrz§zkolnych lub międzyszkólnych, z9 wyjątkiem syruacji, gdy Ubezpieczonyjest ućzniem szkĄ sportowej,
d) rekreacyjnie rrprawiającym sport

nllĄ7-13
Dala §poruądżenia oferty

Ąlł1l;*j §ianrć

lnterRisk TU SA. Vi€nna ln§urance

c6ntrala
ul. Noakowskiąo 22
00$68 Waf§zawa
wW,interisk,9l

§ąd ReiBn§ry dla M. St. War§zawy
xll vrydzial Gośpóda.cży KR§
KRs 000005413§
Kapital zakl§dDwy i kapitał WpłaconF 137-M0.100 PLN

Zezwólenie Mini§l.a FinansóW Du/905/ĄKP/93
z dnia 5 li§togada 1993 r.
REGoN 010644,132
NlP 52640-38€06


