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Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu PlusPodstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwalą nr01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

INFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYMNazwa ubezpieczającego: Uczniowski Klub Sportowy LIDER przy szkole podstawowej nr 15 w KatowicachPrzewidywana liczba osób do ubezpieczeniaOkres ubezpieczenia.
12 miesięcy

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA

Świadczenie

I. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:1.1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tymzawał serca i udar mózgu)
1.2. od 1% do 70% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
1.3. powyżej 70% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
1.4. koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
1.5. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
2. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
3. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym równieżzawał serca i udar mózgu) na terenie placówki oświatowej
4. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
5. śmierć rodzica/opiekuna Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwegowypadku

6. śmierć obojga rodziców/opiekunów Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
7. pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia — pod warunkiem co
najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania,
ukąszenia/užądlenia; w przypadku psa zniesienie warunku pobytu w szpitalu
8. wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
9. zwrot kosztów korepetycji — limit do 10 godzin lekcyjnych i nie więcej niż 500 zł
w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia

10. zwrot kosztów porady psychologa

Wysokość świadczenia

100% su

1% SU za 1% uszczerbku

1,5% SU za 1% uszczerbku

do SU

do SU

jednorazowo 1% SU

250% su

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 30% SU

jednorazowo 1% SU

Jednorazowo 1% SU

do 500 zł

do 500 zł

OPCJE DODA TKOWE

Świadczenie

Opcja Dodatkowa DI - śmierć Ubezpieczonego
w następstwie wypadku komunikacyjnego

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

Opcja Dodatkowa D3 — odmrożenia

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby

Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania (nowotwór
złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych
organów, poliomyelitis, utrata mo", utrata słuchu, utrata
wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane)

Opcja Dodatkowa D7 — koszty operacji plastycznych
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wysokość świadczenia

100% SU

Il stopień - 10% SU;
III stopień - SU;
IV stopień - SU
Il stopień - SU;
III stopień - SU;
IV stopień - SU

1% SU za każdy dzień (świadczenie
od drugiego dnia pobytu)

1% SU za każdy dzień (świadczenie
od drugiego dnia pobytu)

100% SU

do SU

TAMME

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Wysokość sumy
ubezpieczenia

25 000 zł

Wysokość sumy
ubezpieczenia

20 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

2 000 zł

10 000 zł
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Opcja Dodatkowa 09 - operacje w wyniku chorobyOpcja Dodatkowa DIO — koszty leczenia w wynikunieszczęśliwego wypadku z rozszerzeniem o rehabilitację iodbudowę stomatologiczną zęba stałego — limit 500 zł najedno i wszystkie zdarzenia, o ile nie wykupiono Opcjidodatkowej DI 3 — wtedy rozszerzenie nie ma zastosowaniaOpcja Dodatkowa DI 1 - czasowa niezdolnośćUbezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW
Opcja Dodatkowa D12 — zdiagnozowanieu Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

zgodnie z TABELĄ NR 8 OWU

zgodnie z TABELĄ NR 9 OWU

do SU

0,1% SU za każdy dzień

100% SU
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego wwyniku nieszczęśliwego wypadku (nie podlega wykupieniu,jeśli wykupiono Opcję DIO do SU

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wynikunieszczęśliwego wypadku

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS świadczenia zgodnie z OWIJ

NOWOŚĆ

Opcja D16 - Telemedycyna 12 wizyt online w ciągu trwania okresu
ubezpieczenia

SKŁADKA

Składka za 1 osobę (bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu): 103,10 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

5 000 zł

5 000 zł

20 000 zł

5 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5.000 zł

5.000 zł

Za zapłatą dodatkowej składki w Opcji Podstawowej InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony
osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w:
a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów,
związków i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych.
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania "nagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej
Składka ulega wówczas podwyższeniu + 30 %

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych
(uczniowskich) klubów sportowych
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających się w ramach
obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest
uczniem szkoły sportowej
d) rekreacyjnie uprawiającym sport.

2017-09-12
Data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć przedstawiciela

InterRisk TU SA. Vienna Insurance Group
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OSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIAEDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 rDziałając na podstawie art. 812 S 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń spółka Akcyjna ViennaInsurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU EDU PLUS.
Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowelub odmienne od OWU EDU Plus.

1. S2 pkt 15) otrzymuje brzmienie:
„10) koszty leczenia — poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznegopunktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:a) wizyt lekarskich,

b) zabiegów ambulatoryjnych,
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,d) pobytu w szpitalu,
e) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,f) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,g) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenieh) odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego zęba stałego.

2. w S4 OWU EDU PLUS w ust. 1 zmienia się pkt 1), który otrzymuje brzmienie:„1) Opcji Podstawowej, lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja obejmującej:a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki,
e) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
f) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
g) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,h) pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/užądlenie
i) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
j) śmierć obojga opiekunów prawnych lub rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwegowypadku,
k) zwrot kosztów korepetycji, w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
l) zwrot kosztów porady psychologa w wyniku nieszczęśliwego wypadku;”

3. S 5 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) uszkodzeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym wprzypadku ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (Opcja DodatkowaD4, o której mowa w S 4 ust. 2 pkt. 4) za dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową rozumie siępierwszy dzień ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytułu pierwszej umowy ubezpieczenia EduPlus zawartej na rzecz Ubezpieczonego, pod warunkiem, że kolejne umowy ubezpieczenia

następowały po sobie bez dnia przerwy w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

4. S 5 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową, przyczym w przypadku ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku choroby (Opcja Dodatkowa D5, o

której mowa w S 4 ust. 2 pkt. 5), oraz uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki o którym
mowa w S 4 ust. 1 pkt. 1 lit. d), oraz w S 4 ust. 1 pkt. 3 lit. d), za dzień objęcia ochroną
ubezpieczeniową rozumie się pierwszy dzień ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytułu
pierwszej umowy ubezpieczenia Edu Plus zawartej na rzecz Ubezpieczonego, pod warunkiem, że
kolejne umowy ubezpieczenia następowały po sobie bez dnia przerwy w okresie ochrony
ubezpieczeniowej;"
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5. w S6 OWU EDU PLUS w pkt 1) zmienia się pkt b), który otrzymuje brzmienie:„b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości uzależnionej od
wysokości uszczerbku na zdrowiu i wynoszące:
- 1 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji PODSTAWOWEJ za

każdy procent uszczerbku na zdrowiu określony przez lekarza zaufania — w przypadku
uszczerbku na zdrowiu wynoszącego w przedziale 1% - 70%

- 1,5 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji PODSTAWOWEJ za
każdy procent uszczerbku na zdrowiu określony przez lekarza zaufania — w przypadku
uszczerbku na zdrowiu powyżej 70%

6. S6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
2) „w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki — jednorazowe świadczenie w

wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż
padaczka została zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
przy czym za dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową rozumie się pierwszy dzień ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej z tytułu pierwszej umowy ubezpieczenia Edu Plus zawartej na rzecz

Ubezpieczonego, pod warunkiem, że kolejne umowy ubezpieczenia następowały po sobie bez dnia

przerwy w okresie ochrony ubezpieczeniowej;”

7. S6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
3), „w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku — świadczenie w

wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie
placówki oświatowej przysługuje świadczenie w wysokości 250% sumy ubezpieczenia

określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;"

8. S6 pkt 6), otrzymuje brzmienie:
„6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia — jednorazowe

świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod

warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania, ukąszenia/użądlenia;

w przypadku pogryzienia przez psa, zniesienie warunku pobytu w szpitalu;"

9. w S6 dodaje się pkt 8), który otrzymuje brzmienie:
8) „w przypadku śmierci obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego

wypadku — jednorazowe świadczenie w wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w

umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;"

10. w S6 dodaje się pkt 9) oraz 10), które otrzymują brzmienie:

9), „koszty porady psychologa w wyniku nieszczęśliwego wypadku — zwrot udokumentowanych

kosztów do wysokości 500 zł w ciągu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, iż koszty porady

psychologa:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony

ubezpieczeniowej,
b) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c) Ubezpieczony wymagał porady psychologa i na podstawie pisemnej opinii pedagoga

szkolnego uzyskał pisemne skierowanie do poradni psychologicznej;

10), „koszty korepetycji w wyniku nieszczęśliwego wypadku — zwrot udokumentowanych kosztów

do wysokości 500 zł w ciągu okresu ubezpieczenia, ale za maksymalnie 10 godzin lekcyjnych

korepetycji, pod warunkiem, iż koszty korepetycji:

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony

ubezpieczeniowej,
b) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
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14 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim„ przy czym do ustalenia powyższegookresu uwzględnia się wyłącznie dni zajęć lekcyjnych wynikające z obowiązującego w danejplacówce oświatowej planu lekcji.”

11. SI 1 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:„4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwegowypadku — świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczeniadla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy oddrugiego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejscew okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobiepobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalneprzysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wynikunieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdywypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objętyodpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie
ubezpieczenia;

12. SI 1 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego
dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą
samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od piemszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie
z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu.
Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie
ubezpieczenia;"

13. w SI 1 ust. 1 pkt 10) otrzymuje brzmienie:
„10) Opcja Dodatkowa DIO — koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku — zwrot

udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej DIO, a w przypadku kosztów rehabilitacji oraz kosztów
odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego zęba nie więcej niż 500 zł, pod
warunkiem, iż koszty leczenia.

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w podczas trwania
ochrony ubezpieczeniowej

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;"

14. w S22 OWU EDU PLUS zmienia się ust. 3 pkt 6), który otrzymuje brzmienie:

„6) celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia stomatologicznego, kosztów

porady psychologa — okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz

dowody ich zapłaty a także dokumentację medyczną z odbytych wizyt, zabiegów, pobytu w szpitalu,

operacji. Dodatkowo celem refundacji poniesionych kosztów rehabilitacji — okazać dokumentację

lekarską zawierającą skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne. W przypadku kosztów korepetycji

oryginały imiennych rachunków, faktur lub umowy cywilno-prawnej, której przedmiotem było udzielenie

Ubezpieczonemu korepetycji".
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