
 
 
 
 

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO  

EDU PLUS 
na podstawie OWU Edu Plus zatwierdzonych uchwałą Zarządu InterRisk TU S.A. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH 

 

składka 29 zł 36 zł 46 zł 

Rodzaj świadczenia SUMA UBEZPIECZENIA (ZŁ) 
 
Wyczynowe uprawianie sportu -  w zakresie 
 

 
TAK 

 
TAK 

 
TAK 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
oświatowej 
  

30.000 zł 40.000 zł 50.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku – w tym również 
zawału serca i udaru mózgu 
 

15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 
 

15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł 

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
NW – za każdy 1%  
 

150 zł 200 zł 250 zł 

Zwrot kosztów wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie w skutek NW  
 

do 4.500 zł do 6.000 zł do 7.500 zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych 
 

do 4.500 zł do 6.000 zł do 7.500 zł 

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 
 

150 zł 200 zł 250 zł 

Z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 
sepsy -  jednorazowe świadczenie   
 

1.500 zł 2.000 zł 2.500 zł 

Z tytułu pogryzienia przez psa związane z 
min. 2-dniowym pobytem w szpitalu -  
jednorazowe świadczenie 
 

150 zł 200 zł 250 zł 

Z tytułu pokąsania, ukąszenia/użądlenia 
związane z min. 2-dniowym pobytem w szpitalu 
-  jednorazowe świadczenie 
 

300 zł 400 zł 500 zł 

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w wyniku NNW 
– min. 3-dniowy pobyt w szpitalu -  jednorazowe 
świadczenie 
 

150 zł 200 zł 250 zł 

Z tytułu zatrucia pokarmowe lub nagłe 
zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub 
piorunem 

750 zł 1.000 zł 1.250 zł 



 
 
 
 

 
W razie pytań prosimy o kontakt:  JOANNA BĄK  - tel. 603 302 252 
 
Tania Polisa Sp. z o.o. 
42-700 Lubliniec, Pl. Kościuszki 13 ( przy stacji BP)  

e-mail: lubliniec@taniapolisa.online 

Z tytułu rozpoznania u Ubezpieczonego 
chorób odzwierzęcych (bąblowica, 
toksoplazmoza, wścieklizna) 

750 zł 1.000 zł 1.250 zł 

Śmierć  rodzica lub opiekuna prawnego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 
 

1.500 zł 2.000 zł 2.500 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (wypłata świadczenia od 1 dnia, pod 
warunkiem pobytu minimum 3 dni – max 90 dni) 
 

50 zł /za dzień 50 zł /za dzień 50 zł /za dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (wypłata 
świadczenia od 2 dnia, pod warunkiem pobytu 
minimum 3 dni – max 60 dni) 

50 zł /za dzień 50 zł /za dzień 50 zł /za dzień 

Uciążliwe leczenie w wyniku NW 
 

50 zł 100 zł 200 zł 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku w tym  zwrot 
kosztów  leczenia stomatologicznego w 
wyniku NW – do 500 zł za zęby stałe 
 

Do 500 zł Do 500 zł Do 1.500 zł 

Koszty leczenia w wyniku NW – zwrot kosztów 
zakupu leków  
 

150 zł 150 zł 150 zł 

Zwrot kosztów naprawy okularów i aparatów 
słuchowych uszkodzonych w wyniku NW  na 
terenie placówki oświatowej 
 

200 zł 200 zł 200 zł 

PAKIET KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 
Zwrot kosztów usunięcia kleszcza – 150 zł 
Zwrot kosztów badań diagnostycznych – 150 zł 
Zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200 zł 
Świadczenie za zdiagnozowanie boreliozy – 1.000 zł 

 

1.500 zł 1.500 zł 1.500 zł 

ASSISTANCE EDU PLUS – obejmuje: 
✓ Pomoc medyczną – wizytę lekarza 

Centrum Assistance, organizację wizyty 
u lekarza specjalisty, wizyty 
pielęgniarskie, dostawy leków, opiekę 
domową po hospitalizacji, transport 
medyczny i infolinię medyczną; 

✓ Indywidualne korepetycje – do 10h 
✓ Pomoc rehabilitacyjną 

Wysokość świadczenia zgodnie z OWU 

 
SU 5.000 zł 

 
SU 5.000 zł 

 
SU 5.000 zł 

mailto:lubliniec@taniapolisa.online

