Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu
Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis w Gdańsku na rok szkolny
2021/2022
Ubezpieczający: Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis
Ubezpieczeni: uczniowie i personel
Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A.
Okres ubezpieczenia: 1 września 2021 – 31 sierpnia 2022
Opcja ubezpieczeniowa - PODSTAWOWA (pełna tabela uszczerbków na zdrowiu)
Poniższa oferta przygotowana została na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku wraz z postanowieniami dodatkowymi.
Łącznie z powyższą informacją umieszczone zostały w oddzielnym pliku przywołane Ogólne
Warunki Ubezpieczenia wraz z postanowieniami dodatkowymi, z którymi prosimy się zapoznać.
Wersja papierowa tychże OWU jest dostępna także w sekretariacie Stowarzyszenia Szkoły
Gedanensis w Gdańsku.
Ubezpieczenie gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ciągu całego roku szkolnego i wakacji
(365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie – zakres pełny.
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest rekreacyjne uprawianie sportu (w tym UKS i zawody
międzyszkolne) jak również wyczynowe uprawianie sportu, nie są natomiast objęte sporty
wysokiego ryzyka. Szczegółowe definicje umieściliśmy poniżej.
Zakup ubezpieczenia możliwy jedynie poprzez specjalnie dedykowany portal, który znajduje się
pod adresem https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
Nr ID Klienta, przypisany i identyfikujący przedstawioną ofertę to: KOD DO OFERTY

DOSTĘPNY W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY! Telefon do sekretariatu: 58 320 56 74

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Polskiej Grupy Brokerskiej
Sp. z o.o. Panem Piotrem Gurdzińskim, tel. 534689941, mail: piotr.gurdzinski@pgb-broker.pl

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia
WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

SU -40.000 zł

SU -55.000 zł

SU -60.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej (w tym
również zawał i udar mózgu)

80.000 zł

110.000 zł

120.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

80.000 zł
40.000 zł

105.000 zł
55.000 zł

110.000 zł
60.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu

40.000 zł

55.000 zł

60.000 zł

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

40.000 zł
400 zł

55.000 zł
550 zł

60.000 zł
600 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; okulary korekcyjne i aparaty
słuchowe do 200 zł

do 12.000 zł

do 16.500 zł

do 18.000 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy– jednorazowe świadczenie

do 12.000 zł
400 zł
8.000 zł

do 16.500 zł
550 zł
11.000 zł

do 18.000 zł
600 zł
12.000 zł

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (rehabilitacja – podlimit 1.000 zł; leczenie
stomatologiczne – podlimit 500 zł)

do 4.000 zł

do 6.000 zł

do 8.000 zł

4.000 zł
12.000 zł
400 zł
800 zł

5.500 zł
16.500 zł
550 zł
1.100 zł

6.000 zł
18.000 zł
600 zł
1.200 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – powiązane z co najmniej 3 dniowym
pobytem w szpitalu

400 zł

550 zł

600 zł

Zatrucie pokarmowe, gazami bądź porażenie prądem lub piorunem – powiązane z co najmniej 3
dniowym pobytem w szpitalu

2.000 zł

2.750 zł

3.000 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)

2.000 zł

2.750 zł

3.000 zł

Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

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

Śmierć rodzica/opiekuna Ubezpieczonego w NNW – jednorazowe świadczenie
Śmierć obojga rodziców/opiekunów Ubezpieczonego w NNW – jednoraz. świadczenie
Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta
Pokąsanie, ukąszenie przez owady – powiązane z co najmiej 2 dniowym z pobytem w szpitalu

Oparzenia w wyniku nieszczęś. wypadku w zależności od stopnia poparzenia,
II stopień -10% SU ,III stopień -30% SU, IV stopień- 50% SU

SU 7.000

SU 10.000

SU 10.000

świadczenia od 700 zł do 3.500 zł

świadczenia od 1.000 zł do 5.000 zł

świadczenia od 1.000 zł do 5.000 zł

Odmrożenia w zależności od stopnia odmrożenia,
II stopień -10% SU ,III stopień -30% SU, IV stopień- 50% SU

SU 7.000

SU 10.000

SU 10.000

świadczenia od 700 zł do 3.500 zł

świadczenia od 1.000 zł do 5.000 zł

świadczenia od 1.000 zł do 5.000 zł

70 zł
za dzień pobytu
70 zł
za dzień pobytu

100 zł
za dzień pobytu
100 zł
za dzień pobytu

100 zł
za dzień pobytu
100 zł
za dzień pobytu

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęś. wypadku (świadczenie od pierwszego dnia pobytu, pobyt w
szpitalu minimum 3 dni)
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego dnia pobytu, pobyt w szpitalu minimum 3
dni)
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (dotyczy wszystkich wariantów)

– SU 1.500 zł

rozpoznanie boreliozy– 1.000 zł
usunięcie kleszcza – do 150 zł
badania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające zakażenie boreliozą – do 150 zł
antybiotykoterapia zalecona przez lekarza– do 200 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (tabela nr 8 OWU)

do 3.000 zł

do 5.000 zł

do 5.000 zł

Operacje Ubezpieczonego w wyniku choroby (tabela nr 9 OWU)

do 1.000 zł

do 3.000 zł

do 5.000 zł

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 3.000 zł

do 5.000 zł

do 8.000 zł

ASSISTANCE EDU PLUS (korypetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna)

do 5.000 zł

do 5.000 zł

do 5.000 zł

mowy,utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba
autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

1.500 zł

2.000 zł

2.000 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

200 zł

200 zł

200 zł

do 500 zł

do 800 zł

do 1.500 zł

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki/pracy w wyniku nieszcz. wypadku

-

14 zł/dzień

30 zł/dzień

TeleMedycyna – 12 e-konsultacji (internistycznej, pediatrycznej lub dietetyka)

-

-

do 5.000 zł

Pakiet ONKO – druga opinia lekarska krajowa, 12 e-konsultacji specjalistycznych

-

-

do 5.000 zł

Koszty leków

Poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Koszty opłaconej wycieczki szkolnej

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego (w przypadku śmierci w wyniku NW)

-

-

do 5.000 zł

Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW

-

-

do 10.000 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu (max. 15 dni)

-

-

50 zł/dzień

e-Rehabilitacja (wizyta wstępna, codzienne sesje e-Rehabilitacji)

-

-

do 5.000 zł

Asysta Prawna (pomoc telefoniczna w sprawach związanych z życiem prywatnym)

-

-

do 500 zł

70 zł

100 zł

137 zł

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
(z wyczynowym uprawianiem sportu)

Pakiet Assistance Edu Plus

wizyta lekarza Centrum Assistance ,
organizacja wizyty u lekarza specjalisty
wizyta pielęgniarki

Pomoc medyczna

dostawa leków
opieka domowa po hospitalizacji
transport medyczny
infolinia medyczna (0 22) 570 47 74 – możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance oraz dodatkowo:
-

informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w
ramach obowiązujących w Polsce przepisów,

-

informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań,
informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami,
możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów

Indywidualne korepetycje

jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną
ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co
najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum
Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia
lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie
do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

Pomoc rehabilitacyjna

jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów

i studentów, uległ

nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił
zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem
lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego
leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8
godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

Wybrane definicje:
Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia
ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca
lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci opiekuna prawnego lub rodzica
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Udar mózgu - rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64.
Zawał serca - rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22.

Rodzic Ubezpieczonego – ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Opiekun prawny – osoba sprawująca opiekę nad Ubezpieczonym ustanowiona przez sąd opiekuńczy zgodnie z
przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu
danego organu, narządu lub układu.
Oparzenie - uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych,
płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych - UV, promieniowania (RTG, UV i innych
czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest według „Reguły
dziesiątek” lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie.
Pogryzienie – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa
Pokąsanie – uszkodzenie ciała przez zwierzęta inne niż psy lub owady.
Ukąszenie – naruszenie tkanki skóry przez owady (w tym m.in. użądlenia).
Padaczka - choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną
Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G40-G40.9.
Wada wrodzona - nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
chromosomowe (kod ICD:Q00-Q99).
Sepsa - zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza
specjalistę.
Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju
świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
Pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia
Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. 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.
Wyroby medyczne wydawane na zlecenie – wyłącznie wyroby medyczne wydawanie na zlecenie, wymienione
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013, w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie, w tym również zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego
uszkodzonych podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych
Przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych – przeszkolenie zawodowe osoby, w stosunku do
której Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub powiatowy (wojewódzki) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
orzekł celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy Ubezpieczonego w jego
dotychczas wykonywanym zawodzie.
Koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i
udokumentowane koszty z tytułu:
a) wizyt lekarskich z wyłączeniem wizyt stomatologicznych,
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 leczenie,
h) odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego zęba stałego.
Rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby
uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające

na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia
sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w
trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0%
uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów
narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy
przez okres nie krótszy niż 10 dni
Rekreacyjne uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fizycznej
Ubezpieczonego polegająca na uprawianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem w
treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby,
związki, organizacje sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki
Wyczynowe uprawianie sportu –forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej
lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestniczenie w 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 wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.
W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego
polegającej na:
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) rekreacyjnym uprawianiu sportu
Sporty i aktywności wysokiego ryzyka – highlining, slacklining, speedrower, airsoft, bouldering, wspinaczka skalna,
wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle,
freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe,
rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo,
motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie,
parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, jazda quadami, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości
powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, jeździectwo, speleologia, bobsleje,
saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall,
downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda
na nartach wodnych, skeleton, bojery, biathlon, jazda skibobem oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy
przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.

