
 OFERTA UBEZPIECZENIA NNW EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW   
 

Rodzaj świadczenia WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV 
 

1 
Śmierć Ubezpieczonego na skutek wypadku na terenie placówki 
oświatowej ( suma wypłat ) 

58.000 zł  68.000 zł 86.000 zł 108.000 zł 

2 
Śmierć Ubezpieczonego na skutek wypadku komunikacyjnego (suma 

wypłat) - opcja D1  
34.000 zł 39.000 zł 48.000 zł 59.000 zł 

3 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 29.000 zł 34.000 zł 43.000 zł 54.000 zł 

4 Śmierć Ubezpieczonego w  wyniku zawału serca i udaru mózgu 29.000 zł 34.000 zł 43.000 zł 54.000 zł 

5 100% uszczerbku na zdrowiu w  wyniku nieszczęśliwego wypadku 29.000 zł 34.000 zł 43.000 zł 57.000  zł 

6 Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu 290 zł 
za każdy 1 % 

340 zł 
za każdy 1 % 

430 zł 
za każdy 1 % 

540 zł 
za każdy 1 % 

7 

Uciążliwe leczenie w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które 
wymagały co najmniej dwóch wizyt kontrolnych - świadczenie w  
wysokości 1% SU ”ŚWIADCZENIE BÓLOWE” 

290 zł 340 zł 430 zł 540 zł 

8 Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy 20% SU 5.800 zł 6.800 zł 8.600 zł 10.800 zł 

9 
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 10% SU 

2.900 zł 3.400 zł 4.300 zł 5.400 zł 

10 

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym odbudowa 
stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz 
rehabilitacja w wyniku NNW. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia. 

3.000 zł 3.000 zł 3.000 zł 3.000 zł 

11 Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych do 30% SU w NW Do 8.700 zł Do 10.200 zł Do 12.900 zł Do 16.200 zł 

12 Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób do 30 % SU w NW Do 8.700 zł Do 10.200 zł Do 12.900 zł Do 16.200 zł 

13 
Pobyt w szpitalu w  wyniku NNW ( świadczenie od 1  dnia pod 
warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni ) 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia 

14 Pobyt w szpitalu w  wyniku choroby ( świadczenie od 2 do 100 dni ) 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia 

150 zł 
za dzień od 1 do 10 
dnia 100 zł za dzień 
od 11 do 100 dnia 

15 
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – 
jednorazowe świadczenie 1 % SU 

290 zł 340 zł 430 zł 540 zł 

16 
Pogryzienie przez psa 1 % SU oraz pokąsania , ukąszenia 2 % SU w 

przypadku pokąsania, ukąszenia , warunek  2-dniowy pobyt  w szpitalu 
290 zł/580 zł 340 zł/680 zł 430 zł/860 zł 540 zł/1080 zł 

17 
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NNW – w wyniku, 
którego konieczny był co najmniej 3 – dniowy pobyt w szpitalu 

290 zł 340 zł 430 zł 540 zł 

18 
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, 
toksoplazmozy, wścieklizny – jednorazowe świadczenie w wys. 5%  

1.450 zł 1.700 zł 2.150 zł 2.700 zł 

19 
W przypadku zatrucia pokarmowego , nagłego zatrucia gazami, bądź w 

przypadku porażenia prądem lub piorunem - świadczenie w wysokości 5% 
1.450 zł 1.700 zł 2.150 zł 2.700 zł 

20 Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy Do 1.500 zł Do 1.500 zł Do 1.500 zł Do 1.500 zł 

21 Oparzenia w  wyniku nieszczęśliwego wypadku Do 1.000 zł Do 1.000 zł Do 1.000 zł Do 1.000 zł 

22 

Poważne choroby:  nowotwór  złośliwy, niewydolność nerek, poliomyeltis, utrata 

wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca 
typu 1, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo- 
rdzeniowych, transplantacja głównych organów. Świadczenie 100% SU w przypadku 
zdiagnozowania poważnej choroby. 

Do 
2.000 zł 

Do 
2.000 zł 

Do 
2.000 zł 

Do 
2.000 zł 

23 

Zwrot kosztów leków w wyniku NNW – jednorazowy zwrot 

udokumentowanych kosztów poniesionych na terenie RP DO KWOTY 100% SU. Zwrot 
kosztów następuje pod warunkiem, że Ubezpieczony w związku z NNW przebywał w 
szpitalu przez okres minimum 4 dni. 

Do 500 zł Do 500 zł Do 500 zł Do 500 zł 

24 
Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów , lub aparatów 
słuchowych w związku z NNW podczas zajęć  

Do 200 zł Do 200 zł Do 200 zł Do 200 zł 

25 ASSISTANC EDU PLUS – pakiet dodatkowy Do 5.000 zł Do 5.000 zł Do 5.000 zł Do 5.000 zł 

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ  45,00 50,00 60,00 70,00 

kup ubezpieczenie przez stronę                    lub skanuj kod  
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  

KOD: 9jpwc            www.rumpel-ubezpieczenia.pl 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

