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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

ubezpieczony

ubezpieczenie

grupowe

osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia
nie ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł
umowę ubezpieczenia;

umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób
fizycznych,
przy
czym
minimalna
grupa
osób
przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 3
osoby, a w przypadku rozszerzenia opcji głównej o opcje
dodatkowe
(D1-D16),
minimalna
grupa
osób
przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 5
osób;
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

ubezpieczenie
indywidualne

ubezpieczenie
rodzinne

umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego
będącego osobą fizyczną na rachunek dziecka lub w
przypadku gdy Ubezpieczający ukończył 18 rok życia i
spełnia definicję dziecka określoną w niniejszych OWU na
rachunek własny;

umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego
będącego osobą fizyczną na rachunek dzieci, przy czym
minimalna liczba osób objętych ochroną ubezpieczeniową w
ramach w/w umowy ubezpieczenia wynosi co najmniej 2
osoby;
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

dziecko

opiekun prawny

każde dziecko własne Ubezpieczającego lub dziecko w
pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku
do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej
lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na
terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym,
zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu ustawy o
systemie oświaty oraz ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia
korespondencyjnego - w wieku do 25 lat;

opiekun prawny – osoba sprawująca opiekę nad
Ubezpieczonym ustanowiona przez sąd opiekuńczy
zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

dzień pobytu w
szpitalu

pobyt w szpitalu

pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej jeden
dzień, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia
Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i
dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku
wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni
pobytu w szpitalu chyba, że przyjęcie i wypis ze szpitala
nastąpiły w tym samym dniu;

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.
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

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

- za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca
lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek
śmierci rodzica / opiekuna prawnego Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
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:

poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych
lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego
planu lekcji w szkołach sportowych,
w celach zarobkowych, oznaczających otrzymywanie na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej wynagrodzenia z tytułu uprawiania dyscyplin sportowych,
zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
wyczynowe
uprawianie sportu






Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności
fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:

uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych
lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
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,
udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych,
za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
rekreacyjnym uprawianiu sportu;
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

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;

Za zapłatą dodatkowej składki:
- zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie zawartej
w formie indywidualnej lub rodzinnej, który w momencie
zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończył 20 roku życia
może zostać rozszerzony o następstwa nieszczęśliwych
wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem
sportu.
- zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie zawartej
w formie grupowej niezależnie od wieku Ubezpieczonego
może zostać rozszerzony o następstwa nieszczęśliwych
wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem
sportu.
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

Koszty leczenia

koszty leczenia – poniesione na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego
punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
 wizyt lekarskich,
 zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji,
 badań zleconych przez lekarza prowadzącego
leczenie,
 pobytu w szpitalu,
 operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,
 zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez
lekarza,
 rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego
leczenie;
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Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
Nowe definicje
Centrum
Telemedycyny

e-konsultacja

Świadczenie
Telemedycyny

jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk
(szczegółowe dane podawane są w umowie ubezpieczenia),
która na zlecenie InterRisk udziela świadczeń Telemedycyny;

świadczenie Telemedycyny organizowane przez Centrum
Telemedycyny na zlecenie InterRisk realizowane drogą
elektroniczną w formie:
a) czatu internetowego – wymiany krótkich wiadomości
tekstowych,
b) telekonferencji – przekazu audio,
c) wideokonferencji – przekazu audioizualnego.
E-konsultacja trwa maksimum 15 minut;

świadczenie zdrowotne realizowane przez lekarza internistę,
pediatrę
lub
dietetyka
za
pomocą
systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu
ustawy o działalności leczniczej
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Zakres terytorialny i
czasowy ochrony

ochrona
ubezpieczeniowa
–
ochrona
ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny
na dobę na obszarze całego świata, za wyjątkiem:
 pobytu w szpitalu
 kosztów operacji plastycznych
 operacji
 kosztów leczenia i leczenia stomatologicznego
 czasowej niezdolności do nauki i/lub pracy
 uciążliwe leczenie
 assistance medyczny
W ramach których ochrona ubezpieczeniowa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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Jaką Opcję ubezpieczenia wybrać?
Umowy grupowe

Podstawowa
Plus

Umowy indywidualne

Podstawowa

Ochrona Plus

do wyboru 16 Opcji Dodatkowych

Progresja

Ochrona

do wyboru 13 Opcji Dodatkowych
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Zakres poszczególnych opcji ubezpieczenia

+ pokąsania, ukąszenia/użądlenia
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O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć
wybraną Opcję?
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie
wypadku komunikacyjnego

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku NW
Możliwość
rozszerzenia każdej

Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia

opcjigłównych
głównej
zzopcji
o 16
15 dowolnie

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW

wybranych Opcji
Dodatkowych
Dodatkowych

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby

D1-D16
D1-D15
Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania

Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku NW
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O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć
wybraną Opcję?
Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku NW
Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby

Możliwość

rozszerzenia każdej
opcji głównej
głównej
zz opcji
15dowolnie
dowolnie
oo16
wybranych Opcji
Opcji
wybranych
Dodatkowych
Dodatkowych

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku NW

Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego
do nauki lub pracy w wyniku NW
(tylko forma grupowa)
Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
wady wrodzonej serca
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego
w wyniku NW

D1-D15
D1-D16
Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku NW
(tylko forma grupowa)

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance Edu Plus
(tylko forma grupowa)

Opcja Dodatkowa D16 - Telemedycyna
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Zawarcie umowy ubezpieczenia?
FORMA UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE
INDYWIDUALNE

UBEZPIECZENIE
RODZINNE

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

FORMA IMIENNA
FORMA BEZIMIENNA
Warunek - ubezpieczenie minimum 90% osób w danej placówce oświatowej

WNIOSKO-POLISA
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Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
zakresu
ubezpieczenia
okresu
ubezpieczenia

sum
ubezpieczenia

informacji o
szkodowości

rozszerzenie
zakresu o
wyczynowe
uprawianie sportu

rodzaju
placówki

liczby osób
przystępujących
do ubezpieczenia
18
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Świadczenia w poszczególnych Opcjach
Podstawowa
Plus

Podstawowa

Progresja

•

uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

•

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

•

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

•

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

1% SU

•

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% SU (Progresja 250% SU)

•

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

10% SU

•

śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w
następstwie NW

10% SU

•

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia

1% SU

•

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% SU

Świadczenia w poszczególnych Opcjach

Podstawowa
Plus

Podstawowa

Progresja

1,0% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu
- w przypadku uszczerbku na zdrowiu
w przedziale 1% - 25%

1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu

1,5% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu
- w przypadku uszczerbku na zdrowiu
w przedziale 26% - 50%
2,0% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu
- w przypadku uszczerbku na zdrowiu
w przedziale 51% - 75%
2,5% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu
- w przypadku uszczerbku na zdrowiu
powyżej 75%

Tabela Norm Uszczerbku
na Zdrowiu EDU PLUS

(stanowiąca Załącznik nr 1 do
OWU)

Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu

Świadczenia w poszczególnych Opcjach

Ochrona
•

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% SU

•

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

100% SU

•

trwałe inwalidztwo częściowe – zgodnie z TABELĄ nr 1 OWU

do 100% SU

•

zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku inwalidztwa
spowodowanego NW

do 100% SU

•

złamanie jednej lub więcej kości w wyniku NW – zgodnie z TABELĄ nr 2 OWU do 100% SU

•

rany będące następstwem NW

100% SU – szycie rany
10% SU – szycie ran palców

•

urazy narządu ruchu będące następstwem NW – w zależności od urazu
oraz środka medycznego unieruchamiający narząd ruchu

25%, 50%, 100% SU

•

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia

100% SU

•

wstrząśnienie mózgu w następstwie NW – w zależności od liczby dni pobytu
w szpitalu

do 100% SU

•

śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

10% SU

Świadczenia w poszczególnych Opcjach

Ochrona

Świadczenia w poszczególnych Opcjach
Ochrona
Plus
•

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% SU

•

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

•

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

•

uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki

1% SU

•

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

10% SU

•

śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

10% SU

•

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia

1% SU

•

trwałe inwalidztwo częściowe – zgodnie z TABELĄ nr 4 OWU

do 100% SU

•

złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów – zgodnie z TABELĄ nr 5 OWU

do 100% SU

•

nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem

5% SU

•

Uszkodzenia ciała w następstwie NW, które wymagały interwencji lekarskiej
w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych

1% SU

•

wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% SU

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D1

• śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego

•
•
•

świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie
Ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1
wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, który
wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty NW

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D2

•
•

• oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2
świadczenie uzależnione od stopnia oparzenia

Stopień oparzenia

Wysokość świadczenia wyrażona jako
wartość procentowa (%) SU
określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D2

II stopień

10

III stopień

30

IV stopień

50

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D3

•
•

• odmrożenia

świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3
świadczenie uzależnione od stopnia odmrożenia

Stopień odmrożenia

Wysokość świadczenia wyrażona jako
wartość procentowa (%) SU
określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D3

II stopień

10

III stopień

30

IV stopień

50

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D4

Zmiana
definicji:
dzień
pobytu w
szpitalu
i pobyt w
szpitalu !!!

• pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

•

świadczenie w wysokości 1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Dodatkowej D4

•

za każdy dzień począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu, będącego
następstwem NW, który miał miejsce w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej

•

począwszy od 1-go dnia w przypadku kolejnych, następujących po sobie
pobytów w szpitalu w związku z tym samym NW

•

maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego 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.

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D5

Zmiana
definicji:
dzień
pobytu w
szpitalu
i pobyt w
szpitalu !!!

• pobyt w szpitalu w wyniku choroby

•

świadczenie w wysokości 1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Dodatkowej D5

•

za każdy dzień począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu w związku z
chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej

•

począwszy od 1-go dnia w przypadku kolejnych, następujących
po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą

•

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.

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D6

• poważne zachorowania

 świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej poważnego zachorowania

nowotwór złośliwy

utrata mowy

utrata słuchu

paraliż
niewydolność nerek

transplantacja głównych
organów
poliomyelitis

utrata wzroku

anemia aplastyczna
stwardnienie rozsiane

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D7

• koszty operacji plastycznych w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
•

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% SU
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7

•

operacja plastyczna została zalecona przez lekarza jako
niezbędna część procesu leczenia następstw NW, który miał
miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

•

koszty operacji plastycznej zostały poniesione w okresie nie
dłuższym niż jeden rok od daty NW

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D8

• operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku

•

świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D8

•

świadczenie uzależnione od rodzaju operacji określonej wyłącznie w TABELI nr 8

•

operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia
następstw NW, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

•

operacja została przeprowadzona w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu

•

jeżeli w wyniku tego samego NW została wykonana więcej niż jedna operacja,
przysługuje świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale
wysokość świadczenia nie może przekroczyć SU ustalonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D9

• operacje w wyniku choroby

•

świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D9

•

świadczenie uzależnione od rodzaju operacji określonej wyłącznie w TABELI nr 9
(zmiana w Tabeli nr 9 – wycięcie migdałków wypłata świadczenia w wysokości 1%)

•

operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia
choroby, która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia

•

operacja została przeprowadzona w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu

•

jeżeli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana więcej niż jedna
operacja, przysługuje świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj
operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć SU ustalonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D10

• koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

•

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% SU
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10
w tym rehabilitacji z limitem 500 zł

•

koszty leczenia powstały w następstwie NW, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej

•

zostały poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym
niż 12 miesięcy od daty NW

Podniesiony limit
z 10% do 20%
(stawka bez zmian)

Koszty leczenia
rozszerzone o
rehabilitację!!!

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D11

• czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki
lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

•

świadczenie w wysokości 0,1% SU określonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D11 za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy
lub nauki

•

świadczenie przysługuje od 10-go dnia czasowej niezdolności do pracy
lub nauki, w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do
pracy lub nauki trwała nieprzerwanie do 30 dni

•

świadczenie przysługuje od 1-go dnia czasowej niezdolności
do pracy lub nauki - w przypadku gdy czasowa niezdolność
trwa nieprzerwanie powyżej 30 dni

•

świadczenie przysługuje maksymalnie za 10 miesięcy czasowej
niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D12

• zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady
wrodzonej serca

•

świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12

•

wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie
trwania ochrony ubezpieczeniowej

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D13

• koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
•

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% SU
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D13

•

koszty leczenia stomatologicznego powstały w następstwie NW,
który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej

•

zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego
lub utraconego zęba stałego

•

zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium RP,
w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty NW

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D14

• uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
•

wypłata świadczenia w wysokości 2% SU określonej w
umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14

•

NW nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
(0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa
częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych,
urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu

•

przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do
nauki i/ lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni

Opcje Dodatkowe D1-D15 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D15

• Assistance Edu Plus

pomoc medyczna
wizyta lekarza Centrum Assistance
organizacja wizyty u lekarza specjalisty

wizyta pielęgniarki
dostawa leków
opieka domowa po hospitalizacji
transport medyczny
infolinia medyczna
indywidualne korepetycje

pomoc rehabilitacyjna

Oferta szkolna 2017 –
Telemedycyna w ubezpieczeniu EDU PLUS

Opcje Dodatkowe D1-D16 - świadczenia
Opcja
Dodatkowa D16

• Telemedycyna

 12 wideokonferencji,
telekonferencji, chat lub telefon w
ciągu roku z internistą lub pediatrą,
dietetyka codziennie pomiędzy
godz. 8 a 22
 porady medyczne od ręki bez
stresu i kolejek przez
doświadczonego lekarza
 wstępna diagnoza lekarska

 interpretacja badań lekarskich
 porada profilaktyczna
 skierowanie na badanie
 przedłużenie recepty

 konsultacje mogą z powodzeniem
zastąpić nieobecną
od lat w szkołach pielęgniarkę

Zakres świadczeń Telemedycyny nie obejmuje świadczeń
zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego
kontaktu z osoba wykonującą zawód medyczny

Jak działa telemedycyna?
Jak? Nowocześnie, wygodnie i w każdym miejscu.
Wystarczy że posiadasz komputer, smartfon bądź
tablet z dostępem do internetu.

 I krok: strona www.interrisk.pl – wybieramy Telemedycyna w ubezpieczeniu Edu
Plus
 II krok: wybieramy lekarza: internistę, pediatrę lub dietetyka → termin →metodę
(telefon, czat, wideotelefon)
 II krok: podajemy numer polisy
 IV krok – podajemy dane osobowe

OWU Edu Plus 2017 – szczegółowy zakres ubezpieczenia
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