
 

 

OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO 

EDU Plus rok szkolny 2019/2020 

 

 
 

Korzyści jakie daje GRUPOWE ubezpieczenie EDU Plus 

 
 Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę na całym świecie 

 Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie ubezpieczenia 

 Możliwość skomponowania własnego zakresu ubezpieczenia według potrzeb 

 Preferencyjna, niska składka 

 Zwolnienie z opłaty składki 10% uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej 

 Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody – zgłoszenie on-line 

 Stały pogląd statusu szkody dla rodziców lub opiekunów prawnych 

 Uproszczona procedura wypłaty świadczeń 

 Odpowiadamy za każde uszkodzenia ciała, które wymagało interwencji lekarskiej oraz wizyt kontrolnych 

 Preferencyjne stawki na ubezpieczenie OC, AC, mieszkań oraz ubezpieczeń zdrowotnych 

 Ubezpieczenie NW nauczycieli i pracowników – na warunkach takich samych, jak uczniowie 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli w pakiecie 

 Możliwość zawarcia na preferencyjnych stawkach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego 

 

 



 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE 
 

OPCJA PODSTAWOWA - Świadczenia Wysokość świadczenia 

Sumy ubezpieczenia / 

świadczenia w zł 

SU 20 000 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 
100% SU 20 000 

poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 

- 1% SU 
200 

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących 

przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych 
do 30% SU do 6 000 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych 
do 30% SU do 6 000 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 200 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 
100% SU 20 000 

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU 2 000 

śmierć rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego  

w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
jednorazowo 10% SU 2 000 

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 1% SU 200 

wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU 200 

zdiagnozowanie bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wścieklizny 

400 400 

uszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji 

lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt 

kontrolnych 

jednorazowo 1% SU 200 

zwrot kosztów indywidualnych korepetycji w następstwie 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 

c) Ubezpieczony nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co 

najmniej 14 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, przy czym do ustalenia 

powyższego okresu uwzględnia się wyłącznie dni zajęć lekcyjnych wynikające z obowiązującego 

w danej placówce oświatowej planu lekcji  

do 500 

Opcja dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w 

następstwie wypadku komunikacyjnego 
100% su 15 000 

Opcja dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

II stopień – 10% su 

III stopień – 30% su 

IV stopień – 50% su 

700 

2 100 

3 500 

Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

1% SU za każdy dzień (płatne od 

pierwszego dnia pobytu w szpitalu) 
100 zł / dzień 

Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
1% SU za każdy dzień (płatne od 

drugiego dnia pobytu w szpitalu) 
50 zł / dzień 

Opcja dodatkowa D6 – poważne choroby 

(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych 

organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia 

aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, 

choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) 

100% SU 2 000 



 

Opcja dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku w tym koszty rehabilitacji 

do 20%, 

podlimit na rehabilitację 500 zł 
do 600 

Opcja dodatkowa D13 – koszty leczenia 

stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
Do 10% SU do 300 

Składka od osoby : 45 zł 

 


