
 
 

 

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ STUDENTA 
 

 

EDU Plus Ekstraklasa ubezpieczeń 
 

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczenia EDU Plus: 
 

� Ochrona 365 dni w roku, 24 godziny na dobę na całym świecie 
� Brak karencji (dot. poważnych zachorowań, operacji i pobyt w szpitalu w 

wyniku choroby) 
� Szeroki zakres świadczeń dodatkowych 
� W ramach składki podstawowej ochroną ubezpieczeniową objęte są również trwałe 

następstwa: 
• Zawału serca, 
• Krwotoku śródczaszkowego, 
• Udaru mózgu 
• Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku ataku epilepsji lub omdlenia 

o nieustalonej przyczynie 
• Śmierć spowodowana sepsą  

Tu od ręki kupisz najlepsze ubezpieczenie! 
 

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 
2) Podaj numer ID Klienta: gnr5g 

 

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr01/24/04/2017 
Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 29.04.2017r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl 
 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW  
STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 
 

Nie czekaj… wybierz rozsądnie już dziś!

 

 

Okres ubezpieczenia 2017-10-01 - 2018-09-30 

Suma ubezpieczenia (SU) 30 100 zł 
Opcja ubezpieczenia Podstawowa 
Polisa numer EDU-A/P 048021 

 Rodzaj i wysokość świadczenia  

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30 100 zł 
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW – za każdy 1% 
Uszczerbku na zdrowiu – 1% SU 

301 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 9 030 zł 
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 9 030 zł 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 301 zł 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w 
tym również zawał serca i udar mózgu) 

30 100 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 3 010 zł 
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

3 010 zł 

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie 1 505 zł 

Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 301 zł 

Trwałe inwalidztwo/trwałe uszkodzenie ciała 45 150 zł 

Złamanie kości lub zwichnięcie stawu leczonego operacyjnie 301 zł 

Uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które 
wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co 
najmniej jednej wizyty kontrolnej 

451,50 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku sepsy 30 100 zł 

 Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (wysokość świadczenia)  

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku max. 500 zł 
Odmrożenia max. 500 zł 
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 60,20 zł 
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 1 000 zł 
Poważne zachorowania 1 000 zł 
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku max. 7 525 zł 
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku max. 12 040 zł 
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w 
wyniku NW 

18,06 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW max. 903 zł 
Wyczynowe uprawianie sportu NIE 

Składka roczna 49,50 zł 

  


