
UBEZPIECZENIE
NNW

dla dzieci
i młodzieży

szkolnej

Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021

OCHRONAZKLASA.PL wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym INTER RISK mają przyjemność przedstawić ofertę
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla szkół i przedszkoli. Szczególnie w obecnym czasie 
 ochrona zdrowia i życia pozostaje najważniejszym zadaniem. Przygotowane przez nas rozwiązanie wpisuje się
 w tą potrzebę. 

W ramach jednej atrakcyjnej składki bez dodatkowych opłat ubezpieczymy wszystkich, którzy uczestniczą zarówno
na szkolnych zajęciach sportowych (WF, SKS, zawody szkolne), jak i tych, którzy uprawiają sport poza szkołą w klubach
sportowych w ramach wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczymy uprawiających takie dyscypliny sportu jak
jazda konna, taekwondo, karate, taniec, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka itp.

Nasza propozycja jest dostępna tylko i wyłącznie za pośrednictwem OCHRONAZKLASA.PL
i jej współpracowników.

Adam Panfiluk
Opiekun Klienta

ochronazklasa@mail.com 
+48 502 730 119

www.ochronazklasa.pl

ŚWIADCZENIE
SZPITALNE

150 zł za dzień

Wsparcie informatyczne.

Zwolnienie grupy uczniów z opłacenia składki. 

Wysokie sumy ubezpieczenia.

Do oferty zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS
zatwierdzone uchwałą Zarządu Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group nr 01/03/03/2020 z dnia 03.03.2020 r. wraz   
z dodatkowymi zapisami dedykowanymi dla propozycji ochronazklasa.pl

Bardzo wysokie świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu (150 PLN za dzień, które będzie
wypłacone również w ). związku z zachorowaniem na COVID-19

Najważniejsze cechy oferty:



Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 

Stawka za 1% świadczenia za trwały uszczerbek 
na zdrowiu  (umowa na 2 lata) 

Zwrot kosztów nabycia wyborów medycznych 
(protezy, kule, gorsety, stabilizatory, temblaki, ortezy itp.)

Zdiagnozowanie sepsy 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
na terenie placówki oświatowej

Pobyt w szpitalu w wyniku NW 
(świadczenie od 1-go do 10 dnia potytu w szpitalu)

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby ( , 
świadczenie od 3-go do 10 dnia potytu w szpitalu)

także COVID-19

Poważne zachorowania (nowotwór złośliwy,paraliż, niewydolność nerek, 
poliomyelitis, utratawzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, transplantacja głównych organów, stwardnienie rozsiane, 
cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

Suma ubezpieczenia. 
 

100% świadczenia z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu  (umowa na 1 rok), śmierć w wyniku NW 

Stawka za 1% świadczenia za trwały uszczerbek 
na zdrowiu  (umowa na 1 rok)

Zwrot kosztów naprawy okularów uszkodzonych 
na terenie placówki oświatowej

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 
ubezpieczonego w wyniu NW

Pobyt w szpitalu w wyniku NW 
(świadczenie od 11-go do 100 dnia potytu w szpitalu)

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
świadczenie od 11-go do 100 dnia potytu w szpitalu)

( ,także COVID-19
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100% świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku 
na zdrowiu  (umowa na 2 lata) 

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

Koszt zakupu leków  (następstwo NW)

1 000

do 1 000

1 000 1 200 1 300 3 000 6 000

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI

ASSISTANCE INFORMATYCZNY: naprawa niewłaściwego
oprogramowania, usunięcie wirusów i niechcianego
oprogramowania, optymalizacja pracy i szybkości
działania komputera. 

Wyczynowe uprawianie sportów - w tym sportów walki
(uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole 
i poza szkołą np. w klubach sportowych)

Ochrona ubezpieczeniowa  

POMOC ASSISTANCE Pomoc medyczna w sytuacji następstwa
 NW:wizyta lekarza i pielęgniarki (transport personelu 
medycznego i honorarium za wizytę), organizacja wizyty 
u lekarza specjalisty, dostawa leków, opieka domowa po 
hospitalizacji, transport medyczny, indywidualne korepetycje

do kwoty 5 000 zł / 1 rok / 24h na dobę

bezpłatna usługa serwisu 4 razy w roku

TAK

1 rok / cały świat / 24 na dobę

Świadczenie w wyniku pogryzienia (bez wymogu pobytu 
w szpitalu), 1 proc., wstrząs mózgu w wyniku NW 

Świadczenie w wyniku pokąsania, ukąszenia 
(min. 2 dni potytu w szpitalu) 

Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, porażenie prądem 
lub piorunem (min.3 dni pobytu w szpitalu) 

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych - bąblowinica, 
toksoplazmoza, wścieklizna)  

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

34 39 45 56 86 124SKŁADKA dla szkół (PLN/rok)

32 36 42 51 77 112SKŁADKA dla przedszkoli (PLN/rok)

do 500 zł

Wartość świadczenia wyrażona w PLN

120 za dzień 150 za dzień 150 za dzień 150 za dzień 150 za dzień 150 za dzień

80 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień

120 za dzień 150 za dzień 150 za dzień 150 za dzień 150 za dzień 150 za dzień

80 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień


