PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ STUDENTA

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą
nr 01/27/03/2018 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 27.03.2018r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW
STUDENTÓW PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

EDU Plus Ekstraklasa ubezpieczeń

Nie czekaj… wybierz rozsądnie już dziś!

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczenia EDU Plus:







Ochrona 365 dni w roku, 24 godziny na dobę na całym świecie
Brak karencji
Szeroki zakres świadczeń dodatkowych
W ramach składki podstawowej ochroną ubezpieczeniową objęte są również trwałe następstwa:

Zawału serca,

Udaru mózgu
W ramach składki podstawowej wypłacane jest świadczenie z tytułu zdiagnozowania po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej następującej Poważnej Choroby:
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis,
utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane

Tu od ręki kupisz najlepsze ubezpieczenie!
1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: 8brv3

OPCJA PODSTAWOWA


uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk
20.000 zł

SUMA UBEZPIECZENIA

1.
2.
3.
4.

Opis świadczeń:

Wysokość świadczenia:

Informacje dodatkowe:

uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW

1% SU za 1% uszczerbku
na zdrowiu;
maksymalnie 100% SU

Uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu
InterRisk
Za NW uważa się również zawał serca i udar
mózgu!
Zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora,
kołnierza ortopedycznego
Zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do
pracy w dotychczasowym zawodzie
Jednorazowe świadczenie, pod warunkiem
zdiagnozowania padaczki w okresie
ubezpieczenia
Wypłata za fakt zdiagnozowania sepsy
W przypadku śmierci obydwu
rodziców/opiekunów prawnych świadczenie
wypłacane jest podwójnie
Warunek odpowiedzialności: pobyt w szpitalu
minimum 2 dni
Warunek odpowiedzialności: pobyt w szpitalu
minimum 3 dni
Wypłata za fakt zdiagnozowania boreliozy

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
koszty nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie
koszty przekwalifikowania zawodowego
osób niepełnosprawnych

100% SU
do 30% SU
do 30% SU

5.

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki

1 % SU

6.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

10% SU

7.

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
Ubezpieczonego w wyniku NW

10% SU

8.

pogryzienie przez psa, pokąsania,
ukąszenia/użądlenia

1% SU

9.

wstrząśnienia mózgu w wyniku NW

1% SU

10.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy

1% SU

OPCJE DODATKOWE

UWAGA!
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia do 15.11.2018r.

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego
II stopień
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku
III stopień
nieszczęśliwego wypadku
IV stopień

100 % SU

5.000 zł

10% SU
30% SU
50% SU

5.000 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od
pierwszego dnia pobytu w szpitalu)

1% SU za każdy dzień

5.000 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie
od trzeciego dnia pobytu)

1% SU za każdy dzień

5.000 zł

Opcja Dodatkowa D6 – Pakiet ONKO i Poważne Choroby

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

Świadczenia:
- Druga Opinia Lekarska Krajowa
- 12 Telekonsultacji
- 100 % SU w przypadku zdiagnozowania
Poważnej Choroby
zwrot kosztów do 20% sumy
ubezpieczenia;
rehabilitacja nie więcej niż 500 zł

1.000 zł

10.000 zł

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

do 10 % sumy ubezpieczenia

3.000 zł

Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego
wypadku

2 % sumy ubezpieczenia

7.000 zł

Składka
Bez wyczynowego uprawiania sportu
Z wyczynowym uprawianiem sportu

43,00 zł
54,00 zł

