UBEZPIECZENIA DLA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, UCZELNI
I I N N YC H P L A C Ó W E K O Ś W I AT O W YC H

EDU Plus – program ochrony
ubezpieczeniowej
dzieci i młodzieży
Od lat nasze ubezpieczenia zapobiegają skutkom zdarzeń, które
na co dzień mogą przydarzyć się w wyniku nieszczęśliwego
wypadku w przedszkolu, szkole czy na uczelni. Dzięki naszym
doświadczeniom możemy zaproponować najlepszy na rynku
pakiet ochrony ubezpieczeniowej z najszerszym zakresem
świadczeń, z preferencyjnie skalkulowaną składką.

www.interrisk.pl

Sprawdź, jakie korzyści daje Ci ubezpieczenie EDU Plus w InterRisk.
Dla Dzieci, Uczniów, Studentów i Rodziców
••
••
••
••
••
••

Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę, na całym świecie
Preferencyjna, niska składka
Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody – zgłoszenie on-line
Stały podgląd statusu szkody (rodzic lub opiekun prawny)
Uproszczona procedura wypłaty świadczeń
Indywidualne korepetycje dla uczniów i studentów, po nieszczęśliwym wypadku

Dla Nauczycieli i Pracowników placówki oświatowej
•• Ubezpieczenie NW nauczycieli i pracowników – na warunkach takich samych, jak uczniowie
•• Sprawna identyfikacja osób objętych ochroną ubezpieczeniową – dla pracowników obsługujących
umowę ubezpieczenia w placówce oświatowej

•• Rehabilitacja – dla nauczycieli po nieszczęśliwym wypadku
•• Świadczenia Centrum Assistance w nagłych zachorowaniach i nieszczęśliwych wypadkach
•• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli
– za symboliczną „złotówkę”

Dla placówki oświatowej
•• Szybszy proces zawarcia umowy – poprzez elektroniczny system wystawiania polis (iPortal)
•• Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC placówki na preferencyjnych zasadach
•• Indywidualne ubezpieczenie OC nauczycieli oraz dyrektora placówki, ubezpieczenie ochrony prawnej
dla nauczycieli i dyrektorów placówek

Wybierz swoją opcję ochrony:
Tryb likwidacji szkody
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MOŻLIWE ROZSZERZENIA DOWOLNEGO ZAKRESU
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie
wypadku komunikacyjnego











Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku











Odmrożenia











Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku











Pobyt w szpitalu w wyniku choroby











Poważne zachorowania











Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku











Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku











Operacje w wyniku choroby











Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku











Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy
w wyniku nieszczęśliwego wypadku











Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca











Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku











Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku











Assistance Edu Plus











Pieczątka jednostki organizacyjnej
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Indywidualną obsługę Państwa placówki
oświatowej zapewni profesjonalny współpracownik
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
Imię i nazwisko 
Telefon kontaktowy 

Szczegóły na stronie www.interrisk.pl

Adres e-mail 

