
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW EDU PLUS 
Rok szkolny 2017/2018- OFERTA SPECJALNA DLA I L.O. W TARNOWIE 
 
OPCJA OCHRONA PLUS  
 

 ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

 
1 śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku(w tym również zawał serca i udar mózgu) 
12.000 zł 

2 zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, 
wydawanych na zlecenie 

3.600 zł 

3 zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

3.600  zł 

4 z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki 

120 zł 

5 z tytułu zdiagnozowania sepsy 1.200 zł 
6 śmierć rodzica  lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku 
1.200  zł 

7  pogryzienie przez psa lub pokąsania , ukąszenia, 
użądlenia 

120 zł 

 
8 trwałe inwalidztwo częściowe  Zgodnie z tabelą nr 4 OWU 

 
9 złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenie stawów  Zgodnie z tabelą nr 5 OWU 

 
10 nagłe zatrucie gazami bądź z tytułu porażenia prądem lub 

piorunem  
600 zł 

11 uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagające interwencji 
lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt 
kontrolnych 

120 zł 

12 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 120 zł 
13 Opcja Dodatkowa D2– oparzenia w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 
II stopnia 

III stopnia 

IV stopnia 

 
 

300 zł 
900 zł 

1.500 zł 
14 Opcja Dodatkowa D4- pobyt w szpitalu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
30 zł/dzień 

15 Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 40 zł/dzień 
 
16 

Opcja Dodatkowa D6- poważne zachorowania (nowotwór 

złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych 
organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata 
wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane) 

 
600 zł 

17 Opcja Dodatkowa D10 koszty leczenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku z podlimitem na rehabilitację 500zł 
500zł 

18 Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego  

 w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
400zł 

 Składka roczna od osoby 35 zł 
 
*  za opłatą dodatkowej składki 30% InterRisk T.U. SA udziela również ochrony osobom  
wyczynowo uprawiającym sport tzn. w pozaszkolnych klubach, związkach i organizacjach 
sportowych 
 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ponadto oferuje: 
 

• Śmierć w wyniku NNW za wypadek który wydarzył się na terenie placówki oświatowej – świadczenie 
dodatkowe w wysokości 50% sumy ubezpieczenia  

• wydłużenie odpowiedzialności w stosunku do absolwentów 

• Bon zniżkowy w wysokości 50 zł na zakup ubezpieczenia mieszkania, domu, NNW 
 lub auto-casco do wykorzystania do dnia 30.06.2018r. 

 



Biuro ubezpieczeń ABRA-POL oferuje: 
 

• Ubezpieczenia majątkowe-  domy/mieszkania 
• Ubezpieczenia komunikacyjne-  OC/Autocasco/ASS/NW/SZYBY  
• Ubezpieczenia turystyczne -  koszty na wyjazd za granicę  
• Ubezpieczenia rolne-   OC +budynki 
• Ubezpieczenia na życie -   NNW-indywidualne/ grupowe 

 
• U Nas zrealizujesz bon zniżkowy 50 zł 

 
 

Posiadamy 20-letnie doświadczenie   
Zapraszamy do Naszych biur! 
 
MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA SZKODY: 
 

Telefonicznie:   Pocztą:     Elektronicznie:  
         szkody@interrisk.pl 
InterRisk Kontakt  InterRisk TU S.A. VIG    pobierając formularz na: 
22 212 20 12   40-610 Katowice   www.interrisk.pl 

Przegroda pocztowa 3334  
 

Oferta przygotowana i opracowana przez ABRA-POL  Ubezpieczenia  
 
33-100 Tarnów ul Krakowska 51  32-800 Brzesko ul. Leg. Piłsudskiego 2 

abra.pol@op.pl tel:  604 135 437  abra.pol@op.pl Tel: 604 135 437  

www.abrapol.pl    www.abrapol.pl  
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