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|NFORMAGJE o U§§ZPlEsuAJĄcYM

Neż.ł] a ubazple &ającego:

pż€łvldwana 1iczba osób do ubozpieczenia

Okres ubezpłeczenl*

UBEZPIECZENI: dżec;, uomiowi€, glud§ncl i
pla@vrłrcy:

ll LlcEUM §GóLfioKszTAŁcĄc€ lM. Ns. JANA TWARDoW§KłEGo W DĘBlcY 45

§4?

1ź ml6sięcy

tl Lo DĘ§lcA

żAK*§§ OCHRONY UBiZP|€Cż§NIOW§J: OPCJA óCHRON.A Pl-U§

R§6żał śńadaz§łla Suma
ubę2pF-cŹ'6ńle Wysoko&i świad ł.l*tłl a w Ta Wysokoćć śrłiad,czbńia w zł

1 Śrłałć ubczpimmą a (ń |eftłie placńłłłńnóć$łei3u/ó' 1ł ry,niko NW

16ó6óa'

dodótłowd f00% sU 3E qjo 2l {ląenle a{Wlddrńlffi, Ńr 
'\2, Śrserć Ubozpimzon6§ó 9, wynfrtu llrł (\ł §m rćmrrri*ż aanał xroa i udał mćugu} t00% §u 18 0007ł

,(osżty nabyTja syrc&iry mąrEnyń wydMyń na źecełi€ 062 kó*lv
źkupu bb #pEuĄ, oj$l6r&v lń apffiłł 3luch*ggó Ug.todzfiyó ,v wyniku łł\Ą
na t€róni€ pl€cóA,ki oś!łf8lowćj

do a0% $Uyłfi o*uhry kećkcyjńB i apaBiy
§l,ńw,e-ąMzł

do5400żwlynokllary

'(sokćyiffi 
i spó,aty slehowa -
&20ńn

4, Ko§7ry rraksalłrikoffinia złłodMgo o§óó ńi6półnoś9ł8Myń w Ęnłku NW do ó0% §U b54@zl

or. Pogr}zi6nle, poĘ§ffls. ułąrent§ |€dnmzM 19" §U w płzygadfuwryziaia
blb 2% w peypadku plq§anł€, uĘsi€ni8 1U}z|fub3&Ozl

6, Rśąpó2ła'nla U ubezpigżmąo ep3y je&tcrazm 207osJ 3 600zl

7 śmlerć ęlekuna pwnćgo hrb redzica 9 nsglępstlr,e NW ,igdmrffi10%st 1 90O zl

8. usźĘ6ń€Ł ń§ ź&ffiiu w wnilk dFy'łi§ pacprł*.i idł§ź^w1%&' 180 zł
9. Ttlldą lwdózbłlo ą?ś§iM !, 1łyniku NW ą6dnl€zTABąĄI{R4otłU ód 360źl

lo, astr6nlo ko6ćl, ałtcłnięf,ja lub §k?osoia slscdw zgdrai§ z iABąĄNR §o\,VU cd18o2'

11, U9ułodźBnl6 ci.ł, tł wylrku NW, qFną6Ją*!ó if,i€Mencji lgfieki8i W płacdve
medFzre} l minimuń ówóó vżlń kollrolnrćh 1%su l8,8 zl

12. W§tEąśŃ€nie nróZlu w?jyfiiku NW ls&,;ółażwolrA§lu 1&ź
,l3- Z.glrudg polrmor€ lub fiadą żałłffu guml, bądź pfl,,rżenis pĘd9ń lub

piofun8ń |a&§Azórr65%8a 900Żl

14, Rórpóż]ańi6 tJ UbóżpieąuBgB ct*/iłb &}t arrgryrh {bąbhwba,
|&swhlwaa,wś{,e#l?Jf'a}

'sdnon.o9ro 

5% §U §Oó ż

oP6JE DODATKoYIIE

ąqg oodaik il/a Dl -Ańie{óvfużpif{'ćóńś§awnastP§lvro Ępadftu
ŁommikEcyinąo ó0O0d l0o% §U 5 000 żł

opcja Dodatk*a §2 . opau §tla 9 ]łyniku nićśżdź6łire9o urypsdku § 000 zł łl 9tópi§ń _ 

'0% 
§U; |'l 3topiat - 30% sU, lV

stopM - 5ryo §U 500żllb 1 §f62łA,b2{ńoź

opcją ood€tkolia t}4 _ p§btt w ś4itóŁ, w {tynik! ni§§zcąś!ł€go v,!padk! 5 óOó zł
lb w za Wy ó2M (slł,Edcżcrt§ ,łatnć od 1
&li9 pód warunłien pobylu l,8zpfiafu minlmUma#\ 50 źł

orćja Dodatkówa D5 - pobytu { gpitefu w uryDłą, €h§roby 6 &l0 żl 1% 8uńl/€w &iń (ó!ńadcz6ńl€d 3{o
dnia pabĄrtu' §0zl

óp4s oodatłovia D10 - ko§zty lffit{5 w §tfrk! nt€gzćuę,li$g|o wpadku 8o§ ń do 10o!ó §U podłjmłt ne rełablrĘę 1 ryo d do8@Żł
apcjaD]ócp,Lkovła lJ13 - ko§żry iafzć{$a §amalo'ogknąo w Wynłku onxzcręśriweqo
\5!paąku l0Mżl dó ]001{ su, ffi.3(Ńzjzdb&ńżąb do 1 0ó0 zl
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KaFirEł żakleóówy i l<apit8ł \łpłdcon}ł 137.840.źw PLN
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lel. {17J 8§3 39 23,1ax" (17' 852 62 62

lnźarftiskH
VlENNA l§suBA§cE GROUP

§KŁA§KA

Łączna saaóka za ośobę (PLN
htqąixt*\ 45,0a2ł

a Łąc?l,,a $kl'adka za o§óę (PtN]
/nmmmlcvl 45,00 zł

Ląca;nA ź, łżdka ża o§oĘ (PLNj
t^l.elćĄfr\^. 0,gB zł

€duPlus oc ó? Łąunle
Sl*adkaza 1 łcznia 4§,ał ń 0,0O zl 43,0tzl
§kładka za l pracownika 4ąaaź a,Ba d 0,00 żł 4s,O0ń
s|(adkaea 1 dyroklore 0,00 zl 0,0O zł 0,00 uł 0,00 zl

Po§?A§oWENlA DODATKOWE l ODM'EN§E WPROWADZoNE no UMOWY U§EZ?IECZźNIA

Po§TANoW EŃlA §oDATKoWE l oDM|ENNE
OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEŻP|ECZ§N|A ĘDU PLUS
zaiwierdzonych uchwaląnr $la3fu3t212sZan@u|Jbezg€cżycielo z dnił 03.o3.2o2ol.

Dziaąąc n8 podsta*e ań 812.§_8 Łć.lnteńi§k Towaźystwo U_Ę9iF9cżeń spółk, Akó$na Vi€nna lnsu€nce Group wiyaz\Ąe ńżni(y- ?ółdędży §eśdą ole ńylum.Jwyubazpłe(Aeńia a aWU EDU PLUS zatwierdzonph uihńtąftr 01to3jogl20z}Żarządv lnierRisk TU s.A. u dnia 03.03.2ozd r.'
§1
Dra pÓlŹęb nłnią$Ą ote,tylutńCł§ł łbezpieczsnis wprowadza §ię nsBlępt jąca pó§tanolłienia dód arlcwa lvb admr.,łne od oWU §DU PLUS;

r.w § 2 nkt 70} otźymurs brżmienle: d1

snłńaboardawe, raffing, canYoning, hydrep€ed, kaiaŁ6*łwogórsklie, siy&ownictwł. spadochroń."'r*o, ńtnńr;ń, óai;fliń;, fotobtniar§lwo, baloniarśhło,
Pilotóułenio sama'otĆw lub śmig'owców, żońiĘ, §ko*i 

'na 
Ńngeo, nu*owanie, pafi<Óuą freeruł, uuggY,łting. wldś"*"g,l"io" q-,jra"mi, titesurfinb, *glń; ń.wodąmi terytodslnymi w odległóścł powyźei 12 mił mor§k ó od bzogu, kolarstwo'ekstrarnalne, t<uariiń górŚib. speleolói, ńlińie, sJń"cz-["isił1, śń;!;o;o*",

pozawyznaę-ołlyńilrasamŁ jazda na naftań wodn},ch, sk€l§ton, bojćry, bi;thbn, iazdaskibafumqńsńtv. w narv,iłr órińrsął,ianJsąńńł ńriiio^riaoporu§zanla §ię po śniĘu lub łodżią"

2y §4 ul| 
' 

płt 1 lit b}, §4 ust. 1 pkt 2 
'it, 

b}, §4 §§t, 1 pkt. 3 lit. b) c,tząuiebr2;ńljedia:
,ŚmierĆ UbezpieczonĘo w wyliku nieszczę§lwąo wy! &xu na ierenie plicółi{ oświatou,ei, ołaz wza §ń\rlkq oświałouą o ila Ub ó.zpleczany W&Vwat pod opiekąpr acawnika plań,ł&J oświatowe|

3.w §4 ust, 1 pkt 1) dódano 
'it. 

ł) w brzmi€ni(l

"ł) 
uszk§dzęnia eiała w nź§tępstwie ńieszczęŚliw€go Wyps Óku,]ry|,'f:Ą.ąą(f}go 

'nterw6ic.ii 
lekar§klej w p'acóuee m edyeneji ca naJmniej dMch wizyt konlrolnył*t"

a.w § 6 pkt 4}l § S pkt 2); § 9 pkl 2); ołłzymlje bzmlenie;
x paypadku Śłnietdubezpieazonegaw uryniku nieszczg6li{ł/Ęo Wypadku na lercłie prań*.i §śWiałowel oraz w każdyrn migi§cu §oz adacźwka. a ila L)bazniaaanvprzćbywalpodopieĘpracot!,nikap'rcćwkioświator,rlej;aodatkoweśwładczeniewlv}sokości fiOłńsurrryubezp"*dń;ńóffilń;.of,]1;;i;;;;ffi;;a'"
warunkism iż:
al n'9§zczęr§liwY v/YPadźkvuYdatał §lę Ąatsrenie placowki oświalowej orae w każdyfi mid§cu póża placówką, o ile U bezpłeczany yzebyłłal pcd opieką pracownika
Ptałśrłkż o'śńaloweJ, któ'ei !0 tJbsźpĘe9ny ioS pódópiecznym, poclcias trwania ńnrony ub eipłacianłwei,''
b} śmlorć nasląpila,w cĘ§u §zćśclu mie§Ęcy od daty ni$zczęś{i*ego wypadku oraz
ct ZailŚcia nieszczę§iwego wypadku zĄ§lalo udckumentowanó zaświłdcibriam dyrskora placówki oświatowój."

5.W § 8 pkt 7} óI8z § s pkt 8} olźymuie brzmienie:
,ył przypadku p. agrgjenia. poĘsania, ukąszenia * jednorazowB śl/tti€dczania w wysokości Ż7o,zumy ub€zpiecżenia okr,eślołej w umoiłie ubezpieczenia w p rzypdku
PógfYzienia, Pokąsania, ukąszenia, pod w-arunkiem co naJmniej dVvudnlowąo po§yfu w sz§tatu w,in7n*r, połąsała, 

"iiiie,irii,- 
-

6.W § 6 do,&je §ię pkt 'l 

' 
} który olźyrnuje bzmienie;

,,1 1 } w prżypadku usżkadzenia dala w 
'estępslwić 

nle§żczęŚliwĘo urypadłu, wymagalącego interu€nci lekarskiej w plgcówce medyczhgj i co na,mniei dwó€h wiżńknnlrołnych,złLufu i<tórĘo nle ffzecźó_no 
'tnĄałe§o 

u9zcżórtttu ia zćiowiu-Swlałiz}iielą,vsolosci t% sumy'uŃpłd;ł;;d;ń?l"ii,,*ińiJ'ruJii.ł7i" ąaOpąi Pbć§bwĆ,iĘai, ale ń;€ więcsj niż §00 zr'

7.W § 6 pkt 8} oraz w §s pkt 12) otfeyłnuje brłmienie:
.łłł P|zYPadku w§rz€śni€nia mÓżgu w nastęP§hł'le nieszczę§iwąo wypadk! - j6ż€li w iłyniku nlć§zczęśliwąo wypadku ubez6iecrony dożngl w§trąśniónia mózgu, ,uuĄ/fiiku kiófegc konieczny był co naJmniej dwt}dniowy poŃUUńieiiłnąo ó szpita|u irzysługuj" j"ł.ońr'"ń fiil;#fi-fi;Ł"§d §raneviącej 3% §umyubepieczenia określonej w umowle ubozpieczenia.i 

' -

B,w § 11 u§1.1 pkt 4) okąmuJo brzmienie:
}4) opcia Dodak ea4:poww.^frjrlY y.lryik! lieszczęślrwego Wypadku - świadczeni6 w lły§okości 1,5% §urTryUb6zpia§żóniaal(re§łoąwu$oułe
ub€żplecuania dla Opcji Dodatkowei D4, z8_pierwsżg 10_dni póbyiu w ń-nafu, oraz 1%.zakźóy kóląfi! drięa-Ó;ryfu;;.fri;ń;;iąwszy oo i,łervvszęgo dru.a poby(u wszPłlalu, będącego naśtęPgtwem^ni§§zcż+śllYry 

1f_utru', |'iril miai mielsce w okresie tilanl; ochrbĄl uuezpiecŹeniowł, poa ,iiÓ'łreni pouvtu * sz§rau rńń.ii"fiinimum3dni.WPrzYPłk9|ołeilv.$,n?6Ęfyiąclc|ąotobie'pooytałńsry;,bhJwz|rtlĄzkuztyrnsańymnl'eszcęśłtuń-lńłiómswł"ad"*Jjzfriiłn, -'=--"
PrżY§uglJg od Piełwsz€go dnia pobytu w szpilalu,. Świadczenla z tytulu ponyłu vł eapitalu ń wynikil ni"sr,Ęsłńg" ffóiu-riińłuóuje fal€ymań te{alńia anł wava,W §z9iłalu, GdY wy§§ ze §'rlilala na§tąpi po zakończeniu okresu ubozpieczónia pobyt w azpitilu jęst óJęry'ooŃe ńIńitiliiińFićczyaeiĘ fi wałuń;;, i;-'"
Fffińęćie da §zcrtala na§tąpiło u, ók€śie ubapieeenia;

s,W § 1 
,1 u§i. 1 pkt 5} ożłzymuie błzmbała:

Ć} opcja Dsdałko\ł€ D5,}abylw szpilalu wWyniku chóf_oby * ŚWiadczsnie wil4yśokóści 1?o sumy u*zpiwenia określonej !ł unowie ub€zpieczsnló dla opcjiDodatkolrej D5, z€ każdYnastępnydzi6ń pobytu wsżpitalu, ilocąwsay od drugĘodnia pobytu,nLszpuiu, wJliń;;;r;[ą;#;;"*łalaró.wznanau,lłakc|e
cenlrala
ul. Nffikoffikiąo 22
0s668waI§zalra
wulnłcrrisk,pl

§ąd Rejorńrv/ d'a M, §l, WaBzawy
Xll Vvydiał Gospodafcży KRs
KRs 000B0§4136
Kspiłał żlkł8dowy i Łapit l wplacoły: J37.s4o.100 PtN
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lnlerRi§k ]'U §.A,
ly'lenr'alnsurance Gtoup
oddzialw Rzasz§§że
ul. Kópisto 88/510, 3§.31§ flze§zólv lnterRisk§

vlENNA lNsURANCE 6R0UP
tfurania ochrony ubeąl@.erriową, wd walunkiem lź pobytw sŻ{)ila!u łrwal r'linirfiBm 3 dnl.

Y{ ?rż.ypadl(u k9lgllycfi,, n?stępuiąćyćh po sobie pobytÓW w §zpł6lu w zwiążku z Ę e amą,choroĘ świadczenie szpitólne pży§fuguje od plerwszego dnia pńytu W §zpltal0,
swiadczeni€ z vi]łu póbytu w §żpilalł.W {łyniku choroby pr:ży§lu§uje makśrn łlnie za 1ao dn! pobytu w §zpiłafu, oav wyii* Źg sŁlBla ;a§Ępi p;zakóńćzenju orreau
ubezłiecząnia wbyt 1/ §żpltalu jeśt objęty odpór/iodzi8lnoścĘ Ubozpieózyciola, pód warunklem . że payjęrj/e da szpitati nasąpłó w okresie rlbbzpieczenń;

10.w §J 1 łst.l Ńl8) lił, b} ollamuj€ bnmi€nie:
ŻósłAła pftw&§adżónó rł l€kclB trwaBia.ochrónyUb€źple(ŻgnifiyJąułkakcie co najńnioj trżydnlo\A/ego pobyk lJbezpiecaonego rł €zpit€lu, a trakże W pźypadku, gdy
apsraeja zóstała Waprołładutapozakorlozeniu okesu ubełfl'€fŹ;ęnla, ole pod warunkjeń,zenbszczęŚ!*,lywygaadt<wyaait się w'oklssie ubezpiećzeńia, auffia
ubez?ięczeniaie$tkontyłUowanana nEśtępdy,cónaimnięr1a-miesięąnyakźsubezilęcŻeftla,",

11,w § 11 ust 1 pkt 9) lir. a} §trzprujabźmłen]'gi

"Zos?ńla 
zalęęotlą przezldłxza|ako niezĘdna czeŚć procesu leczenia ehoroby, któła asda zdiagaózowana w taz pwvłszy \}! okr1śie ubezpiec?ęnia lub w popżćdnlrn

okr6ii6 ub9żpiBczenla w r$nach Umolyy ubĄzpłaożefiaEBuPluizawańejr,-?;azubezpleua|ąłn}ow 2o2orł|iu,pad'warnk-iem błaku pnełvrrw okrsieuadzglii,eńinia
pomiędzyumałam}ubezpiec.zeniaEDUPluszawaĄrniw2O2gr.l2121 r, orazpodwarunkióm,Źazumowyubć4iecz6niaEoUĄusńwałteiw2a2Or.niebly
zgia9zanł szkady z tyiułt opłr Dódelkowe.i D9,"

12,vl § 1 1 ust, { plc 9) lit. b) alłżymy'lę brz,mi€',,ia:

op§racja zo§tala paqftwalz§na po zakóńczefiu ókresu ubożpleczenia. ale pdwaruakhm, że nieszczęślivry wypdel<włdarz5Ą §łę w'okr6§te łb€zpteŻzeiła, a ińńg
UbęZpłe62enla je§t kafr7ywoułaftź na na3tępny. co n§jłnnlei 12,mje§ięczny okrp§ ub8zpiecżcnia.''

13.w§ 11 ust.1 pkt10} atłył|,ulabęłfńeniei
,.10) opcja Dodatk§Wa B10 - k§§zly lsozenia w §ryjifu nie§zczgśIiw6go WypadktJ - żw/ot tldokłmontołl9anyafi kószldw do vry§okośłl 10o% §umy Ubezpieczenia okre§ołłe}
u, Umowie ubezpi€caenia dfa Ęcii Dodałkął€i §10.
a)wramathlińtułraŻ,łłlół.Nos,.ówleę'3,niaŁ§tc6{'.łanle fia podlimit na z$/rot kosżćwfóhabililacji, *tórywynosi 1.000 zl,
bJ w ramach limiłu na zwot ko§ztów lec'.enia7j,gtagówźn'e ,na podiimit W wśokóścl §00 zł na koniutlacj{ z isychologiem w zwiążku 2 nle§zczęśliwym Wypadklefi
ubazpieczonego lub ś.łięldąfńńealub oplekuna prawł€ga UbezpioczołBgowv,ńążkuzńieszczę§Ęfr qpidkieńpod r,varuniien,łtubeĄińiyÓ-aiiu ńwaraa
u*wwy llę uktsńu§ 1 8 loku życla;

Zwrot koszlów leczenie nasĘpuie pod \łgrunkiem,żakasńy loczenia:
c-) powsłały w na§lępglwić n]e§żć,r€Jhł€ a wy@ku, )d&y wydaźyl §ię podcża§ t tł6nia óchrony ub€zpięąęaiouł{ oraz
d} z_o*iały poniesiołe na terytorium Rzeczpospo{itaj Polskłe' w okfć§i€ nt€ dluższyń niż 12 miesi$cy oddaty nieszcięśl',łą6 w}padkui"

14.w§'1'| ust 1 pkt 13) ólraymujebrżlłńqłió|
,,13' opńa Dodalkowa D13 * koszty locż6nl6 §lomalologicenego w wynjku nle§zczęślhrcgo wypadku - zwrot udokumenlow6nych koszłów do wysokości 1 00oń sufiy
uhezpiecźeniaa/,JeŚlone' w umon/vie lń?pid.Ź.eńń dla Qp§ii Dodatkow€i D13, ale nie więce.i n*$aa ń zaiedeń ąb, podwańnkiem. iż koszty leczenia '
stomatologicznego:
a; powstad rł nałępstwie nleszczęśliwe§ó wypadku, któ ry wyóanyt sĘ podcza§ tlwłnia óchrc ay rlbezpiaoleńlar$ą ófaz 't!
b) zo§tsv p§nie§ione na odbudottę.§rofia{ol€icaną gszkodzońeg§ lilb Ulraćonego zęba stal€go, 2 żasłrzeżenięm, żew aĄ,iązku 2 utr8ą fub ils*odzśniem zęba w
na§lęp§twle nie§zcżęśllw€go wt@dkl u ubozpi€czonego zo§lal orźecżony Uszczerbek na zrjrowiu lub truałe inrł€lidztwo cz{śdowe oraz
c} zo§taiy pnfił€§ione w ókĘś.e vbe$€śg.enii ne ta.ytofium RzBczpo§pólitej Polskiej, w okłesie makgymalnł€ § fii€§lęcy od }aty n}eszczęślivĘgo Wypadku;

15.w § 16 dó{'ai§ sĘ pK 5) w bamienlu;
.§} W slcsunku do sb§oh4,enlów szk(fi odpowiedźalność ubeżpleczyciela lrwa do dnla podięcia
cfzezniń pft€! ?ówódótłej lub rozpoczęcia naukiw innej ozkole, nie dłłżoj Jednak niż
3 fii6siąf.(r, lit:zącodkańcó:oku sżkolnąo, w którym Ubazpiocżony ukończyź*zkałę,
Jako o§tatćcuny tormln ukońł,zania szko! pźlffijja 3Ę o§tatni dżeń ważności legiĘmaĄl szkolnei.'
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