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ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYZEJ OPCJI UBEZPIECZEN|A
O OPCJE DODATKOWE:

Suma
ubezpieczenia Wysokość świadczenia w yo Wysokość świadczenia w zł

opcja Dodatkowa D'1 - śmierć Ubezpieczon€go W następstwie Wypadku
kohllńikećvińend 25 000,00 zł 100% sU 25 000 zł

opcja Dodatkowa D2 - opaEenia W Wyniku nieszczęśliweqo Wypadku 5 000,00 Zł
ll sloplen _ lU% §Ui lll sloplen _ Ju% 5U:

stopień - 50% sU 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł

opcja Dodatkowa D4 - pob},t W szpitalu W Wyniku ni€szEęśliwego wypadku 4 500,00 zł
1yo sv za każdy óżień (śWiadcenie płatne od ,1

dnia pod Warunkiem pobytu w gpita|u minlmum
3 dni)

opcja Dodatkowa D5 - pobytu W szpiialu W Wyniku choroby 4 500,00 zł 1o/. sU zakażdy dzień (śWiadczenie od 3-9o
45 zł

opcja Dodatkowa D6 - Powaźne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność
nerek, poliomyeljtis, utrata Mbku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, cukzy€ typu l, niewydo|ność §erca, choroby
autoimmunol€iczne, zapa|enie opon móZgowo-rdzeniowych, tEn§plantacja głóWnych
oroanów)

1 000,00 Zł 100% sU 1 000 zł

opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w Wyniku nieszczęśliWego Wypadku 1 500,00 zł do 100% sU podlimil na rehabilitację 1 000 Zł do 1 500 Zł

opcja Dodatkowa D,13 - koszty leczenia stomatologicznego W Wyniku nieszeęśliwego
600,00 zł do 100% sU, ma. 300 zła jeden ząb do 600 zł

opcja Dodatkowa D14 - uciążiwe leczenie W Wyniku nieszczęśliwego Wypadku 60,00 zł do 100% sU 60 zł

Opc]a Dodatl(owa tJ,]5 - Asslstance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc
informatvcżna. Domoc medvPna) 5 000,00 zł śWiadczenia Zgodnie Z oWU zgodnie z oWU

opcje dodatkowe D,l8 - Koszty lekóW 400,00 zł świadczenie zgodnie ż oWU do 400 zł

opcja Dodatkom D20 _ Pakiet KLEszcżi rozpoznanieborcliozy 1 500,00 zł

do 1 t]0% SU, W tym: a) zdiagnozowanie
boreliozy do 1 000 Zł, b) Wizyta u lekaua do 150

Zł. c) badania diagno§tyżne do 150 Zł, d)
do 1 500 Zł

opcja Dod€tkowa D22 , Koszty opła@ngj wydsżki Ękolnoi 600,00 zł do 100o/. sU do 600 zł

opcja Dodatkowa D23 - koszty opłaconego ęesnego po śmierci opiekuna prawnego lUb
rodzica ubezDieczoneoo w na§teostwie Nw 2 500,00 zł do 1 00% SU do 2 soo zl

Hejt Stop 5 000,00 zł śWiadczenie Zgodnie Z oWU Zgodnie Z oWU

g imienna Iista ubezpiećzonych

oŚWlADczENlA

oświadczam, że otęymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, W tym z ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonymi
uchwałąnr 01l25l03l2022Zarządu lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Gloup z dnia 25 marca2022 roku ("Ogólne Warunki
Ubezpieczenia"), informac.lą o której mowa w art. 17 ust. 'l ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury
złożeniai rozpatźenia skarg i reklamacji, organu Właściwego do ich rozpatżeniaórazpozasądowBgo rozpatryWania sporóW.
OŚwiadczam, że otrżymałem(am) ustandaryzowany dokument zawieąący informacje o produkcłe ubezpieczeniowym. Jesiem śWiadomy(ma), że dokument ten ma
charakter informacyjny, a pelne informacje o produkcie ubezpieczeniowym Zawańe są w ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
oświadczam, że zoslałem(am) poinformowany{na) o charakteże Wynagrodzenia otżymywanego przez agenta lub osoby Wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu
ubezpieczeń wZwiązku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia.
Ubezpiecząący Wraża zgodę na pźekazanie przez lnterRisk informacji o ostatecznej liczbie ubezpieczonych oraz ostatecznej wysokości składki w postaci
elektroniczne.j, na adres email wskazany w umowie ubezpieczenia.
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