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1. Niniejsze og6lne warunki ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej oWU, maJE

zastosowanie do um6w ubezpieczenia zawieranych pomigdzy osobami fizycznymi,
prawnymi orazjednostkami organizacyjnymi nieposiadajEcymi osobowoSci prawnej,
zwane dalej UbezpieczajEcymi a InterRiskTowarzystwo Ubezpieczen Sp6lka Akcyjna

Vienna Insurance Group, zwanym dalej InterRisk.

2. Umowgubezpieczeniamoanazawrze(takzenacudzyrachunek,ztym2eUbezpieczo-
ny imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub te2 w zale2noSci od rodzaju

zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia Zarzuty

majqce wplyw na odpowiedzialno5i InterRisk moze podniesa tak2e przeciwko
Ubezpieczonemu.

3. Do umowy ubezpieczenia mogq byi wprowadzone, za zgodq stron, postanowienia
dodatkowe lub odmienne od oWU, ztym2e r62nice migdzy OWU a treiciE umowy
ubezpieczenia InterRisk przedstawi Ubezpieczajqcemu na pi(mie przed zawarciem

umowy.
Do u mowy ubezpieczenia majEzastosowanie obowiqzujqce przepisy prawa polskiego,

w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o dzialalno6ci ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.

co ozNAczAJ4 OKRESLENIA UZYTE W OWU?
DEFINICJE

s2

W rozumieniu niniejszych OWU przez poni2sze okreslenia, uzyte w OWU lub wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie potwierdzajqcym zawarcie

umowy ubezpieczenia, a tak2e innych pismach i oiwiadczeniach skladanych w zwiqzku
z umowq ubezpieczenia, uwa2a siq:

1 ) akty terroru - nielegalne dzialania i akcje organizowane z pobudek ideoloqicznych,
religijnych, politycznych lub spolecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone
przez osoby dzialajqce samodzielnie lub na rzecz bqdZ z ramienia jakiejkolwiek

organizacji lub rzqdu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub spoleczenstwu,

majqce na celu wywarcie wplywu na rzqd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie

ludnoici i dezorganizacjq 2ycia publicznego pzy uZyciu przemocy lub gro2by

uzycra przemocy;

2) anemia aplastyczna - niewydolnosi szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza

specjalistg i zakwalifikowana w Migdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Cho16b

i Problem6w Zdrowotnych ICD - 1 0 jako kod: D60-D61 ;

3) Centrum Assistance - jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (adres,

numer telefonu podawany jest w umowie ubezpieczenia), kt6ra na zlecenie

InterRisk organizuje Swiadczenia assistance - Assistance EDU PLUS;

4) Centrum Telemedycyny - jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk
(szczeg6lowe dane podawane sq w umowie ubezpieczenia), kt6ra na zlecenie

InterRisk organizuje 5wiadczenia Telemedycyny;

5) choroba-zaburzeniawfunkcjonowaniunarzqd6wluborgan6wcialaUbezpieczo-
nego, niezale2nie od niczyjej woli, powstale w wyniku patologii, co do kt6rej lekarz

moze postawie diagnozq;

6) chorobapsychiczna-zgodniezdiagnozqlekarzaprowadzqcegoleczeniechoroba
zakwalifikowana w Migdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Cho16b i Problem6w
Zdrowotnych tCD-1 0 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania jako kod

ICD: F00-F99;

7) choroba zawodowa choroba znajdujqca sig w wykazie chor6b stanowiqcym
zalqcznik do Rozporzqdzenia Rady l\4i nistr6w z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie
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cho16b zawodowych;

8) czasowa niezdolno3i Ubezpieczonego do nauki lub do pracy czasowa utrata
zdolnoici do wykonywania ptacy przez Ubezpieczonego lub uczgszczania na

zajqcia lekcyjne powstala w nastgpstwie nieszczg5liwego wypadku, kt6ry mial miejsce

w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwajEca nieprzerwanie co najmniej
1 0 dni, udokumentowana:

a) kopiq zaiwiadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporz4dzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 10 llstopada 201 5 roku w sprawie orzekania o czasowej

niezdolnoici do pracy, wystawiania za(wiadczenia lekarskiego oraz trybu
i sposobu sprostowania blgdu w zaSwiadczeniu lekarskim potwierdzonq za zgod-

no5t z oryginalem przez pracodawcg lub plac6wkq medycznq, kt6ra wystawila
ww. za6wiadczenie oraz za6wiadczeniem stwierdzajqcym zatrudnienie - w przy-

padku Ubezpieczonego bgdqcego pracownikiem plac6wki o<wiatowej, chyba

2e Ubezpieczony nie m6919o uzyskatzprzyczyn od siebie niezale2nych;

b) za5wiadczeniem lekarskim potwierdzajEcym okres niezdolnoici do nauki

i za(wiadczeniem ze szkoly potwierdzajqcym nieobecnoia na zajeciach

lekcyjnych - w przypadku Ubezpieczonego bgdqcego dzieckiem, uczniem lub

studentem uczqszczajqcym do plac6wki oSwiatowej;

9) droga puhliczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy o drogach publicznych;

10) dziecko ka2de dziecko wlasne Ubezpieczajqcego lub dziecko w pelni bqd2 nie

w pelni przez niego przysposobione, w wieku do I 8 lat, a w przypadku uczgszczania

do szkoly publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wy2szej),znajdu)qcej sie na

terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym,
w rozumieniu ustawy o systemie oSwiaty oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szyn,
z wylqczeniem kurs6w oraz ksztalcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat;

11) dziefi pobytu w szpitalu - pobyt na oddziale szpitalnym trwajqcy co najmniej
jeden dzie6, sluZqcy przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego,

spowodowany nieszczg6liwym wypadkiem lub chorobq Dzieh przyjecia Ubezpie-

czonego do szpitala i dzieri wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku

wyplaty Swiadczenia, liczone sq oddzielnle jako pelne dni pobytu w szpitalu chyba,

2e przyjgcie i wypis ze szpitala nastEpily w tym samym dniu;

l2)e-konsultacja - (wiadczenie Telemedycyny organizowane przez Centrum
Telemedycyny na zlecenie lnterRisk realizowane drogq elektronicznq w formie:

a) czatu internetowego -wymiany kr6tkich wiadomosci tekstowych,

b) telekonferencji - przekazu audio,

c) wideokonferencji przekazuaudiowizualnego.

E konsultacja trwa maksimum 15 minut,

13) jednorazowe Swiadczenie - 6wiadczenie wyplacane Ubezpieczonemu z tyttllu
ubezpieczenia, w ramach ktorego odpowiedzialnoSi InterRiskjest ograniczona do
jednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

14) kolarstwo g6rskie - forma kolarstwa uprawianego za pomocq rower6w g6rskich,

kt6rych konstrukcja umozliwia poruszanie sig w trudnym terenie: 96rskim, leinym
poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi dla rower6w oraz na specjalnie

wyznaczonych trasach rowerowych obfitujqcych w liczne naturalne lub sztuczne
przeszkody (muldy, koleiny, ostre wiraZe, skocznie);

1 5) koszty leczenia - poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbgdne
z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytulu:

a) wizyt lekarskich,

b) zabieg6w ambulatoryjnych,

c) badah zlecony ch przez lekarza prowadzqcego leczenie,

d) pobytu w szpitalu,

5



InterRiskBI
VIENNA INSURANCE GROUP

Informacje, o kt6rych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o dzialalno5ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
WZORCAUMOWY

1. Przeslanki wyptaty odszkodowania
i innych Swiadczeri lub warto6ci wykupu
ubezpieczenia

$2, $3 ust.2, $4, $6, $7, $8, $9, $10, $11,
$12, $13, $17, $18, $21,522,523

2. O granrczefia oraz wyLqczenia
o dp owi e d zialno 6 ct zaldadu ub ezpie czen
uprawniaj4ce do odmowy wyplaty
odszkodow anra I innych Swiadczeri
lub ich obniZenia

$5, $8 pkt 3 lit. d, $8 pkt 5 lit. b,

$8 pkt 7 lit. d, $9 pkt 8 lit. a,

$9 pkt 9 lit. d, $14, $20 ust. 2 OWU

3. Koszty oraz rnne obciphenia potr4cane
ze skladek ubezpreczeniowych, z aktyw6w
ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych
lub poprze z vmorzenie j ednostek
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy
kapitalowych

Nie dotyczy

4. Warto66 wykupu ubezpreczenia
w poszczeg6lnych okresach trwania
ochrony ubezpieczeniowej oraz okres,
w kt6rym rcszczenie o wyplatg wartoSci
wykupu nie przysluguje

Nie dotyczy
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e) operacji, za wyjqtkiem operacji plastycznych,

f ) za kupu 6rod k6w opatrunkowych przepisa nych przez lekarza,

g) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzqcego leczenie;

16) lekarz - osoba posiadajqca formalnie potwierdzone kwalifikacje zgodnie z wymogami
prawa obowiqzujqcego w kraju, w kt6rym Swiadczy uslugi, wykonujqca zaw6d w
zakresie swoich uprawnieh i kwalifikacji, nietrgdqca Ubezpieczajqcym, Ubezpieczonym
lub osobq blisk4 dla Ubezpieczonego;

17) lekarz Centrum Assistance - lekarz zatrudniony lub wsp6lpracu.jqcy z Centrum
Assistance;

1B) lekarz zaufania - lekarz medycyny lub stomatologii, z kt6rym InterRisk zawarl
umowe o wspolpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjqtego leczenia. Lekarz
zaufania bqdqcy osobq bliskq dla Ubezpieczonego, nie mo2e dokonywai dla
potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanu zdrowia i podjqtego leczenia;

19) materiaty wybuchowe - substancje chemiczne stale lub ciekle albo mieszaniny
substancji zdol ne do rea kcji chemiczne.i z wytwa rza niem gazu o takiej tem peraturze
i ciSnieniu i z takq szybkosci4, Ze mogq powodowat zniszczenia w otaczajqcym
irodowisku, a tak2e wyroby wypelnione materialem wybuchowym w rozumieniu
ustawy o wykonywaniu dzialalno6ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materialami wybuchowymi, broniq, amunicjq oraz wyrobami i technologiE
o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a tak2e ustawy o materialach
wybuchowych przeznaczonych do u2ytku cywilnego;

20) nieszczgSliwy wypadek - nagle zdarzenie majEce miejsce w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej wywolane przyczynA zewnQtrznq, na skutek kt6rej Ubezpieczony
niezale2nie od swej woli doznat uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia lub zmarl.
W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczq5liwy wypadek uwa2a sig r6wnie2 zawal
serca lub udar m6zgu, za wyjqtkiem ubezpieczenia na wypadek 6mierci opiekuna
prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczQ6liwego wypadku,
o kt6rym mowa w q4 ust. l pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. j oraz pkt 3 lit. f;

21 ) niewydolnoid nerek - choroba rozpoznana przez lekarza specja I istg i za kwal ifiko-
wana zgodnie z Miedzynarodowq Statystycznq Klasyfikacjq Chor6b i Problem6w
Zdrowotnych ICD-1 0 jako kod: N1 7-Nl 8.9;

22) nowotw6r zloSliwy - choroba rozpoznana przez lekarza specjalistg i zakwalifiko
wana zgodnie z Migdzynarodowq StatystycznE Klasyfikacjq Chorob i Problemow
Zdrowotnych ICD l0jako kod: C00 C97, za wyjqtkiem nowotworu nieinwazyjnego
(carcinoma in situ);

23) odmroienie - uszkodzenie sk6ry, powstale w wyniku dzialania niskiej temperatury
Stopiei odmro2enia okre(lany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza
specjalistq zgodnie z MigdzynarodowE Statystycznq Klasyfikacjq Cho16b i Problem6w
Zdrowotnvch ICD-1 0;

24) odpady radioaktywne odpady promieniotw6rcze: stale, ciekle lub gazowe,
zawierajqce substancje promieniotw6rcze;

25) oparzenie - uszkodzenie sk6ry, powstale w wyniku dzialania ciepla, 2rqcych
substancji chemicznych (stalych, plynnych, gazowych), prEdu elektrycznego,
promieni slonecznych - UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynnik6w promie-
niotw6rczych), wysokiej temperatury
Stopien oparzenia okre5lany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza
specjaliste zgodnie z lVigdzynarodowq StatystycznE Klasyfikacjq Cho16b i Problem6w
Zdrowotnych ICD-1 0;

26) operacja - inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu 096lnym,
przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalnoSci
zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu
w okresle trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezbqdny z medycznego punktu
widzenia dla przywrocenia prawidlowej czynnoici chorego narzEdu lub organu,
Operacjq, w rozumieniu niniejszych OWU, nie jest: zabieg przeprowadzony
w celach diagnostycznych, inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagajEcy co
najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu oraz zabieg niewynikajqcy ze wskazah
me0ycznycn;

27) operacja plastyczna operacja ma.jqca na celu usunigcie oszpecef lub okaleczeh
Ubezpieczonego, powstalych wskutek nieszczQiliwego wypadku, zalecona przez
lekarza prowadzqcego leczenie jako niezbqdna czq(i procesu leczenia;

28) operacja wt6rna - ka2da nastgpna operacja zwiqzana przyczynowo z tym samym
nieszcze(liwym wypadkiem lub chorobQ;

29) opiekun prawny - osoba sprawujqca opiekq nad Ubezpieczonym ustanowiona
przezsqd opiekuriczy zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekunczego;

30) osoby bliskie - mal2onek, dzieci, partner, rodzehstwo, matka, ojciec, ojczym, macocha,
pasierb, pasierbica, teSciowie, zigciowie, synowe, przysposabiajqcy i przysposobieni
Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sqd opiekunczy;

31) padaczka - choroba rozpoznana przez specjaliste i zakwalifikowana zgodnie
z Miedzynarodowq Statystycznq Klasyfikacjq Cho16b i Problem6w Zdrorvotnych ICD

- 10jako kod G4Q G40.9;

32) pandemia - epidemia danej choroby zaka2nej wystgpujEca w tym samym czasie
w r62nych krajach i na r62nych kontynentach, w rozumieniu Swiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO);

33) paralii - calkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dw6ch
koriczyn Choroba rozpoznana przez lekarza specjalistg i zakwalifikowana zgodnie
z MiQdzynarodow4 Statystycznq Klasyfikacjq Chor6b i Problem6w Zdrowotnych
ICD-lOjako kod: GB1 G.83.0;
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34) partner - osob a fizyczna, pozosrajqca z Ubezpieczonym w zwiqzku pozamal2e6skim,
niepozosta.jqca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewie6stwa, powinowactwa, ani
przysposobienia, zamieszkujqca pod tym samym adresenr przez okres co najmniej
dw6ch lat, pod warunkiem, i2 Ubezpieczony oraz partner nie pozostajq w zwiqzku
mal2ef skim z innymi osobami;

35) placdrwka oswiatowa - 2lobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece
nad dzieimi w wieku do lat 3, oraz przedszkole, szkola, plac6wka oiwiatowo-
wychowawcza, plac6wka ksztalcenia ustawicznego, placowka ksztalcenia
praktycznego, o(rodek ksztalcenia i doskonalenia zawodowego, plac6wka
artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie o(wiaty;

36) pobytwszpitalu-pobytnaoddzialeszpitalnymsluzEcyprzywracaniulubpoprawie
stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczq5liwym wypadkiem lub
chorobq Gdywypiszeszpitalanastqpipozakohczeniuokresuutrezpieczeniapobyt
w szllitalu jest objqty odpowiedzialno(ciE Ubezpieczyciela, pod warunkiem, ze
przyjqcie do szpitala nastqpilo w okresie ubezpieczenia;

37) podmiot wykonuj4cy dzialalnoS( leczniczq podmiot leczniczy oraz praktyka
zawodowa, w rozumieniu ustawy o dzialalnoSci leczniczej;

3B) pogryzienie - uszkodzenie ciala wskutek pogryzieniaprzezpsa;

39) pojazd - w rozumieniu niniejszych OWU, wylEcznie na potrzeby ubezpieczenia
(mierci Ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (Opc.ja Dodat
kowa D1), o ktorym mowa w 54 ust,2 pkt l niniejszych OWU, za pojazd uznaje siq
wylqcznie: samoch6d osobowy, samoch6d ciq2arowy, autobus, pociqg, tramwaj,
trolejbus, metro;

40) pok4sanie - uszkodzenie ciala przezzwierzgla inne ni2 psy;

41) poliomyelitis - infekcja wywolana wirusem polio, ktorej skutkiem jest parali2
miq5rri oddechowych lub migini kohczyn lub zajqcie oSrodka oddechowego w pniu
m6zgu, z trwalym nastgpstwem w postaci nasilonego niedowladu lub parali2u
Diagnoza musi byi potwierdzona przezlekarza specjalistq chor6b dzieciqcych lub
zaka2nych;

42) powaine zachorowanie - wylqcznie poni2ej wymienione choroby, kt6re zostaly
zd iag nozowa ne po raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczen ia: nowotw6 r zlolliwy,
paraliz, niewydolno(i nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata
sluchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane. Za powa2ne zachorowanie
uwa2a sig r6wnie2 transplantacjg gl6wnych organ6w;

43) pozostawanie pod wplywem alkoholu dzialanie w stanie, gdy zawartoSc
alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 7oo alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu
w 1 dmr w wydychanym powietrzu;

44) praca zawodowa forma Swiadczenia pracy lub uslug za wynagrodzeniem
w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnei, stosunku
slu2bowego o charakterze administracyjno-prawnym lub w zakresie wykonywania
dzialalnoici gospodarczej we wlasnym imieniu;

45)przekwalifikowanie zawodowe ostib niepelnosprawnych - przeszkolenie
zawodowe osoby, w stosunku do kt6rej Zaklad Ubezpieczei Spolecznych lub
powiatowy (wojew6dzki) zespol ds orzekania o niepelnosprawnolci orzekl
celowoSa przekwalifikowania zawodowego ze wzglqdu na niezdolnoi( do pracy
Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie;

46) przystqpienie do ubezpieezenia - objgcie ochronq ubezpieczeniowq osoby
fizyczne) zgloszonej przez Ubezpieczajqcego do ubezpieczenia na podstawie
niniejszych OWU;

47) ftna - przerwanie ciqglo5ci powloki ciala w wyniku dzialania ostrego lub tgpego
przedmiotu, prowadzqce do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki,
powstate w nastqpstwie nieszczqSliwego wypadku. W rozumieniu niniejszych OWU

za rany nie uwa2a sig ranzwiqzanychzleczeniem operacyjnym Ubezpieczonego;

48) rekreacyjne uprawianie sportu - podejmowana dobrowolnie, nie w celach
zarobl<owych, forma aktywno(ci fizyczne) Ubezpieczonego polega.jqca na

uprawianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiqzana z uczestniczeniem
w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych
organizowanych przezkluby,zwiqzki, organizacje sportowe, wykonywana w czasie

wolnym od pracy/nauki;

49) rehabifitacja - zlecone przez lekarza prowadzqcego leczenie specjalistyczne
zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w Swiadczei, majqce
na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narzqd6w, a tak2e przywr6cenie
pelnej lub mo2liwej do osiqgniqcia sprawnoSci fizycznej, utraconej w nastqpstwie
nieszczgiliwego wypad ku;

50) rodzic Ubezpieczonego - ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu przepisow
kodeksu rodzinnego i opiekuf czego;

5l) ruch pojazdu sytuacje, gdy pojazd porusza sig wskutek pracy silnika lub silq
bezwladno(ci;

52) sepsa zesp6l og6lnoustrojowej reakcji zapalnej (51R5) wywolanej zaka2eniem,
rozpoznany przez lekarza specja I istg (posocznica);

53) spolty i aktywnoici wysokiego ryzyka bouldering, wspinaczka skalna,
wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking,
zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokog6rski,
snowboarding prgdkoSciowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo g6rskie, szybownictwo, spadochroniarstwo,
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie
samolot6w lub 6miglowc6w, zorbing, skoki z/na bungee, nurl<owanie, parkour,
freerun, buggykitting, windsurfing, jazda quadami, kitesurfing, 2egluga poza
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wodamiterytorialnymi w odlegloSci powy2ej12 mil morskich od brzegu, kolarstwo
ekstremalne, kolarstwo g6rskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty
motorowe, rajdy pojazd6w lqdowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing,
heliboarding, freefall, downhill, b a s e jumping, dream jumping oraz fazdy na
nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych,
skeleton, hokej na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biathlon, jazda
skibobem oraz sporty, w kt6rych wykorzystywane sq skutery 5nie2ne przeznaczone
do poruszania sig po 5niegu lub lodzie;

54) stwardnienie rozsiane choroba charakteryzujqca sie demielinizacjq wl6kien
nerwowych w obrqbie m6zgu i rdzenia krqgowego, rozpoznana prz.ez lekarza
specjalistg i zakwalifikowana zgodnie z MiqdzyndrodowE Statystycznq Klasyfikacjq
Chor6b i Problem6w Zdrowotnych ICD-1 O jako kod: G35;

55) substancja psychotropowa - ka2da substancja pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego, dziala)qca na oirodkowy uklad nerwowy, okre:ilona w wykazie
substancji psychotropowych stanowiEcym zalqcznik nr 2 do ustawy o przeciwdzia-
laniu narkomanii;

56) szpital przedsiqbiorstwo podmiotu leczniczego, w kt6rym podmiotten wykonuje
dzialalnoit leczniczq w rodzaju iwiadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy
o dzialalnoici leczniczej;

57) Srodek odurzajEey substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
dzialajqcq na oSrodl<owy uklad nerwowy, okreilona w wykazie stanowiEcym
zalqcznik nr 1 do ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii;

58) irodek zastQpczy substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
w ka2dym sta n ie fizycznym I ub produ kt, roSlina, grzyb I u b ich czgic, zawierajqce ta kq
substancjg, u2ywane zamiast <rodka odurzajqcego lub substancji psychotropowej
lub w takich samych celach jak (rodek odurzajqcy lub substancja psychotropowa,
kt6rych wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie
przepis6w odrgbnych w rozumieniu ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii;

59) 6wiadczenie kwota pieniq2na wyplacana Ubezpieczonemu, a w przypadku
5mierci Ubezpieczonego kwota pienie2na wyplacana Uprawnionemu przez
lnterRisk w przypadku uznania roszczenia powstalego w wyniku zaj<cia zdarzenia,
kt6re jest objqte ochronq ubezpieczeniowq;

60) iwiadczenia szpitalne - Swiadczen ia w rozumien iu ustawy o dzialalnoSci leczn iczej
wykonywane calq dobg, kompleksowe jwiadczenia zdrowotne polegajqce na
diagnozowaniu, leczeniu, pielggnacji i rehabilitacji, ktore nie mogq byi realizowane
w ramach innych stacjonarnych i calodobowych Swiadczeh zdrowotnych lub
ambulatoryjnych 6wiadczeh zdrowotnych;

61)Swiadczenie Telemedycyny - 6wiadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy
o dzialalnoici leczniczej realizowane przez lekarza interniste, pediatrg lull dietetyka
za pomocq system6w teleinformatycznych lub system6w lqczno(ci;

62) transplantacja gl6wnych organ6w przebycie jako biorca operacji przeszczepu
serca, serca i pluc, wqtroby lubjej cz96ci, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego;

63) trekking - forma turystyki pieszej, uprawiana w trudnych warunkach terenowych
i klimatycznych: rzecznych, bagiennych, na wulkanach, pustyniach, terenach
tropikalnych, lodowcach, g6rach powy2ej wysokolci 1 500 m n.p.m. lub poza wy-
znaczonymi g6rskimi szlakami turystycznymi;

64) trwale inwalidztwo czgsciowe - uszkodzenia cia{a, wymienione wTABELI nr 1

w 58 pkt 3, a tak2e w TABELI nr 4 w 59 pkt 8 powstale w nastgpstwie nieszczqSliwego
wypaoKu;

65) Ubezpieczaj4cy - jeden z podmiot6w, o kt6rych mowa w S1 ust. 1, zawierajqcy
umowg ubezpieczenia i zobowiqzany do oplacenia skladki ubezpieczeniowej;

66) ubezpieczenie grupowe umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek os6b
f'tzycznych, przy czym minimalna grupa os6b przystgpujqcych do ubezpieczenia
wynosi co najmniej 3 osoby, a w przypadku rczszerzenia Opcji Podstawowej, Opcji
Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja o Opcje
Dodatkowe (D1-D16), o kt6rych mowa w S11, q12,513 minimalna grupa os6b
przystgpujqcych do ubezpieczenia wynosi co najmniej 5 os6b;

67) ubezpieczenie indywidualne umowa ubezpieczenia zawierana przez
Ubezpieczajqcego bgdqcego osobq fizycznq na rachunek dziecka lub w przypadku
gdy Ubezpieczajqcy ukoriczyl 1 8 rok 2ycia i spelnia definicjq dziecka okre5lonq
w niniejszych OWU na rachunek wfasny;

68) ubezpieczenie rodzinne umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpiecza-
j4cego bgdqcego osobqfizycznq na rachunek dzieci, przy czym minimalna liczba
os6b objetych ochronq ubezpieczeniowq w ramach w/w umowy ubezpieczenia
wynosi co najmniej 2 osoby;

69) Ubezpieczony - osoba fizyczna,kt6ra w dniu przystEpienla do ubezpieczenia nie
ukonczyla 65 lat, na rzecz kt6rej Ubezpieczajqcy zawarl umowg ubezpieczenia;

70) uciqiliwe leczenie - leczenie Ubezpieczonego bgdqce nastgpstwem nieszczgSliwe-
go wypadku, kt6ry mial miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku
kt6rego nie nastEpil uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (00/o uszczerbku na
zdrowiu), bEdZ trwalego inwalidztwa czg6ciowego, zlamania ko(ci, ran cigtych lub
szarpanych, unz6w narzqd6w ruchu, wstrzq(nienia m6zgu, ale przebieg leczenia
spowodowal czasowq niezdolnodt do nauki lub pracy przez okres nie kr6tszy ni2
l0 dni;

71 ) udar m6zgu - rozpoznany przez lekarza specjalistg i zakwalifikowany w Migdzyna-
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorob i Problem6w Zdrowotnych ICD-10 jako
kod:160-164;

72) ukQszenie/uiQdlenie - naruszenie tkanki skory przezowada;
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73) Uprawniony podmiot wskazany przez Ubezpieczonego do otrzymanja
6wiadczenia w razie Smierci Ubezpieczonego w nastgpstwie nieszczgSliwego
wypadku W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, w razie 6mierci Ubez-
pieczonego w nastgpstwie nieszczg(liwego wypadku, za Uprawnionego uwa2a
siq czlonk6w najbli2szej rodziny Ubezpieczonego wedlug nastepujqcej kolejnoSci
iudzial6w:

a) wsp6lmal2onek Ubezpieczonego, z zastrze2eniem 2e nie zostala orzeczona
sepa ra cJ a,

b) dzieci Ubezpieczonego (w cze(ciach r6wnych),

c) rodzice Ubezpieczonego (w czgsciach rownych) albo opiekunowie prawni
(w czgSciach r6wnych) sprawujqcy opieke w momencie Smierci Ubezpieczonego,

d) pozostali czlonkowie najbli2szej rodziny Ubezpieczonego bqdqcy spadkobier
cami Ubezpieczonego (w czeiciach r6wnych);

74) waz natzildu ruchu - powstaly w nastqpstwie nieszczq(liwego wypadku uraz
narzqdu ruchu, w wyniku kt6rego nie nastqpilo zlamanie koici, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narzqd ruchu zostal unieruchomiony z zastosowaniem
irodka medycznego (gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu,
kolnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, kamizelki
ortopedycznej);

75) uszczerbek na zdrowiu naruszenie sprawnosci organizmu powstale w nastep-
stwie nieszczg5liwego wypadku, polegajqce na trwa.lym, nierokujEcym poprawy
w 6wietle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narzqdu
lub ukladu;

76) utrata mowy rozpoznana przez lekarza specjalistg calkowita i nieodwracalna
utrata zdolnoici mowy, oznaczajqca niemozno(i artykulowania zrozumialych sl6w
lub zrozumiale m6wionego.jgzyka, trwajqca nieprzerwanie przez okres co na.jmniej
6 miesigcy;

77) uFata sluchu - rozpoznana przez lekarza laryngologa calkowita i nieodwracalna
utrata sluchu dla wszystkich diwigk6wja ko nastgpstwo choroby I u b nieszczq(liwego
wypadku. Dokumentacja medyczna musi byi potwierdzona wla(ciwq konsultacjq
lekarza specjalisty laryngologa;

78) utrata wzroku - rozpoznana przez lekarza okuliste calkowita, trwala i nieodwracalna
utrata wzroku w obu oczach (VO-0, z brakiem poczucia dwiatla lub z poczuciem
6wiatla bez lokalizacji) powstala w nastepstwie choroby lub nieszczg6liwego wy-
padku, z zastrzezeniem,2e o trwaloici schorzenia orzeka sig po uplywie co najmniej 6
miesigcy od daty jego wystqpieniaj

79) wada wrodzona - nieprawidlowo(i anatomiczna zakwalifikowana w l\4iqdzyna-
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chor6b i Problem6w Zdrowotnych ICD l0 jako
wady rozwojowe wrodzone, znieksztalcenia i aberacje chromosomowe (kod ICD:

Q00 Q9e);

B0) wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywnoSci fizycznej podejmowana
w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych
wynik6w sportowych, polegajqca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klub6w, zwiqzk6w
i organizacji sportowych,

b) podczas zajqi wychowania fizycznego odbywajqcych sig w ramach
obowiqzujqcego planu lekcji w szkolach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj, w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na
podstawie umowy o prac9 lub umowy cywilnoprawnej z tytulu uprawiania
sportu, zarowno w formie indywidualnej, jak i zespolowej

W rozumieniu n jniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uwa2a sig
aktywnoici fizycznej Ubezpieczonego polegajqcej na:

a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych
lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klub6w sportowych,

b) uprawianiu sportu podczas zajqt wychowania fizycznego (rownie2 w klasach
sportowych) odbywajqcych siq w ramach obowiEzujEcego planu lekcji, za
wyjqtkiem sytuacji, 9dy Ubezpieczony jest uczniem szkoly sportowej,

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnEtrzszkolnych lub miqdzyszkolnych,
za wyjqtkiem sytuacji, gdy Ubezpieczonyjest uczniem szkoly sportowej,

d) rekreacyjnymuprawianiusportu;

8 1 ) wypadek komunikacyjny - nagle zdarzenie wywolane ruchem pojazdu, na skutek
kt6rego Ubezpieczony, bgdqcy pasa2erem pojazdu, pieszym lub osobq kierujqcq
pojazdem, niezale2nie od swej woli doznal uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia lub
zmaH;

82) wyroby medyczne wydawane na zlecenie - wylqcznie wyroby medyczne
wydawane na zlecenie, wymienione w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6
grudnia 201 3 r w sprawie wykazu wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie;

83) zawal serca - rozpoznany przezlekarza specjaliste i zakwalifikowany w Miedzyna-
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chor6b i Problem6w Zdrowotnych ICD-10jako
kod:121-122:

84) zlamanie - przerwanie ciqgloSci tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza;

85) zwichniecie nawykowe - co najmniej trzecie ju2 zwichniqcie tego samego stawu.
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JAK4 OCHRONE ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE?
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

53

Przedmjotem ubezpieczenia sE nastgpstwa nieszczeSliwego wypadku, kt6ry wydarzyl
sig podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich nastqpstwa, kt6re
zostaly zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobe na obszarze
calego 6wiata, za wyjAtkiem:
opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczq6liwego wypadku), opcji
Dodatkowej D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), opcji Dodatkowej D7 (koszty

operacji plastycznych w wyniku nieszczg(liwego wypadku), opcji Dodatkowej D8
(operacje w wyniku nieszczgSliwego wypadku), opcji Dodatkowej D9 (operacje w wyniku
choroby), opcji Dodatkowej D1 0 (koszty leczen ia w wyniku nieszczq(liwego wypadku),
opcji Dodatkowej D1 1 (czasowa niezdolnoii Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy),

opcji Dodatkowej D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW), opcji
Dodatkowej D14 (uciq2liwe leczenie w wyniku nieszczqsliwego wypadku) oraz opcji
Dodatkowej D1 5 (asslstance medyczny), w ramach kt6rych ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest przez24 godziny na dobq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

JAK4 OPCJE UBEZPIECZENIA WYBIERZESZ?
ZAKRES UBEZPIECZENIA

54

Stosownie do wniosku Ubezpieczajqcego, jak r6wnie2 w oparciu o postanowienia
niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia mo2e byi zawarta w:

1 ) Opcji Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus lub opcji Progresja obejmujqcej:

a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczq6liwego wypadku,

b) koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie,

c) koszty przekwalifikowania zawodowego os6b niepelnosprawnych,

d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

e) imier( Ubezpieczonego w wyniku nieszczgiliwego wypadku,

f) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

g) Smieri opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastepstwie
nieszczq3liwego wypad ku,

h) pogryzienie przez psa, pokqsania, ukqszenie/u2qdlenie,

i) wstrzq(nienie m629u w nastepstwie nieszczgjliwego wypadku;

2) Opcji Ochrona, wjednym zwariant6w (01-1 1), obejmujqcym:

a) 6mieri Ubezpieczonego w wyniku nieszczq6liwego wypadku,

b) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

c) trwale inwalidztwo czg<ciowe,

d) zwrot koszt6w zakupu w6zka inwalidzkiego w przypadku inwalidztwa
spowodowanego nieszczgSliwym wypadkiem,

e) zlamaniejednej lub wiqcej ko(ci wwyniku nieszczqiliwego wypadku,

f) rany bedqce nastepstwem nieszczg6liwego wypadku,

g) urazy narzqdu ruchu bgdqce nastqpstwem nieszczgSliwego wypadku,

h) pogryzienie przez psa, pokqsania, ukEszenie/uzAdlenie,

i) wstrzq<nienie m629u w nastgpstwie nieszczqSliwego wypadku,

j) imieri opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastepstwie
nieszczg5liwego wypadku,

3) Opcji Ochrona Plus obejmujqcej:

a) (miert Ubezpieczonego w wyniku nieszczq(liwego wypadku,

b) koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie,

c) koszty przekwalifi kowania zawodowego os6b niepelnosprawnych,

d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

e) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego seps,

f) 6mieri opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastepstwie
nieszczgsliwego wypad ku,

g) pogryzienie przez psa, pokqsania, ukqszenie/u2qdlenie,

h) trwale inwalidztwo czgfciowe,

i) zlamanie ko5ci, zwichniqcia lub skrgcenia staw6w,

j) naglezatrucie gazami,bEd2zlytu{u porazenia prqdem lub piorunem,

k) uszkodzenia ciala w nastepstwie nieszczq6liwego wypadku, kt6re wymagaly
interwencji lekarskiej w plac6wce medycznej ico najmniej dw6ch wizyt
kontrol nych,

l) wstrzqinienie m6zgu w nastepstwie nieszczgsliwego wypadku.

2, Za zaplatq dodatkowej skladki, Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja, mo2e zostai rozszerzona o Opcje

lnterRisklf
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Dodatkowe D1 -D1 4:

1) Opcja Dodatkowa Dl - 5mieri Ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komu-
ni kacyjnego,

2) Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczqSliwego wypadku,

3) Opcja Dodatkowa D3 -odmro2enia,

4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczgSliwego wypadku,

5) OpajaDodatkowa D5-pobytuwszpitalu wwynikuchoroby,

6) Opcja Dodatkowa D6 - powazne zachorowania,

7) Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczg(liwego
wypaoKU,

8) Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczq6liwego wypadku,

9) Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby,

'10) Opcja Dodatkowa Dl0 - koszty leczenia w wyniku nieszczqsliwego wypadku,

11) Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolno(i Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczg6liwego wypadku,

12) Opcja Dodatkowa Dl2 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej
serca,

I 3) Op€ja Dodatkowa Dl 3 koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczQ-

5liwego wypadku,

14) Opcja Dodatkowa D14 - uciq2liwe leczenie w wyniku nieszczgSliwego wypadku,

1 5) Opcja Dodatkowa Dl 5 - Assistance Edu Plus,

1 6) Opcja Dodatkowa D16 -Telemedycyna.

Za zaplatq dodatkowej skladki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie
zawartej w formie indywidualnej lub rodzinnej, kt6ry w momencie zawierania umowy
ubezpieczenia nie uko6czyl 20 roku zycia mo2e zostaf rozszerzony na warunkach
okre6lonych w niniejszych OWU o nastQpstwa nieszczgSliwych wypadk6w doznane w
zwiqzku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Za zaplatE dodatkowej skladki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie
zawartej w formle grupowej niezale2nle od wieku Ubezpieczonego mo2e zostaa
rozszerzony na warunkach okreilonych w niniejszych OWU o nastepstwa nieszczq(li-
wych wypadk6w doznane w zwiqzku zwyczynowym uprawianiem sportu.

KIEDY INTERRISK NIE WYPTACI SWIADCZENIA?
wYtAczENrA oDPOWIEDZIAtNOSCI
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t. lnterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstale w nastqpstwie lub w zwlqzku z:

1 ) popelnieniem lub usilowaniem popelnienia przestQpstwa przez Ubezpieczonego;

2) popelnieniem lub usilowaniem pope{nienia samob6jstwa lub samookaleczenia
siq przez Ubezpieczonego;

3) uszkodzeniami ciala zdiagnozowanymi przed datE objecia ochronq ubezpiecze-
niowq Ubezpieczonego;

4) chorobami, kt6re zostaly zdiagnozowane przed dniem objqcia ochronq ubezpie-
czentowE;

5) dzialaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami izamieszkami, a takze
aktami terroru;

6) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego bgdqcego kierowcq pojazdu,
nieposiadajqcego wymaganych uprawnien do prowadzenia danego pojazd u je2eli
pojazd byl niezarejestrowany lub nie posiadal wa2nego badania technicznego,
je2eli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wym6g rejestracji lub dokonania
okresowych badai technicznych, chyba ze brak wymaganych uprawnieh do
prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny
pojazdu nie mial wplywu na zajicie wypadkuj

7) jazdq rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 1 0

bez opieki osoby doroslej;

8) chorobq zawodowq, chorobq psychicznq;

9) wadami wrodzonyml i ich nastgpstwami, za wyjqtkiem postanowien S1'l ust. 1

pkt 1 2;

10) zawalem serca lub udarem m6zgu,w przypadku ubezpieczenia (mierci opiekuna
prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczgSliwego wypadku,
o kt6rym mowa w S6 pkt 5, 57 pkt 5, 58 pkt 1 0, 59 pkt 6, S1 0 pkt 5;

1 1 ) wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjqtklem sytuacji, gdzie Ubezpieczajqcy
rozszerzyl zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z 54
ust 3-4;

12) uprawianiem sport6w i aktywno5ci wysokiegoryzyka przez Ubezpieczonego;

'I 3) nawykowym zwichnieciem;

14) wykonywaniem profilaktycznych bada6, niewynikajqcychzchoroby lub nieszczg
Sliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;

1 5) Zespolem Nabytego Niedoboru Odporno6ci (AlD5) i zwiqzanymi z tym zespolem
zakaze6 oportunistycznych, nowotwor6W schorzeh neurologicznych oraz innych

3.

OGOLNEWARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 5
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zespol6w chorobowych towarzyszqcych AlDS;

1 6) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wplywem alkoholu, (rodk6w odurzajqcych,
substancji psychotropowych lub (rodk6w zastepczych w rozumieniu ustawy o
przeciwdzialaniu narkomanii, z wylqczeniem przypadk6w za2ycia tych :irodk6w
zgodnie z za leceniem lekarza, o ile pozostawanie U bezpieczonego pod wyplywem
alkoholu, Srodk6w odurzajqcych, substancji psychotropowych lub irodk6w
zastepczych mialo wplyw na zaj6cie nieszcze(liwego wypadku lub choroby;

17) odpadami radioaktywnymi bqdZ materialami wybuchowymi, za wyjqtkiem ))

sytuacji, 9dy do zda rzenia powstalego w nastqpstwie lu b w zwiEzku z materiala m i

wybuchowymi wykorzystywanymi do zajqi lekcyjnych

1 B) operacjE wt6rnE

2. W przypadku Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczgiliwego
wypadku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), o kt6rych
mowa w 5l'l ust 1 pkt.4 i5 niniejszych OWU, z uwzglgdnieniem wylqczei
okreSlonych w ust. I niniejszego paragrafu, dodatkowo InterRisk nie odpowiada za
zdarzenia powstale w nastgpstwie lub w zwiEzku z rehabilitacjq zaleconq w zwiqzku
z wypadkiem lub chorobq.

3. WprzypadkuOpcjiDODATKOWEJD6(powa2nezachorowania),lnterRiskdodatkowo
nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ),

4, Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zado5iuczynienia za doznany b6l, cierpienie
fizyczne

5, InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia, a tak2e koszty leczenia stomatologicznego
poniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6, lnterRisk nie pokrywa koszt6w dojazd6w do placowek medycznych przez
Ubezpieczonego, zakupu lek6w oraz koszt6w poniesionych w zwiqzku z uzyskaniem
dokumentacji medycznej

7. Zakres iwiadczeh Assistance EDU PLU5 (opcja DODATKOWA D1 5) nie obejmuje:

1) zdave1, kt6re wystqpily poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) koszt6w poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy koszty te mieszczE sig
w granicach limit6w odpowiedzialnoici, chyba 2e brak powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance nastqpil z przyczyn niezale2nych od
U bezpieczonego;

3) koszt6w transportu lek6w nieprzepisanych przezlekarza prowadzqcego leczenie

8. InterRisk przysluguje prawo do odmowy wyplaty Swiadczenia z tytulu czasowej
niezdolnoici do nauki lub pracy, o kt6rym mowa w 51 1 ust. 1 pkt 1 1, w przypadku
stwierdzenia, i2 w czasie niezdolno6ci do nauki lub pracy Ubezpieczony uczqszczal na
zajgcia lekcyjne lub wykonywal pracq zawodowq

6)

CO OFERUJE OPCJA PODSTAWOWA?
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Opcja Podstawowa obejmuje nastepujqce (wiadczenia:

'l ) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczgSliwego wypadku:

a) w przypadku 100o/o uszczerbku na zdrowiu - iwiadczenie w wysokoSci
1 0096 sumy ubezpieczenia okre5lonej w umowie ubezpieczenia,

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poni2ej 100o/o - Swiadczenie w wyso
koici takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastqpil uszczerbek na
zdrowiu okreSlony przez lel<arza zaufania,

c) koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie - zwrot
udokumentowanych koszt6w do wysoko(ci 3096 sumy ubezpieczenia okre
Slonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2l

- sq niezbqdne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopiq 2)

zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
zlecen ie,

- zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nieszczqSliwego wypadku, 3)

d) koszty przekwalifikowania zawodowego os6b niepelnosprawnych
zwrot udokumentowanych koszt6w do wysoko(ci 300/o sumy ubezpieczenia
okre(lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

- Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakladu Ubezpieczen S1:olecznych
przyznano rentg szkoleniowqjako osobie trwa niezdolnej do pracy w
dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powi owego (lub rvojew6dz +t

kiego) zespolu ds orzekania o niepelnosprawno(ci, w ktorym orzeczono
o celowo(ci przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej,

- zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Pol iej w okresie nie E\
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nieszczg(liwego wypadl

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowe
Swiadczenie w wysokoSci 1% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iz padaczka zostala zdiagnozowana po raz
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

3) w przypadku imierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczgiliwego wypadku
Swiadczenie w wysoko(ci 1009'0 sumy ubezpieczenia okre<lonej w umowie

ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

6 OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

a) nieszczgSliwy wypadek wydarzyl sig podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) <miert nastqpila w ciEgu dw6ch lat od daty nieszczg6liwego wypadku;

w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe iwiad-
czenie w wysokoSci 1 0% sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia,
pod warunkiem, iz sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;

w przypadku imierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w
nastgpstwie nieszczqSliwego wypadku - iwiadczenie w wysokoSci 1 Oolo sumy
ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, rz:

a) nieszczq(liwy wypadek wydarzyl sie podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) (mier( nastEpila w ciqgu 12 miesigcy od daty nieszczgsliwego wypadku;

Odpowiedzialno6i InterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarzen w okresie
u bezpieczenia

w przypadku pogryzienia przez psat pokqsania, ukqszenia/u2qdlenia - jedno-
razowe Swiadczenie w wysoko5ci 19lo sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu
w wyniku pogryzienia pzez psa, pokqsania, ukEszenia/u2qdlenia;

w przypadku wstrzEinienia m62gu w nastqpstwie nieszczgSliwego wypadku
je2eli w wyniku nieszczgSliwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzqSnienia

m6zgu, w wyniku ktorego konieczny byl co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpie-
czonego w szpitalu przyslugujejednorazowe (wiadczenie w wysoko(ci stanowiEcej
1olo sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia

CO OFERUJE OPCJA PODSTAWOWA PLUS?
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Opcja Podstawowa Plus obejmuje nastgpujqce (wiadczenia:

1 ) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczgSliwego wypadku:

a) w przypadku '100o/o uszczerbku na zdrowiu - iwiadczenie w wysoko(ci
1 00% sumy ubezpieczenia okrejlonej w umowie ubezpieczenia,

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poni2ej 100o/o Swiadczenie w wy-
sokosci takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastqpil uszczerbek
na zdrowiu wylqcznie za zdarzenia okre6lone w Tabeli Norm Uszczerbku na
Zdrowiu EDU PLUS, stanowiqcej Zal4.zniknr 1 do niniejszych OWU,

c) koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie zwrot
udokumentowanych koszt6w do wysoko6ci 300/o sumy ubezpieczenia
okre(lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

- sq niezbgdne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopiq
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
zlecenie,

- zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nieszczg(liwego wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zawodowego os6b niepelnosprawnych -
zwrot Udokumentowanych koszt6w do wysokorici 3070 sUmy ubezpieczenia
okreSlonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

- Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych
przyznano rente szkoleniowqjako osobie trwale niezdolnej do pracy w
dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojew6dz-
kiego) zespolu ds orzekania o niepelnosprawno(ci, w kt6rym orzeczono
o celowoici przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej,

- zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nieszczqiliwego wypadku;

w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki -jednorazowe
Swiadczenie w wysoko(ci l0lo sumy ubezpieczenia okreslonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, t2 padaczka zostala zdiagnozowana po raz
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

w przypadku Smierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczgSliwego wypadku
- Swiadczenie w wysoko6ci '100o/o sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iz:

a) nieszczq(liwy wypadek wydarzyl siq podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) Smiert nastqpila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszczg(liwego wypadku;

w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy -jednorazowe Swiad-
czenie w wysokoSci 1 0olo sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia,
pod warunkiem, i2 sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;

w przypadku (mierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w na-
stepstwie nieszczqsliwego wypadku - jednorazowe (wiadczenie w wysoko5ci
'1096 sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkienr, i2:

a) nieszczg6liwy wypadek wydarzyl sig podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) Smier( nastqpila w ciqgu 12 miesigcy od daty nieszczgiliwego wypadku;

OdpowiedzialnoSi InterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarzeh w okresie
ubezpieczenia



6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokqsania, ukqszenia/u2qdlenia - jedno-
razowe iwiadczenie w wysoko(ci 1 %o sumy ubezpieczenia okreslonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu
w wyniku pogryzienia ptzez psa, pokqsania, ukqszenia/u2qdlenia;

w przypadku wstrzq5nienia m629u w nastepstwie nieszczqjliwego wypadku
je2eli w wyniku nieszczeSliwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzq:inienia

mozgu, w wyniku ktorego konieczny byl co najmniej trzydniowy pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu przysluguje jednorazowe Swiadczenie w wysoko(ci
stanowiqcej lolo sumy ubezpieczenia okre5lonej w umowie ubezpieczenia.

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA?
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Opcja Ochrona obejmuje nastepujqce (wiadczenia:

1) w przypadku Smierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczgSliwego wypadku
- Swiadczenie w wysoko(ci l00o/o sum! ubezpieczenia okrejlonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) nieszczgsliwy wypadek wydarzyl siq podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) 6miert nastqpila w ciEgu dw6ch lat od daty nieszczg6liwego wypadku;

2) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy jednorazowe
Swiadczenie w wysoko(ci 100o/o sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, i2 sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

3) w przypadku trwalego inwalidztwa czgSciowego - w zale2no(ci od rodzaju
uszkodzenia ciala doznanego w nastgpstwie nieszczg(liwego wypadku, kt6re
wystqpilo w ciqgu 12 miesigcy od daty nieszczqiliwego wypadku, przysluguje
- zgodnie z TABEL{ nr 1 - (wiadczenie w wysokosci stanowiqcej procent sumy
ubezpieczenia okre:ilonej w umowie ubezpieczenia dla trwalego inwalidztwa
cz9scrowe9o;

TABELA nr 1

Lp Rodzaj uszkodzenia ciala

Wysoko(i 6wiadczenia
wyra2ona jako wartoi€

V
nej
nia
wa

czqSciowego

Calkowita fizvczna utrata lub calkowita itrwala utrata funkcii
poszczeg6lnych narzQd6w:

rr/zroklt !v obLt or:zach 100

) lvzfokLr \,v jedrryn oku 40

l. slurhu w obu L-lszach 100

8 slr-rchr.r w jednym uch u 2D

Inov'/y {ohe.jmuje calkorvitq utratq jqzyk.l
ilaz af aTjq P rolot yLln4 i :en:orVczrr4'l

40

6. ro5a (]4{,znie z koiimi rrosa) l0
7 maiTo{,/iny Lrsznej 10

L utrata kDnrzyrly dolnej na poziomie:

stntvLt hiodrov/eqo, Lrda, 5la\A/Lr

kolano,r,recjo, pcd udzii, stopy 50

trl pa llicha 5

c) nneqlo ptslca Lr stoFy I
_t niedowlad konrzyny dolnej 25

0
oqfdni?erie rLrchomoiri
5tafirLt biodrc\r/ecto Ir'l

ll
-,- r 1hl.?anio rl r- h,r,r ac r i

5TatvLl Kotd at ol,vecjD t0

l2 utrata koflczyny dolrrej na poziomie:

a siaw! fidrkolveqo, ramietr a,

siawu lokciowego, przed ramienia, dloni

prawy

50 40

D,] hciuka 20 15

.J ;:alca irrslcazul4ceqo 15 0

ol inneqo pdka Lr dloni l 5

ll pDl azenre nErlNU lttom t€ntowego l0 25

4 p0ra2enie nerwu lokciovliego l0 25

VIENNA INSURANCE GROUP

a) je2eli w wyniku tego samego nieszczg(liwego wypadku, kt6ry wydarzyl sig
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystqpi wigcej ni2 jeden rodzaj
trwalego inwalidztwa cze(ciowego wymienionego w TABELI nr 1, przysluguje

zgodnie zTABELA nr 1 (wiadczenie bgdqce sumq kwot za ka2dy rodzaj
trwalego inwalidztwa czq(ciowego, ale wysoko:ic iwiadczenia nie moze
przekrc.zy( sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla
trwalego inwa lidztwa czqSciowego,

b) w odniesieniu do kohczyn - przez utratg nale2y rozumiei r6wniez amputacjg
calej koriczyny lubjej cze(ci,

c) je2eli Ubezpieczony jest leworqczn, w zale2no(ci od rodzaju uszkodzenia
doznanego w nastepstwie nieszczgsliwego wypadku, kt6re wystEpito w ciqgu
1 2 miesigcy od daty nieszczeiliwego wypadku:

.- w przypad ku u szkodzeniakof,czyny gornej lewej, przysluguje (wiadczenie
w wysokojci stanowiEcej procent sumy ubezpieczenia jak dla koriczyny
g6rnej prawej - zgodnie zTABELA nr 1,

- w przypadku uszkodzenia koriczyny 96rnej prawej, przysluguje
(wiadczenie w wysokoSci stanowiqcej procent sumy ubezpieczenia jak
dla koriczyny g6rnej lewej - zgodnie zTABELA nr l,

d) je2eli w wyniku tego samego nieszczgiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl sig
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystqpi zlamanie jednej lub
wiqcej ko6ci w wyniku nieszczq(liwego wypadku, o kt6rym mowa w pkt 5, za
kt6re InterRisk wyplacil Ubezpieczonemu iwiadczenie, a nastqpnie w zwiqzku
z tym zlamaniem jednej lub wiecej koici wystEpi trwale inwalidztwo czq3ciowe
okreilone w TABELI nr l, powstale na skutek tego samego nieszczqSliwego
wypadku, w6wczas (wiadczenie wyp+acone z tytulu zlamania zostanie
zaliczone na poczet (wiadczenia przyslugujqcego w przypadku trwalego
inwalidztwa czqjciowego, a Ubezpieczonemu przysluguje prawo do Swiad-
czenia w wysokoSci r6znicy pomiedzy 6wiadczeniem przyslugujqcym z tytulu
trwalego inwalidztwa czgiciowego, a wyplaconym iwiadczeniem w przypadku
zlamania jednej lub wigcej koici w wyniku nieszczq5liwego wypadku;

4) w przypadku zwrotu koszt6w zakupu w6zka inwalidzkiego na wypadek
inwalidztwa spowodowanego nieszczesliwym wypadkiem je2eli w wyniku
nieszczgSliwego wypadku, kt6(y wydarzyl sig podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, Ubezpieczony dozna uszkodzenia cia.la, powodujEcego trwale
inwalidztwo czqiciowe wymienione w TABELI nr 1, kt6re zgodnie z zaleceniem
leka rza prowadzqcego leczen ie bqdzie wymagalo za kupu w6zka i nwalidzkiego, to
InterRisk zw16ci koszty zakupu w6zka inwalidzkiego maksymalnie do wysoko(ci
sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia;

5) w przypadku zlamania jednej lub wigcej koSci w wyniku nieszczgSliwego wy-
padku, kt6ry wydarzyl siq podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zale2no6ci
od rodzaju zlamania, przysluguje - zgodnie zTABEL{ nr 2 - swiadczenie w wysoko-
6ci stanowiEcej procent sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia
dla zlamania jednej lub wigcej kodci w wyniku nieszczqSliwego wypadku:

TABELA nr 2

Lp
Rodzaj zlamania

jednej lub wiqcej ko(ci

WysokoSi Swiadczenia
wyrazonajako wartoi(
procentowa (96) sumy

ubezpieczenia okre6lonej
w umowie ubezpieczenia

dla zlamania jednej lub
wiqcej koici w wyniku

nieszczgiliwego wypadku

I

Zlaman szki), zlamanie
ko(ci n onowej
lub kuls odrowego
(panew zlamania
pod- i n

!vieloodldmowe ot\,vart€ 100

bl innr: zlanrattia otwarte 50

cl inne,rvieloodlamowe l0

InterRisk BC

t5 ct;raniczenie fuchon'rogci kDriczyriy
ct6rnej t,4r 513y",i6 barkorl,'ytn

4C 10

16 LrLlf;lntczelt ie rtcnontosa Kotlczyny
gotnej ltr rtrwie fokcia,rvynr

35 30

IJ oqr.r*"c-er,e | | ahornd(a -.adna' s;f.,r 20 t5

18. rlaf;r4dav!' rnoazov\/D-pial i'r,r',rych:

AI -s-'.',,c'E ma:,y',\ 'rie(; do -15 l;t l5

br
rsunigcle marily w lvieku
polvyzej 45 lat l0

c) ru:uniqcle.jajnika ub.lqdra l0
dl calkowita utrat.r Prq.id 40

l!l frv.'al) I rleuleczalrry parali2
\.r5zyst!i,rh kcticzyn 100

OGOLNEWARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 7



lnterRisk 86
VIENNA INSURANCE GROUP

6)

a) je2eli w wyniku tego samego nieszczq6liwego wypadku, kt6ry wydarzyl sie
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastEpi wiqcej ni2jedno zlamanie,
przysluguje - zgodnie z TABELA NR 2 Swiadczenie bgdqce sumq kwot za

ka2dy rodzajzlamania, ale wysoko(f (wiadczenia nie moze przekroczy( sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia za zlamanie jednej lub wigcej
koici w wyniku nieszczg(liwego wypadku,

b) je2eli w wyniku tego samego nieszczq5liwego wypadku, kt6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej wystqpi zlamanie jednej lub
wigcej koici w wyniku nieszczg6liwego wypadku, za kt6re InterRisk wyplacil
Ubezpieczonemu 6wiadczenie, a nastgpnie w zwiqzku z tym zlamaniem jednej
lub wigcej ko6ci wystqpi trwale inwalidztwo czqiciowe okreilone wTABELI nr 1,

powstale na skutek tego samego nieszczqsliwego wypadku, kt6ry wydarzyi
sie podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wowczas Swiadczenie wypla-
cone z tytulu zlamania zostanie zaliczone na poczet (wiadczenia przyslugu
jEcego w przypadku trwalego inwalidztwa czq(ciowego, a Ubezpieczonemu
przysluguje prawo do (wiadczenia w wysoko(ci ro2nicy pomigdzy (wiadczeniem

przysluguj4cym w przypadku trwalego inwalidztwa czq6ciowego, a wyplaco-
nym Swiadczeniem w przypadku zlamania jednej lub wigce.i ko6ci w wyniku
nieszczg6liwego wypadku;

w przypadku ran bqdEcych nastqpstwem nieszczgSliwego wypadku:

a) je2eli w ciqgu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w nastqpstwie
nieszczg6liwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi zalloienia co
najmniej dw6ch szw6w (szycie rany) - przyslugujejednorazowe 6wiadczenie
w wysoko(ci 1 00% sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia,
z zastrze2eniem pkt b),

b) je2eli w ci4gu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany palca
kohczyny g6rnej w nastgpstwie nieszczg(liwego wypadku i zostanie poddany
zabiegowi zaloienia co najmniej dwrich szw6w (szycie rany) - przysluguje
jednorazowe Swiadczenie w wysokorici 1 00,6 sumy ubezpieczenia okre(lonej
w umowie ubezpieczenia;

w przypadku urazow narz4du ruchu bgd4cych nastepstwem nieszczg5liwego

wypadku:

jezeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciala,
w wyniku l(t6rego nie nastEpi zlamanie ko(ci narzqdu ruchu, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narzEd ruehu zostanie unieruchomiony na dlu2ej ni2
7 dni wylqcznie zzastosowaniem nastepujECego (rodka medycznego: gipsu,
gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, powodujqcego wylqczenie
czyn noSci narzqdu ruch u - przyslug ujejed norazowe iwiadczenie w wysoko(ci
1000,6 sumy ubezpieczenia ol<reslonej w umowie ubezpieczenia,

je2eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciala,
w wyniku kt6rego nie nastQpi zlamanie l<o(ci narzqdu ruchu, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza rrarz4d ruchu zostanie unieruehomiony na dlu2ej
nii 7 dni wylqcznie z zastosowaniem nastepujEcego 6rodka medycznego:
kolnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, longety,
kamizelki ortopedycznej, powodujqcego wylqczenie czynno(ci narzqdu
ruchu przysluguje jednorazowe 6wiadczenie w wysokoSci 509'o sumy
ubezpieczenia okre6lonej !v umowie ubezpieczenia,

je2eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu
palca lub palc6w u n69 lub palca lub palc6w dloni, w wyniku ktorego
nie nastqpi zlamanie ko5ci, ale zgodnie z zaleceniem lekarza palec lub palce
zostanE unieruchomlone na dluzej niz 7 dni wylqcznie z zastosowaniem
nastqpujqcego Srodka medycznego: gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego),
szyny, powodujqcego wylqczenie funkcji palca lub palcow przysluguje
jednorazowe 6wiadczenie w wysol<o(ci 25ol'o sumy ubezpieczenia okre6lonej
w umowie ubezDieczenia,

je2eli w wyniku tego samego nieszczgSliwego wypadku, kt6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, dojdzie do urazu narzqdu ruchu,
za kt6re InterRisk wyplacil Ubezpieczonemu Swiadczenie, a nastgpnie w zwiEZku
z tym urazem narzqdu ruchu wystqpi trwale inwalidztwo czq(ciowe okre:ilone
w TABELI nr 1, powstale w skutek tego samego nieszczgSliwego wypadku,
w6wczas Swiadczenie wyplacone w przypadku urazu narzqdu ruchu zostanie
zaliczone na poczet iwiadczenia przyslugu.jqcego w przypadku trwalego
inwalidztwa cze(ciowego, a Ubezpieczonemu przysluguje prawo do Swiad
czenia w wysoko6ci ro2nicy pomiedzy wysoko(ciE (wiadczenia przyslugujqcego
w przypadku trwalego inwalidztwa czqiciowego, a wyplaconym 6wiadczeniem
w przypadku urazu narzqdu ruchu;

B) w przypadku pogryzienia przez psat pokqsania, ukqszenia/u2qdlenia
jednorazowe 6wiadczenie w wysoko6ci 1 O0o/o sum! ubezpieczenia okre5lonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pokqsania, ukqszenia/uiqdlenia;

9) w przypadku wstrze6nienia m6zgu w nastepstwie nieszczg5liwego wypadku
je2eli w wyniku nieszczq(liwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzqgnienia

m6z9u, w wyniku kt6rego konieczny byl pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
trwajqcy co najmnie.i trzy dni - zgodnie zTABELA nr 3 - przyslugujejednorazowe
(wiadczenie w wysoko(ci stanowiqcej procent sumy ubezpieczenia okre(lonej
w umowie ubezpieczenia dla wstrzqSnienia mozgu w nastqpstwie nieszcze<liwego
wypadku, uzale2nione od liczby dniu pobytu w szpitalu;

TABELA nr 3

a)

Liczba dni pobytu w szpitalu

Wysoko6t (wiadczenia wyraiona
jako warto3( procentowa
(o/o) su my ubezpieczen ia

okreSlonej w umowie
ubezpieczenia dla wstrz46nienia

m629u w nast€pstwie
nieszczeiliwego wypadku

'-.fr) i ,t r

1 0) w przypadku Smierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastgp-
stwie nieszcze3liwego wypadku - jednorazowe iwiadczenie w wysoko6ci 109'o

sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) nieszczelliwy wypadek wydarzyl si9 podczas trwanla ochrony
ubezpieczen iowej,

b) 6mieri nastqpila w ciqgu 12 miesigcy od daty nieszczg(liwego wypadku

Odpowiedzialno6c InterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarzeh w okresie
ubezpieczen ia

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA PLUS?
RODZAJE I WYSOKOSC SWIADCZEIiI

s9

Opcja Ochrona Plus obejmuje nastgpujqce (wiadczenia:

l) w przypadku Smierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczgSliwego wypadku
- iwiadczenie w wysokoici l00o/o sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

6rl
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a) nieszcze6liwy wypadek wydarzyl sie podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej,

b) 6miera nastApila w ciEgu dw6ch lat od daty nieszczg6liwego wypadku;

2) koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie - zwrot
udokumentowanych koszt6w do wysokoSci 30% sumy ubezpieczenia okre6lonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) sq niezbqdne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopiq zlece-
nia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie,

b) zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej polskiej w okresie nie
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nieszczg6liwego wypadku;

3) koszty przekwalifikowania zawodowego os6b niepelnosprawnych - zwrot
udokumentowanych koszt6w do wysokoici 30% sumy ubezpieczenia okre5lonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakladu Ubezpieczei Spolecznych
pzyznano rente szkoleniowEjako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotych-
czasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojew6dzkiego)
zespolu ds. orzekania o niepelnosprawnoSci, w kt6rym orzeczono o celowo6ci
przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej,

b) zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej polskiej w okresie nie
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nieszczg6liwego wypadku;

4) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe
Swiadczenie w okresie ubezpieczenia w wysoko6ci l% sumy ubezpieczenia
okre6lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2 padaczka zostala
zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

5) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe
Swiadczenie w wysokosci 10% sumy ubezpieczenia okreslonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, i2 sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

6) w przypadku 6mierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w na-
stepstwie nieszczgsliwego wypadku - iwiadczenie w wysoko6ci l0% sumy
ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) nieszczgiliwy wypadek wydarzyl sie podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej,

b) 6mier€ nastEpila w ciqgu 1 2 miesigcy od daty nieszczg<liwego wypadku;

OdpowiedzialnoSi InterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarze6 w okresie
ubezpieczenia.

7) w przypadku pogryzienia przez psa, pok4sania, ukqszenia/uiqdlenia -
jednorazowe 6wiadczenie w wysoko6ci 1 % sumy ubezpieczenia okrejlonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pok4sania, ukEszenia/uiqdlenia;

8) w przypadku trwalego inwalidztwa czesciowego - w zale2nojci od rodzaju
uszkodzenia ciala doznanego w nastepstvvie nieszczdSliwego wypadku, kt6re
wystqpilo w ciEgu 12 miesiqcy od daty nieszczgsliwego wypadku, przysluguje
- zgodnie z TABEL{ nr 4 - swiadczenie w wysoko6ci stanowiEcej procent sumy
ubezpieczenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona plus:

TABELA nr 4

utrata koflczyny g6rnej na poziomie
barku lub ramienia 80

2.
utrata kodczyny g6rnej na poziomie
lokcia lub pzedrdmienia 60

3. utrata dloni 50

4 calkowita utrata palc6w reki ll, lll, M V 8 - za ka2dy palec

E calkowita utrata kciuka z/

o-
utrata koiczyny dolnej na poziomie stawu
biodrowego lub koici udowej 75

calkowita utrata koficzyny dolnej
na poziomie stawu kolanowegq podudla
lub stawu skokoweoo

60

I calkowita utrata stopy 40

calkowita utrata Dalc6w stoov ll - V 3 -za ka2dy palec

t0 calkowita utrata palucha t5

il calkowita utrata waoku w iednvm oku 50

l2 calkowita utrata sfuchu w iednym uchu 30

InterRisk 16
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13. calkowita utrata sluchu w obu uszach 50

14. [alkowitd utrata mowy 100

t) calkowita utrata matzowiny usznei

t6 calkowita utrata nosa

17 calkowita utrata zQb6w stalych
2 - za Kazdy zqD,

20 - maksymalnie za utrate
kilku zqbdw

18 usuniecie Sledziony 2U

19. usuniqcie jednej nerki 35

20 usuniecie obu nerek t)

21 usunigcie macicy q
22 usuniqcie jajnika lub j4dra

23
niedowlad co najmniej dw6ch koirczyn
ponizej 3 stopnia w skali Lovette'a 100

24 6piQczka trwaj4ca dlu2ej ni2 30 dni r00

a) je2eli w wyniku tego samego nieszczq5liwego wypadku, kt6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystqpi trwale inwalidztwo czg-
(ciowe, za kt6re InterRisk wyplaci Ubezpieczonemu Swiadczenie, a nastgpnie
w zwiazku z tym samym uszkodzeniem ciala powodujqcym trwale inwalidztwo
czesciowe wystqpi zlamanie iub zwichniqcie lub skrgcenie okrejlone wTABELI
nr 5, powstale na skutek tego samego nieszczq(liwego wypadku, w6wczas
Swiadczenie wyplacone w przypadku trwalego inwalidztwa czgSciowego
zostanie zaliczone na poczet gwiadczenia pzysfugujqcego w paypadku zl-amania
lub zwichniqcia lub skrqcenia, a Ubezpieczonemu przys{uguje prawo do
Swiadczenia w wysokoSci r62nicy pomiqdzy wysoko6cil (wiadczenia przyslu-
gujqcego w przypadku zlamania lub zwichnigcia lub skrqcenia, a wyplaconym
Swiadczeniem w przypadku trwalego inwalidztwa czq5ciowego;

9) w przypadku zlamafi ko5ci, zwichniqd lub skrqceri staw6w w wyniku nieszczq-
Sliwego wypadku:

a) w przypadku zlamania jednej lub wigcej koici, zwichniqcia stawu lub
skrqcenia stawu w wyniku nieszczqSliwego wypadku, kt6ry wydarzyl
sig podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej - w zaleZnojci od rodzaju
zlamania, przysluguje - zgodnie z TABEL{ nr 5 - (wiadczenie w wysoko5ci
stanowiEcej procent sumy ubezpieczenia okre6lonej umowie ubezpieczenia
dla Opcji Ochrona Plus:

TABELA nr 5

I Ziamania ko(ci sklepienia i podstawy
czaszki

2. Zlamania ko(ci twazo@aszki 4

3. Zlamania lopatki, oboiczvka, mostka 4,5 -za ka2dakoi(

4 Zlamania 2ebra,2eber
2 -za kaLde2ebro

I 0 - maksymalnie w pr4ypadkr
zlamania wielu 2eber

E Zwichniecie stawu barkoweqo ramienneoo

6. Zlamania ko6ci ramienia

Zlamania ko(ci przedramienia (ka2da koft) l
Zwichniqcie w obrebie stawu lokcioweqo 3

9 Zlamania w obrebie (r6drecza. nadoarctka 3

l0 Zlamania kolci oalc6w reki ll -V 2 - za kazdv oalec

I Zwichniecia staw6w palcdw reki IFV 1 - za ka2dv oalec

Zlamania kciuka 3

IJ Zwichniecie kciuka 3

14. Niestabilne zlamania miednicv l0
t)- Stabilne zlamania miednicv 4\
16. Zwichniecie stawu biodroweoo

17. Tlemenie lrn{ri r rrinrrrpi o

18. Zlamania ko(ci podudzia ka2da koii) 4
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19. Zlamania rzepki 4

l0
Zwichniqcie, skrqcenie stawu kolanowego
wyma gaj4ce przeprowadzenia operacli 4

?l Zlamania w obrgbie ir6d:topia, ko(ci stqpr 3

27 Zlamania pelucha 25

Zlamania koici palcdw stopy ll-v 2 za kazdy palec

24
Zlamanie ko(ci piqtowej, kostki boczne1,
przyirodkowej 3

25
Zwichniqcie, skrEcenie stawu skokowego
wvn ldqajQce przeprrowaclzenia operacji

40

26

Zlamania w obrqlrie krggoslupa - dotyczy
trzonow, lukow krqgow 1z wylqczeniem
ko(ci ogonowej)

I 1 - za ka2dy kr4g

27

Zlamania w obrqbie krqgoslupa - dotyczy
wyrr.stkow popzecznych, koiczystych
kreodw

2,5 - za ka2dy kr4q

28 Zlamania ko(ri octonolvei 35

29 Zlamanie zqba stalego
0,5 - za ka2dy zqb

5 - maksymalnie w przypadku
zlamania wielu zgbd',v stalych

30
9krgcenie stawu skokov+eEo
nlewymagaj4ce przeprowadzenia operacji

InterRisklC
VIENNA INsURANCE GROUP

b) za wyjqtkiem uszkodzef, o kt6rych mowa w pkt 20 i 25 TABELI nr 5, w przy-
padku, gdy zlamanie, zwichniqcie lub skrgcenie wymagalo przeprowadzania
operacji, Ubezpieczonemu przysluguje opr6cz Swiadczenia wynikajqcego
zTABELI nr 5 dodatkowe (wiadczenie w wysoko(ci 1%o sumy ubezpieczenia
okre6lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus,

c) je2eli w wyniku tego samego nieszczqiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl sig
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastqpi wiecej ni2 jedno zlama-
nie lubzwichniqcie lub skrgcenie, przysluguje -zgodniezTABEL{ nr5 (wiad-
czenie bgdqce sumq kwot za ka2dy rodzaj zlamania lub zwichnigcia lub
skrgcenia, ale wysoko5f (wiadczenia nie moze przekroczyi sumy ubezpieczenia
ustalonej w umowie dla Opcji Ochrona Plus,

d) je2eli w wyniku teqo samego nieszczqiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystEpi zlamanie lub zwichnigcie
lub skrqcenie, za kt6re InterRisk wyplacil Ubezpieczonemu Swiadczenie,
a nastqpnie w zwiqzku z tym zlamaniem, zwichnigciem lub skrgceniem
wystqpi trwale inwalidztwo czg(ciowe okre5lone wTABELI nr 4, powstale na
skutek tego samego nieszczg6liwego wypadku, w6wczas Swiadczenie wyplacone
ur przypadku zlamania lub zwichnigcia lub skrgcenia zostanie zaliczone na
poczet <wiadczenia przyslugujqcego w przypadku trwa+ego inwalidztwa
czqSciowego, a Ubezpieczonemu przysluguje prawo do 6wiadczenia w wyso-
ko5ci r62nicy pomiqdzy wysokoiciq Swiadczenia przyslugujqcego w przypadku
trwalego inwalidztwa czg(ciowego, a wyplaconym (wiadczeniem w przypadku
zlamania lub zwichniqcia lub skrqcenia;

'l 0) w przypadku naglego zatrucia gazami, b4di w przypadku poraienia prqdem
lub piorunem - je2eli w wyniku naglego zatrucia gazami, bqd2 w przypadku
porazenia prqdem lub piorunem, w nastgpstwie ktdrego nastqpil co najmniej
trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu - przysluguje (wiadczenie w wy-
soko5ci 5% sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Ochrona Plus;

l1)w przypadku uszkodzeri ciala w nastepstwie nieszczq6liwego wypadku,
ktrire wymagaly interwencji lekarskiej w plac6wce medycznej oraz leczenia
ico najmniej dw6ch wizyt kontrolnych - Swiadczenie w wysoko6ci lolo sumy
ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenla dla Opcji Ochrona Plus,
a z tytulu kt6rych nie przysluguje (wiadczenie, o kt6rym mowa w pkt 4) oraz
pkt 7)-1 0) i 1 2);

1 2) w przypadku wstrzQinienia m629u w nastqpstwie nieszczqSliwego wypadku
- je2eli w wyniku nieszczg5liwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzq6nienia
m6zgu, w wyniku kt6rego koniecznyjest co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpie-
czonego w szpitalu przyslugujejednorazowe iwiadczenie w wysokoici stanowiqcej
1% sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia

CO OFERUJE OPCJA PROGRESJA?
RODZAJE I WYSOKOSC SWIADCZEN

510

Opcja Progresja obejmuje nastgpujEce 6wiadczenia:

1 ) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczg6liwego wypadku:

a) w przypadku 100olo uszczerbku na zdrowiu iwiadczenie w wysoko6ci
250olo sumy u bezpieczen ia,

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poni2ej 1 00o/o iwiadczenie w ramach
systemu (wiadczeh progresywnych, tj w wysoko(ci uzale2nionej od wysoko:ici
uszczerbku na zdrowiu i wynoszqce:

- 10lo sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRES.JA, za ka2dy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu wynoszqcego w przedziale 1o/o - 250/0,

1,5% sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA, za ka2dy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu w prze dziale 260/o - 500/0,

- 2,0o/o sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA, za ka2dy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
u szczerbku na zd rowi u w pr zedziale 5 1 

o/o - 7 5o/o,

- 2,5o/o sum\ ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA, za ka2dy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu powyzej 7 so/a,

c) koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie - zwrot
udokumentowanych koszt6w do wysoko(ci 30% sumy ubezpieczenia
okre6lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

- sE niezbqdne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopiq
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
zlecen te,

- zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nieszczgSliwego wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zawodowego os6b niepelnosprawnych
zwrot udokumentowanych koszt6w do wysoko5ci 307o sumy ubezpieczenia
okre6lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

- Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakladu Ubezpieczef Spolecznych
przyznano rentg szkoleniowqjako osobie trwale niezdolnej do pracy w
dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojew6dz-
kiego) zespolu ds. orzekania o niepelnosprawno<ci, w kt6rym orzeczono
o celowoici przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej,

- zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nieszcze6liwego wypadku;

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe
Swiadczenie w wysoko(ci l% sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, 't2 padaczka zostala zdiagnozowana po raz
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

3) w przypadku Smierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczg5liwego wypadku
- Swiadczenie w wysoko(ci 25Oo/o suml ubezpieczenia okre5lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) nieszczqSliwy wypadek wydarzyl sie podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) 6mier( nastqpila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszczgSliwego wypadku;

4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe
iwjadczenie w wysokoSci 1O7o sum/ ubezpieczenia okre(lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iZ sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

5) w przypadku Smierci opiekuna prawnego lub rodzlca Ubezpieczonego w na-
stepstwie nieszczgiliwego wypadku - iwiadczenie w wysokosci 1O%o sumy
ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) nieszczg6liwywypadekwydarzylsiepodczastrwaniaochronyubezpieczeniowej,

b) (mieri nastqpila w ciEgu 12 miesiecy od daty nieszczq6liwego wypadku;

Odpowiedzialno(i InterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarzeh w okresie
u bezDieczenia.

6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokqsania, ukqszenia/ui4dlenia jedno-
razowe Swiadczenie w wysokoSci 'lo/o sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem co najmnlej dwudniowego pobytu w szpitalu;

7) w przypadku wstrzqfnienia m6zgu w nastepstwie nieszczqsliwego wypadku
- je2eli w wyniku nieszczg(liwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzESnienia
m6z9u, w wyniku kt6rego konieczny byl co najmniej trzydniowy pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu przysluguje jednorazowe 6wiadczenie w wysoko(ci
stanowiEcej I 0/o sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia.

O JAKIE OPCJE DODAKTOWE MOZESZROZSZERZYEWYBRANA OPCJE?

sl1

Za zaplalq dodatkowej skladki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus.
Opcja Ochrona, Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja mozezosta(rozszerzona
o poni2sze Opcje Dodatkowe (Dl -Dl 4), obejmujqce nastqpuj4ce (wiadczenia:

1) Opcja Dodatkowa Dl - imiert Ubezpieczonego w nastgpstwie wypadku
komunikacyjnego - Swiadczenie w wysoko5ci 100% sumy ubezpieczenia okre-
6lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, i2:

a) wypadek komunikacyjny w zwiqzku z ruchem pojazdu, o kt6rym mowa w 52
pkt 39 niniejszych OWU wydatzyl sig podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) (mierf nastqpila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszczqSliwego wypadku;
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2) Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczgSliwego wypadku -
Swiadczenie w wysoko6ci stanowiEcej procent sumy ubezpieczenia okre(lonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2, uzaleznione od stopnia
oparzenia okre5lonego wylqcznie wTABELI nr 6:

TABELA nr 6

Stopieri oparzenia
WyrokoiC iwiedeenia wyriitna jako wartoS€

procentowa ((hl surny ubezpieczenie okrctloncj
w umowie ubczpireenir dh Op<jiDodadrowej D2

ll stopien l0
lll storieir 30

lV stopien 50

3) Opcja Dodatkowa D3 odmroienia - 6wiadczenie w wysoko6ci stanowiEcej
procent sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D3, uzaleznione od stopnia odmrozenia okre(lonego wylqcznie
w TABELI nr 7:

TABELA nr 7

Stopi:rl odrnruienia
Wyrokoi€ fuiadeenia wymionr jako wtrtoid

procentowr (96) rumy ubezpietzmia okrcilonej
w umwia ube4icrunia dlt Opcji Dodatftowj D3

ll stopien 0

lll stopief l( l

lV stoplen qn

s)

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku
nieszczq6liwego wypadku Swiadczenie w wysokoSci 1% sumy ubezpieczenia
okreslonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za kazdy nastepny
dzleh pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, poczqwszy od trzeciego dnia pobytu
w szpitalu, bgdqcego nastgpstwem nieszczqSliwego wypadku, kt6ry mial miejsce
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, nastqpu-
jqcych po sobie pobyt6w w szpitalu w zwiqzku z tym samym nieszczgiliwym
wypadkiem iwiadczenie szpitalne przysluguje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu
Swiadczenie z tytulu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczg(liwego wypadku przy-
sluguje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze

szpitala nastqpi po zakohczeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objqty
odpowiedzialnosciq Ubezpieczyciela, pod warunkiem,2e ptzyjgcie do szpitala
nastqpilo w okresie ubezpieczenia;

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku
choroby - Swiadczenie w wysokoici 1olo sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za ka2dy nastepny dzieh pobytu Ubez
pieczonego w szpitalu, poczqwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, w zwiqzku
z chorobq, kt6ra zostala zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpiecze-
niowej W przypadku kolejnych, nastgpujqcych po sobie pobyt6w w szpitalu
w zwiqzku z tq samq chorobq 5wiadczenie szpitalne przysluguje od pierwszego
dnia pobytu w szpitalu. Swiadczenie z tytulu pobytu w szpita lu w wyn i ku choroby
przysluguje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastqpi
po zakohczeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objgty odpowiedzialno-
Sciq Ubezpieczyciela, pod warunkiem, Ze przyjecie do szpitala nastqpilo w okresie
ubezpieczenia;

Opcja Dodatkowa D6 - powaine zachorowania - iwiadczenie w wysoko6ci
1 000/o sumy ubezpieczenia okreslonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodat-
kowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego po
raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastgpujqcego rodzaju
powa2nego zachorowania:

a) nowotw6r zloSliwy,

b) parali2,

c) niewydolno5( nerek,

d) transplantacja gl6wnychorgan6w,

e) poliomyelitis,

f) utrata mowy,

g) utrata sluchu,

h) utrata wzroku.

i) anemia aplastyczna,

j) stwardnienierozsiane;

Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczg(li-
wego wypadku - zwrot udokumentowanych koszt6w do wysoko(ci 20% sumy
ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7,
pod warunkiem, i2:

a) operacja plastyczna zosta+a zalecona przez lekarza jako niezbgdna czq((

6)

procesu leczenia nastqpstw nieszczq5liwego wypadku, kt6ry mial miejsce
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

koszty operacji piastycznej zostaly poniesione w okresie nie dlu2szym ni2
jeden rok od daty nieszczq6liwego wypadku;

lnterRisk BC
VIENNA INSURANCE GROUP

8) Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczq3liwego wypadku -
Swiadczenie w wysoko6ci stanowiqcej procent sumy ubezpieczenia okre6lonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8, uzale2nione od rodzaju
operacji okre5lonej wyl4cznie w TABELI nr 8, pod warunkiem, i2 operacja:

a) zostala zalecona przez lekarza jako niezbgdna czq5i procesu leczenia
nastqpstw nieszczq(liwego wypadku, kt6ry mial miejsce w okresie trwania
ochrony u bezpieczeniowej,

b) zostala przeprowadzona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w trakcie
co najmniej trzydniowego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu:

TABELA nr 8

b)

Rodzaj operacji

Operacje powlok ciala:

operdLje plastyczne/rekonstrukcy/ne
na5tqpstw nieszczg(l iwych wypadk6w

l5

Operacje pzewodu pokarmowego ijamy bzusznej:

operacje przelyku 100

rBsekrja 2014Llka 70

re5ekcja je ita 4A

operacJe wErroDy 90

Dperacje trzustki on

operdcje 6ledziony 40

Amputacje:

dmputac.ja palcdw rQk i n6g - kaidy 0

amplrtaqd dloni, przedramienia, stopy l0
amputacjd na poziomie podLrdzia, ramienia 50

amputacja na pozionrie uda ]D

amputacJa koRczyny na poziomre
stawu biodro!\1eqo 00

Operacje zwiqzane z otwarciem klatki piersiowej:

operdcje pluca 100

Operacje nazqd6w zmyslu:

operacje oka:

Li Tazolve uszkodzen ie galki ocznej

usuniqcie galki ocznej

odwarsfwienle siatkowki

20

40

20

operacje ucha:

zabiegi w obrqbie ucha (rodkowego

zabiegi rv obrqbie ucha wewrrgtrznego

4A

65

Dperdcje nosa:

{]peracja zatok

opera.je przegrody llosowej i rnalzowin nosa

ll

10

Operaryjne leczenie zlamafi :

ko6ci czaszki 50

koSci tr,,/azoczaszki 30

no5d 10

Kr9gosluFla 50

obrqczy harkowej 30

ieber, mostka t0

koici przedranrenia tl

ko(ci stqpu, (16dstopia 0

uda 30

ramienia lub podudzia

rzepki lub miednicy 20

nadgdrstka, ir6drgcza 0
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c) je2eli w wyniku tego samego nieszczq6liwego wypadku zostala wykonana
wigcej ni2jedna operacja, przys.luguje - zgodnie zTABEL{ nr 8 - iwiadczenie
bgdqce sumq kwot za ka2dy rodzaj operacji, ale wysoko6i Jwiadczenia nie
mo2e przekroczyi sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D8;

9) Opcja Dodatkowa D9 -operacje wwyniku choroby- 5wiadczenie wwysoko6ci
stanowiEcej procent sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Dodatkowej D9, uzale2nione od rodzaju operacji, okre5lonej wylqcznie
wTABELI nr 9, pod warunkiem, i2 operacja:

a) zostalazaleconaprzezlekarzajakoniezbqdnaczq5iprocesuleczeniachoroby,
kt6ra zostala zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia,

b) zostala przeprowadzona w trakcie trwania okresu ubezpieczenia w trakcie co
najmniej trzydniowego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,

TABELA nr 9

operacje ginekologiczne:

jajnika ijajowodu

w obrqbie sromu, pochwy iszyjki macicy

calkoF/lte r$pkcla Eledzlony jl0

emputtcia kcjuka ID

amoutacia dbfil 5l

amp|l(acla na pozlomh przednmlenla 40

amputacle ne pazloml€ lamlefib 50

Ampntecla clop,y 40

amputacla nN pozlomle uda, prodrrHa of
f3{kowtra rmpuraqe roficryny
z w!dug4l{nlem 9v sta',rde
blodrowvm

r00

smFutacla pro3ta 5{tke ,10

empurecla caftowt#t $lIHa / o$/
z do4zcagtnym urunleelpm trrgzldrv
p*fiolittttr 80

operacts nosit;

€perecre zetok

operecF przpgrody mlouie,l I mrlfotrfn nosa

20

20

$4rciecle krtsnl 90

operaci€ tche',tlct:
cle{{tou/€ rA,)r4cle tchewiq
plretyke tcfistvic}
protPzo\irenle tcha"\,lcy metod{ otwaRq

tHcheo6tomla (nle obeimuJp tr*heostomll
czasoweil

otevarta operects t&a$rtcy

90

80

8D

r0

30

(z#afhf.€ usr.lnigcle osktzeJe 30

r|.yciecle pluca (calego lub fragmentu
tkankl plucnql 100

openeclr $rddpler$ memdq otwanq
(nn obe,lmule bbFqt dlegno3ttczr|ejl 80
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padku, gdy czasowa niezdolno6i Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwala
nieprzerwanie powy2ej30 dni,za wyjqtkiem dni wolnych od nauki lub pracy

5wiadczenia przysluguje mal<symalnie za 10 miesigcy czasowej niezdolno(ci
Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony
u bezpieczen iowei;

'1 2) Opcja Dodatkowa Dl 2 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej
sere a - swiadczenie w wysoko6ci 1009'0 sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12, pod warunkiem, 2e wada wrodzona
serca zostala zdiagnozowana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony
u bezpieczeniowej;

13) Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczg6liwegowypadku zwrotudokumentowanych kosztowdowysoko(ci
100/o sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D1 3, pod warunkiem, i2 koszty leczenia stomatologicznego;

a) powstalywnastgpstwienieszczQ(liwegowypadku,ktorywydarzylsigpodczas
trwanid o( hrony ubezpieczeniowej,

b) zostaly poniesione na odbudowq stomatologicznq uszkodzonego lub
urraconego zgDa slatego,

c) zostaly poniesione w okresie ubezpieczenia na telytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesigcy od daty nieszczg(liwego wypadku;

14) Opcja Dodatkowa D14 uciq2liwe leczenie w wyniku nieszczqSliwego
wypadku - wyplata 6wiadczenia w wysoko(ci 2016 sumy ubezpieczenia okre(lonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, i2:

a) nieszczg6liwy wypadek nie pozostawil uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczo-
nego (0olo uszczerbku na zdrowiu) bqdZ trwalego inwalidztwa czq(ciowego,
zlamania ko:ici, ran cigtych lub szarpanych, uraz6w narzqdow ruchu, wstrzq
sntenta mozgu,

b) przebieg leczenia spowodowalczasowq niezdolno6t do nauki lub pracy przez
okres nie kr6tszy niZ 1 0 dni

,AK4 PoMoc ortt]xlr:S+1ilflj,l ffi ooonrxowEJ D1 5

512

Za zaplalq dodatkowej sldadki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja dodatkowo mo2e zostai rozszerzona
o Opcjg Dodatkowq D'l 5 Assistance EDU PLUS obejmujqcq:

1) pomocmedyeznq:

a) wizyta lekarza Centrum Assistance je2eli Ubezpieczony ulegl
nieszczqiliwemu wypadkowi, kt6ry jest objgty ochronE ubezpieczeniowq,
InterRisk za po6rednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty
dojazdu lekarza Centrum Assistance orazjego honorarium za pierwszq wizytq
w miejscu pobytu Ubezpieczonego,

0)

c)

organizac.ja wizyty u lekarza specjalisty je2eli stan zdrowia Ubezpieczonego
i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organizagi wizyty lekarza
specjalisty, InterRisk za po<rednictwem Centrum Assistance zorganizuje
wizytg w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego,

wizyta pielqgniarki je2eli Ubezpieczony ulegl nieszczgSliwemu wypadkowi,
kt6ry jest objqty ochronq ubezpieczeniowq, lnterRisk za poSrednictwem
Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje
i pokryje koszt dojazdu pielggniarki orazjej honorarium zawizyl? w miejscu
pobytu Ubezpieczonego InterRisk pokrywa koszty wizyt pielggniarki do
wysokoSci sumy ubezpieczenia,

dostawa lek6w je2eli Ubezpieczony ulegl nieszczg5liwemu wypadkowi,
ktoryjest objgty ochronQ ubezpieczeniowq i w nastepstwie kt6rego wymaga
le2enia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, InterRisk za
po<rednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu
lek6w przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt lek6w ponosi
Ubezpieczony,

opieka domowa po hospitalizacji -je2eli Ubezpieczony ulegl nieszczg6liwemu
wypadkowi, w nastgpstwie kt6rego przebywal w szpitalu przez okres co
najmniej 7 dni, InterRiskza po(rednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu
zalecenia lekarza prowadzqcego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki
domowej po zakonczeniu hospitalizacji, l<t6ry lqcznie nie mo2e przekroczy(
96 godzin, do wysoko(ci sumy ubezpieczenia. Usluga opieki domowej
obejmuje:

i. robienie zakup6w spo2ywczo-przemyslowych pierwszej potrzeby -
koszty zakup6w realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa
Ubezpieczony,

ii. przygotowywanie posilk6w - przy u2yciu produktdw, irodk6w i sprzetow
udostgpnionych przez Ubezpieczonego,

iii pomoc w utrzymaniu czysto6ci w domu: sprzqtanie podl69, dywanow i

wykladzin dywanowych, 5cieraniu ku rzy,wyrzucaniu imieci, zmywaniu na-
czyi, czyszczeniu powierzchni roboczych w kuchni (blat6w, plyty kuchennej
oraz zlewu), sprzqtaniu lazienki; podlewaniu ro6lin w domu i ogrodzie -
przy u2yciu Srodk6w i sprzqt6w udostepnionych przez Ubezpieczonego,

transport medyczny je2eli Ubezpieczony ulegtnieszczg6liwemu wypadkowi,

e)

f)

0psrucjr uklld u moczov.,e go:

I ll : ,lr,

Operatje nrczy'n tgtniuych i zylnyrh:

''rljlil
,ll,'rlilir

"'ll'r"'lr"

r,,irrLrr

t'lj,ll

c) je2eli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana wigcej ni2jedna opera
cja, przysluguje zgodnie zTABELA nr 9 - Swiadczenie bgdqce sumq kwot za

ka2dy rodzaj operacji, ale wysoko(c (wiadczenia nie moze przekroczyt sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9;

1 0) Opcja Dodatkowa D1 o - koszty leczenia w wyniku nieszczqsliwego wypadku
- zwrot udokumentowanych koszt6w do wysoko(ci 209'0 sumy ubezpieczenia
okreSlonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1 0, a w przypadku
kosztow rehabilitacji nie wigcej ni2 500 zl, pod warunkiem, i2 koszty leczenia:

a) powstaly w nastepstwie nieszczq(liwego wypadku, kt6ry wydarzyl sig podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresje nie
dlu2szym ni2 1 2 miesiecy od daty nieszczqSliwego wypadku;

1 l) Opcja Dodatkowa Dl 1 czasowa niezdolnoS( Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczgSliwego wypadku - :iwiadczenie w wysoko(ci 0,,1%
sumy ubezpieczenia okrejlonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D11, za ka2dy dzie6 czasowe.j niezdolno6ci do pracy lub nauki, powstalej
w nastqpstwie nieszczqiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl sig podczas trwania
ochrony ubezpieczeniowej, poczqwszy od:

a) 10-go dnia czasowej niezdolno6ci Ubezpieczonego do pracy lub nauki, w przy
padku, gdy czasowa niezdolnoii Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwala
nieprzerwanie do 30 dni, za wyjEtkiem dni wolnych od nauki lub pracy,

b) 1-go dnia czasowej niezdolnoici Ubezpieczonego do pracy lub nauki, w przy

d
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ktory jest objqty ochron4 ubezpieczeniowq, InterRisl( za po6rednictwem
Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu
Ubezpieczonego do plac6wki medycznej,

g) infoliniamedyczna InterRisl(zapo5rednictwemCentrumAssistancezapewni
Ubezpieczonemu mozliwoii tozmowy z lekarzem Centrum Assistance, kt6ry
udzieli Ubezpieczonemu ustnej infonnacji co do dalszego postepowania.
lnformacje udzielone przezlekarza Centrum Assistance nie majq charakteru
diagnostycznego Ponadto za po(rednictwem Centrum Assistance
Ubezpieczony uzyska

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu,
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiqzujqcych w Polsce
przeptsow,

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwy2szonym
ryu yku zachorowan,

- informacje o dzialaniu lek6w (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne,
interakcje z innymi lekami, mo2liwoici przyjmowania w czasie ci42y
i laktacji) w ramach obowiqzujqcych w Polsce przepisow;

2) indywidualne korepetycje je2eli Ubezpieczony uczei lub student ulegl
nieszczqiliwemu wypadkowi, kt6ryjest objgty ochronq ubezpieczeniowq, w wyniku
kt6rego nie m6gl uczgszcza( na zajgcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co
najmniej 7 dni, udokumentowanezaiwiadczeniem lekarskim, InterRiskza po(red
nictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji
z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiot6w wchodzqcych
w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 1O godzin
lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczg6liwego wypaoru;

3) pomoc rehabilitacyjnq - jezeli Ubezpieczony, bgdqcy pracownikiem plac6wki
oswiatowej, za wyjqtkiem uczniow i student6w, ulegl nieszczq(liwemu
wypadkowi, kt6ry jest objqty ochron4 ubezpieczeniowq, w wyniku kt6rego
czasowo utracj+ zdolnoSt do wykonywania pracy trwajEcq nieprzerwanie co
najmniej 7 dni, udokumentowanq za5wiadczeniem lekarskim, InterRisl( za
po6rednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzqcego leczenie
zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego
maksymalnie do B godzin rehabilitacji w odniesieniu dojednego nieszczq(liwego
WVDAOKU

JAK4 POMOC OTRZYMASZ W RAMACH OpCJt DODATKOWEJ D1 6 -
TELEMEDYCYNA?

q13

^1. Za zaplatq dodatkowej skladki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja moze zostaa rozszerzona o Opcjg
DodatkowE D16 Telemedycyna.

2. W ramach Opcji Dodatkowej D16 - Telemedycyna InterRisk za polrednictwem
Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrze2eniem 51 4 ust 4, koszt 1 2
e-konsultacji internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w ci.19u okresu
ubezpieczenia, z zastrze2eniem, 2e pomigdzy dwoma nastgpujqcymi po sobie
e konsultac.jami musi nastqpi( minimum 12 godzinna przerwa.

3. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie
przez Ubezpieczonego urzqdzei umo2liwiajqcych komunikacjg w formie w jakiej
prowadzona bgdzie konsultacja spelniajqcych wymagania okre:ilone w zalqczniku nr 2
do OWU Koszty polqczeri i uslug internetowych Ubezpieczony ponosi we wlasnym
zaKreste,

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY

5',1 4

1. Wysokoit sumy ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczajqcego osobno
dla Opcli Podstawowej lub Opcji Podstawowe.j Plus lub Opcji Ochrona Plus lub Opcji
Progresja oraz dla poszczeg6lnych Opcji Dodatkowych (D1 D I 4), o kt6r ych mowa
w54ust 1pkt1),3) iust 2pktl)-14),

2. Dla Opcji Ochrona, o kt6rej mowa w 54 ust 1 pkt 2, sumy ubezpieczenia ustalone sq
dla ka2dego zdarzenia, za ktore InterRisk ponosi odpowiedzialno5( ubezpieczeniowq
Odrebne sumy ubezpieczenia, okre(lone w umowie ubezpieczenia, kt6re w zale2noici
od wybranego wariantu zgodnie zTABELA nr 10 - wynoszq:

TABELA nr 1 0

Rodzaj ubezpieczenia

Dla Opcji DODATI(OWEJ D15 - Assistance EDU PLUS, o ktorej mowa w 54 ust 2
pkt 15 oraz 512, suma ubezpieczenia.jest stala i wynosi 5 000 PLN.

Dla Opcji DODATKOWEJ D16 Telemedycyna, o kt6rej mowa w 54 ust 2 pkt 't 6 oraz
5 13, sumg ubezpieczenia stanowi koszt l2 e konsultacji, o ktorych mowa w S13 ust 2,
ale nie wiecej ni2 5.000 PLN

Suma ubezpieczenia ustalana jest dla ka2dego Ubezpieczonego i okre6lona iest
w umowie ubezpieczenia,

Gorn4 granicq odpowiedzialno6ci InterRisk jest kwota stanowi4ca 1O0o,,o sumy
ubezpieczenia w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej plus, Opcji
Ochrona Plus, Opcji Progresja, Opcji Dodatkowych (D1 -Dt 6), za wyjqtkiem:
'l) OpcjiProgresja,qdzieg6rnqgranic4odpowiedzialno6cilnterRiskjestkwotastanowiEca

250% sumy ubezpieczenia okre5lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Progres.ja;

2) Opcji Ochrona, gdzie g6rnq granicq odpowiedzialno(ci jest 1 00% sumy ubezpieczenia
ustalonej odrebnie dla l<a2dego zdarzenia

W ramach ubezpieczenia wyplacone 6wiadczenie lub lqczna kwota wyplaconych
iwiadczei nie mogE przekroczy( lqcznie g6rnej granicy odpowiedzialnojci
okre6lonej osobno dla Opcji Podstawowe,, Opcji Podstawowej plus, Opcji Ochrona,
Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz wybranej Opcji Dodatkowej (Dt -Dt 6).

co TRZEBA ZROBtc, zEBy StE UBEZptECZyC?
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

51s

Umowq ubezpieczenia zawiera siq na podstawie wniosku Ubezpieczajqcego, kt6ry
powinien zawierad co najmniej nastqpujqce dane:

1 ) imiq, nazwisko (nazwg) oraz adres (siedzibQ) Ubezpieczajqcego;

2) imieinazwiskoUbezpieczonego,je2eli umowazawieranajestwformieimiennej;

3) liczbg dzieci, uczni6w, student6w i pracownik6w plac6wek o6wiatowych zgloszonych
do ubezpieczenia;

4) przedmiot i zal<res (opcja, wariant) ubezpieczenia;

5) propozycjq sum ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej plus,
Opcji Ochrona Plus, Opcji Progresja, a w przypadku Opcji Ochrona propozycjq
odrgbnych sum ubezpieczenia dla ka2dego zdarzenia;

6) propozycjgsumubezpieczeniadlaopcjiDodatkowych(D1 D14) wprzypadku,gdy
Ubezpieczajqcy wnioskuje o rozszerzenie zakresu o Opcje Dodatkowe (D1 D14);

7) ol<resubezpieczenia;

B) propozycjq postanowiei dodatkowych lub odmiennych od postanowien OWU, o ile
Ubezpieczajqcy chce je wprowadzii do umowy ubezpieczenia

InterRisk mo2e uzale2nii zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych
informacji, majqcych wplyw na oceng ryzyl<a ubezpieczeniowego.

Umowg ubezpieczenia zawiera sig na okres dwunastu miesigcy, chyba 2e strony
umowily sig inaczej.

Okres ubezpieczenia okrejla sig w umowie ubezpieczenia

InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia

516

Umowa ubezpieczenia moze zostai zawarta w formie ubezpieczenia grupowego,
ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego w rozumieniu S2 pkt 66 68,

Umowa u bezpieczenia indywidualnego I ub rodzin nego mo2e zostaa zawarta wylqczn ie
w formie imiennej.

Ulnowa ubezpieczenia grupowego zawierana.jest w formie imiennej lub za zgodq
Ubezpieczyciela w formie bezimiennej, pod warunkiem ubezpieczenia co najmniej
90% osob w danej plac6wce oiwiatowej orazzzaslze2eniem ust 4,

W przypadku rozszerzenia zakresu o opcjg Dodatkowq Dl 5 - Assistance EDU PLUS
i D1 6 Telemedycyna, o kt6rych mowa w 51 2 i 1 3, umowe ubezpieczenia grupowego
zawiera sig w formie imiennej.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego w formie imiennej jest
dol4czenie do wniosku Ubezpieczajqcego imiennel listy osob przystqpujqcych do
ubezpieczen ia

SUMA UBEZPIECZENIA
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Zlamania jednej lub wiqcej koici w wyniku nieszczqiliwego wypadku 500 r.000 I.250 I 500 1 750 2,O00 2254 2.500 2-750 i 000 I 250

Fany bgdqce nastqpsfwem nieszczq(liwego wypadku 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700

Urazy narzqdbw ruchu bqdqce nastqpsrvvem nievczg(liwego wypadku 50 100 150 200 250 300 150 400 500 600 700

Pogryzienie przez psa, pokqsania, ukqszenie/u2qd enie fU 60 70 80 !0 100 'l t0 120 t0 14D 50

\,Vrtrzqinienie m6z9u w nastgpstwie nieszczglliwego wypadku 300 500 750 r 000 I 250 I 500 1 750 2 000 2.250 1.500 2.750

Smierd.opiekuna prawregD lub rodzica w nastgpstwie nieszczq(liwego
WVDAdI(U

I 000 5.000 6 000 7 000 I 000 9 000 10.000 1 1.000 12000 11.000 I 4,000

oD KTEDY UBEZPTECZENTE GWARANTUJE OCHRONq I KtEDy ONA StE KONCZY?
pocz4TEK I KONTEC ODpOWtEDZtALNOSCt tNTERRtSK
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l. W umowie ubezpieczenia okreila sig datg pocz4tkowq i kofcowq okresu
u bezpieczenia.

2. Odpowiedzialno5( InterRiskz tytu+u umowy ubezpieczenia rozpoczyna siq od dnia
wskazanego w umowiejako poczqtek okresu ubezpieczenia,jednak nie wcze6niej ni2
od dnia nastqpnego po zaplaceniu skladki lubjej pierwszej raty.

3, Odpowiedzialnogi InterRisk ustaje:
'l) z dniem uplywu okresu ubezpieczenia;

2) z dniem odstqpienia przez Ubezpieczajqcego od umowy ubezpieczenia;

3) z dniem rozwiqzania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o kt6rym
mowa w q1B ust. 2-4;

4) wprzypadkuoplacaniaskladkiwratach-je2elipouplywieterminuplatnosciraty
lnterRisk wezwie UbezpieczajEcego do jej zaplaty zzagro2en iem, 2e brak za platy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczajqcego spowoduje
ustanie odpowiedzialno(ci InterRisk, a kolejna rata skladki nie zostanie oplacona
w tym terminie - z dniem uplywu tego terminu;

5) z dniem wyplaty (wiadczenia lub 6wiadczei o l4cznej wysokoSci r6wnej sumie
ubezpieczenia okre6lonej w polisie;

6) wobecUbezpieczonego zdniemjegozgonu;

7) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia - z uplywem ostat-
niego dnia miesiqca kalendarzowego, w kt6rym InterRisk otrzymal oSwiadczenie
o wystqpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia. Ubezpieczony mo2e wystqpii
z ubezpieczenia w ka2dym czasie.

4. Wznowienie odpowiedzlalno(ci InterRisk z tytulu zawartej umowy ubezpieczenia
nastepuje nastqpnego dnia po zaplacie dodatkowej skladki za doubezpieczenie,
w przypadku, gdy odpowiedzialno(€ InterRisk ustala wskutek wyczerpania sumy
ubezpieczenia, pod warunkiem, ze InterRisk, nie p62niej ni2 w terminie 7 dni od dnia
zaptaty dodatkowej skladki, potwierdzi w formie pisemnej wznowienie ochrony.

ROZWt4ZANtE UMOWY UBEZPTECZENTA
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1. Je2eli umowg ubezpieczenia zawarto na okres dlu2szy ni2 sze6i miesigcy,
Ubezpieczajqcy ma prawo odstqpii od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy UbezpieczajEcy jest przedsiebiorcq w terminie 7 dni, od dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczajqcy mo2e wypowiedziei umowg ubezpieczenia w ka2dym czasie jej
obowi4zywania ze skutkiem na ostatni dzied miesiqca kalendarzowego z zachowa-
niem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

3, W przypadku ujawnienia okoliczno6ci, kt6ra pociqga za sobq istotnA zmiang
prawdopodobieristwa wypadku, ka2da ze stron moZe 2qdai odpowiedniej zmiany
wysoko5ci skladki, poczynajqc od chwili, w kt6rej zaszla ta okolicznosa, nie wczeSniej
jednak ni2 od poczqtku bie2qcego okresu ubezpieczenia. W razie zgloszenia takiego
2qdania druga strona mo2e w terminie 14 dni wypowiedziei umowq ze skutkiem
natychmiastowym.

4. )e2eli lnterRisk ponosil odpowiedzialno5i jeszcze przed zaplaceniem skladki
lub jej pierwszej raty, a skladka iub jej pierwsza rata nie zostala zaplacona
przez Ubezpieczajqcego w terminie, InterRisk mo2e wypowiedziea umowe ze
skutkiem natychmiastowym i zqda( zaplaty skladki za okres, przez kt6ry ponosil
odpowiedzialnoSi. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
wygasa ona z koricem okresu, za kt6ry przypadala niezaplacona skladka.

5. Umowa ubezpieczenia wygasaz dniem bezskutecznego uplywu terminu, o kt6rym
mowa w 51 7 ust. 3 pkt 4.

OD CZEGO ZALEZY WYSOKOSC SKTADKI UBEZPIECZENIOWEJ?
SKIADKA UBEZPIECZENIOWA
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1. Wysoko5( skladki ubezpieczeniowej okre6lona jest w umowie ubezpieczenia.

2. WysokoSt podstawowej skladki ubezpieczeniowej uzale2niona jest od:

lnterRisklf
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1) przedmiotuubezpieczenia;

2) zakresuubezpieczenia;

3) okresuubezpieczenia;

4) wnioskowanych przez Ubezpieczajqcego wysokoSci sum ubezpieczenia;

5) liczby os6b przystepujqcych do ubezpieczenia;

6) informacji o szkodowo6ci.

3. Podstawowq skladkg ubezpieczeniowE oblicza sie mnozEc okre6lonq sumg
ubezpieczenia przez wla5ciwq dla danej Opcji stawkg okreslonq w zlotych polskich,
uzale2nionq od czynnik6w okre6lonych w ust. 2. Postanowienie to nie dotyczy:

1) Opcji Ochrona;

2) Opcji DODATKOWEJ D 1 5 - Assistance Edu Plus;

3) Opcji DODATKOWEJ D 16-Telemedycyna,
w kt6rych obowiqzuje jedna stawka skladki okre5lona kwotowo dla ka2deqo
Ubezpieczonego

4. Wysoko(i podstawowej skladki ubezpieczeniowej obliczana jest wedlug taryfy
skladek obowiqzujqcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia:

1) dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus oraz Opdi
Progresja ustala sig w zale2noSci od wysokoicl sumy ubezpieczenia. Wysokoii
skladki dla ka2dego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za ka2dy 'l OOO zl
sumy ubezpieczenia;

2) dla Opcji Ochrona ustala sig w zale2noSci od wybranego wariantu ubezpieczenia;

3) dlaposzczeg6lnychOpcjiDodatkowychustalasiewzale2no6ciodwysokoicisumy
ubezpieczenia, Wysoko6a skladki za ka2de iwiadczenie dodatkowe i dla ka2dego
Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za ka2dy 1.000 zl sumy ubezpieczenia;

4) dla Opcji DODATKOWEJ D15 - Assistance Edu Plus oraz Opcji DODATKOWEJ Di6
- Telemedycyna, wysoko(i skladki dla ka2dego Ubezpieczonego ustalana jest
kwotowo.

5, InterRisk moze zastosowa( zwy2ki skladki, w szczeg6lno(ci z tytulu:

1 ) objecia ochronE ubezpieczeniow4 os6b uprawiajAcych sport wyczynowo;

2) wprowadzenia postanowien dodatkowych lub odmiennych od postanowien OWU.

6. InterRisk mo2e zastosowaa zni2ki skladki, w szczeg6lno(ci z tytulu:

1 ) liczby osob przystqpujqcych do ubezpieczenia;

2) nisl<iej szkodowo6ci w poprzednich okresach ubezpieczenid;

3) wprowadzenia postanowief dodatkowych lub odmiennych od postanowiei OWU.

7, Skladka ubezpieczeniowa platna jest jednorazowo, chyba 2e strony um6wily sie
I naczej

8. Skladka ubezpieczeniowa, na wniosek Ubezpieczajqcego, moze zostai rozlo2ona na
raty. Terminy platnoSci i wysoko(i kolejnych rat okreSla sig w umowie ubezpieczenia.

9, Skladka za ubezpieczenie powinna byi zaplacona w dniu zawierania umowy, chyba
2e strony umowy ustalily w umowie ubezpieczenla p62niejszy termin platnosci.
W przypadku platnoSci ratalnej, pierwsza rata skladki jest platna w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia, natomiast kolejne raty skladki ubezpieczeniowej platne sq
w terminach platno6ci okre6lonych w umowie ubezpieczenia.

10.W przypadku odstqpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy
przez kt6rqkolwiekze stron, InterRisk nale2y sig skladka za okres, w kt6rym udzielal
ochrony ubezpieczeniowej.

11,W przypadku rozwi4zania umowy ubezpieczenia przed uplywem okresu, na kt6ry
zostala zawarta Ubezpieczajqcemu przysluguje zwrot skladki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczen iowej.

JAKIE OBOWI42KI MA UBEZPIECZAJ4CY UBEZPIECZONY A JAKIE INTERRISK?
pRAWA TOBOWtAZKt STRON UMOWy UBEZptECZENtA
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1 . Ubezpieczajqcy obowiqzany jest do:

1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajqcy obowiqzanyjest poda(
do wiadomo6ci InterRisk wszystkie znane sobie okoliczno6ci, o kt6re InterRisk
zapytywal w formulazu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach;
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2) zglaszania lnterRisk zmian okoliczno6ci, o kt6rych UbezpieczajEcy informowal
InterRisk przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwlocznie po powzigciu
o nich wiadomoici;

3) oplacenia skladki lub jej ratw ustalonym terminie;

4) umo2liwienia InterRisk zasiggniecia informacji odnosz4cych sig do okoliczno6ci
wystEpienia wypadku;

5) przekazywania InterRisk w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia
wszystkich danych niezbgdnych do nale2ytego wykonywania postanowien
umowy ubezpieczenia, a w szczegdlnoici listy os6b przystepujqcych do
ubezpieczenia w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie imiennej;

6) przestrzegania obowiqzk6w okre5lonych w niniejszych OWU;

7) do dorgczenia Ubezpieczonym OWU iudzielenia niezbgdnych informac.ji
dotyczqcych ochrony ubezpieczeniowej;

8) poinformowania Ubezpieczonego na jego 2qdanie o sposobie obliczania
i oplacania skladki ubezpieczeniowej oraz dostarczenia Ubezpieczonemu
postanowief umownych w zakresie stanowiqcym o jego prawach i obowiqzkach,
przed wyra2eniem przez Ubezpieczonego zgody na finansowanie skladki
ubezpieczeniowej (o ile Ubezpieczony finansuje skladkq) Informacje powinny
zawierai tak2e opis obowiqzk6w Ubezpieczajqcego i InterRisk wzglgdem
U bezpieczonego;

9) wprzypadku,gdyumowaubezpleczeniajestzawierananacudzyrachunek,Ubez-
pieczajqcy zobowiqzany jest przekazaa osobie zainteresowanej przystEpieniem
do umowy ubezpieczenia informacje, o kt6rych mowa w art 17 ust. 1 ustawy
o dzialalnoici ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed przystqpierriem przez
tq osobg do umowy ubezpieczenia, na pi6mie, lub je2eli osoba zainteresowana
przystqpieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to zgodg, na innym trwalym
no6niku w rozumieniu ustawy o dzialalno(ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

2. Je2eli Ubezpieczajqcy nie podal do wiadomoici InterRisk okolicznoici znanych sobie,
o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1 lub nie dopelnil obowiqzku, o kt6rym mowa w ust 1

pkt 2, InterRisk nie odpowiada za skutki tych okolicznoSci.

3. InterRisk obowiqzanyjest do:

1) przekazywaniaUbezpieczajqcemuinformacjiniezbgdnychdozawarciaiwykonania
umowy ubezpieczenia, a w przypadku zgloszenia roszczenia zobowiqzanyjest do
terminowej likwidacji;

2) dostarczenia Ubezpieczajqcemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia tekstu
niniejszych OWU, a tak2e innych dokument6w i formularzy niezbgdnych z punktu
widzenia wykonywania umowy ubezpieczenia;

3) na 2qdanie Ubezpieczonego, udzielenia informacji o postanowieniach zawartej
umowy oraz OWU w zakresie praw i obowi4zk6w Ubezpieczonego;

4) udostgpniania Ubezpieczajqcemu lub Ubezpieczonemu Tabeli Norm Uszczerbku
na Zdrowiu w taki spos6b, aby Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony m6glzapozna(
siq z niq przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

5) udostgpnienia Ubezpieczajqcemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu infor-
macji i dokument6w, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialno6ci
InterRisk lub wysoko6ci Swiadczenia. Osoby te mogq 2qda( pisemnego potwier-
dzenia przez InterRisk udostgpnionych informacji, a tak2e sporzqdzai na sw6j
koszt kserokopii dokument6w i potwierdzania ich zgodnoSci z oryginalem przez
I nterRisk;

6) objgcia ochronq ubezpieczeniowq os6b, kt6re zostaly zg+oszone przez
Ubezpieczajqcego, i za klore zoslala zaplacona skladka ubezpieczeniowa;

7) wyplaty 6wiadczenia na warunkach i zasadach okreSlonych w niniejszych
OWU i umowie ubezpieczenia;

8) zabezpieczenia danych osobowych, otrzymanych w wyniku realizacji umowy
ubezpieczenia zgodnie przepisami prawa;

9) pisemnego informowania osoby wystgpujqcejzroszczeniem,jakie dokumenty sE

potrzebne do ustalenia odpowiedzialno6ci InterRisk lub wysokorici 5wiadczenia,
jezeli jest to niezbgdne do dalszego prowadzenia postepowania, zgodnie z 522
ust 7;

'10) pisemnego informowania Ubezpieczajqcego lub Ubezpieczonego, je2eli nie sq

oni osobami wystqpujqcymi z zawiadomieniem o zajiciu zdarzenia objqtego
ochronq ubezpieczeniowq, zgodnie z S22 ust. 7,

4. Ubezpieczajqcy, Ubezpieczony lub Uprawniony majE prawo wglEdu do informacji
i dokumentow, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialno6ci InterRisk
lub wysokorici Swiadczenia, 2qdania pisemnego potwierdzenia przez InterRisk
udostgpnionych informacji i sporzqdzania na sw6j koszt odpis6w lub kserokopii
dokument6w i potwierdzenia ich za zgodno(t z oryginalem przez InterRisk

5. Niezale2nie od innych postanowied OWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania
dochodzenia 6wiadczenia od InterRisk przez Ubezpieczajqcego, Ubezpieczony albo
jego spadkobiercy sq uprawnieni do bezpo(redniego dochodzenia iwiadczenia.

CO ZROBIE, ZEBY DO5TAC SWIADCZENIE?
ZGTOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPI,ATA SWIADCZENIA

s21

W razie powstania zdarzenia mogqcego powodowa( odpowiedzialnoi( InterRisk
Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony obowiqzany jest do:
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1 ) niezwlocznego zgloszenia sig do lekarza i zastosowania sig do jego zalecen;

2) zawiadomieniaozajSciutegozdarzenialnterRiskniep6Zniejni2wterminiel4dni
od dnia zajicia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na
to pozwala;

3) poddaniasiqbadaniuprzezlekarzawskazanegoprzezlnterRiskcelemrozpoznania
zglaszanych obra2eri ciala. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk

522

Zawiadomienie o zajSciu zdarzenia objgtego ochronq ubezpieczeniowq Ubezpie-
czajqcy Iub Ubezpieczony mo2ezlo2y(wka2dejjednostce organizacyjnej InterRisk.

Zawiadomienie o zajSciu zdarzenia powinno zawierac poni2sze podstawowe
info rmacje:

1 ) imig i nazwisko lub nazwg i adres Ubezpieczajqcego;

2) imig i nazwisko, adres Ubezpieczonego;

3) imiq i nazwisko, adres Uprawnionego,je2eli z roszczeniem wystepuje Uprawniony;

4) date wypadku oraz szczeg6lowy opis okoliczno6ci jego zaistnienia;

5) imig i nazwisko, adres 6wiadk6w zdarzenia, o ile sE w posiadaniu zglaszajqcego
roszczente

W celu ustalenia odpowiedzialnoSci InterRisk Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony
zobowiqzanyjest dostarczy( poni2sze podstawowe dokument, o ile sQ w posiadaniu
zglaszajqcego roszczenie:

1 ) kopiq zgloszenia zdarzenia Pol icji, o ile zostalo dokona ne;

2) dokumentacje medycznq z przebiegu leczenia opisujqcq rodzaj doznanych
obrazeh oraz zawierajqcq dokladnq d iagnozg;

3) karte informacyjnq ze szpitala,

4) celem refundacji poniesionych koszt6w nabycia wyrob6w medycznych wydawa
nych na zlecenie:

a) kopie zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane
na zlecenie,

b) okazai Ubezpieczycielowi orygina.ly imiennych rachunk6w lub faktur VAT
oraz dowody ich zaplaty;

5) celem refundacji poniesionych koszt6w przekwalifikowania zawodowego os6b
n iepelnosprawnych:

a) kopiq decyzji Zakladu Ubezpieczerl Spolecznych, na podstawie kt6rej
przyznano rentg szkoleniowE osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychcza
sowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojew6dzkiego) zespolu
ds. orzekania o niepelnosprawno5ci, w kt6rym orzeczono o celowoSci
przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej,

b) okazac Ubezpieczycielowi oryginaly imiennych rachunkow lub faktur VAT
oraz dowody ich zaplaty;

6) celem refundacji poniesionych: koszt6w leczenia, koszt6w leczenia stomatolo-
gicznego - okazai Ubezpieczycielowi oryginaly imiennych rachunk6w lub faktur
VAT oraz dowody ich zaplaty, a takze dokumentacjq medycznq z odbytych wizyt,
zabieg6w, pobytu w szpitalu, operacji. Dodatkowo celem refundacji poniesionych
koszt6w rehabilitacji - okaza( dokumentacjQ lekarskq zawierajqcq skierowanie na
zabiegi rehabilitacyjne;

7) w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony byl kierowcq
pojazdu:

a) kopig prawa jazdy i uprawnieh wymaganych zgodniez przepisami prawa,

b) kopig dowodu rejestracyjnego pojazduj

B) w przypadku pogryzienia przez psa, pokqsania, ukqszenia/u2qdlenia - karte
informacyjnq ze szpitala;

9) w przypadku czasowej niezdolno(ci Ubezpieczonego do pracy lub nauki:

a) kopie zaiwiadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporzqdzeniem
i\4inistra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005r w sprawie orzekania o czasowej
niezdolno6ci do pracy, potwierdzonq za zgodnoi( z oryginalem przez pra-
codawcq lub plac6wkq medycznE, kt6ra wystawila ww. zaSwiadczenie oraz
za<wiadczeniem stwierdzajqcym zatrudnienie - w przypadku Ubezpieczonego
bgdqcego pracownikiem plac6wki oiwiatowej, chyba 2e Ubezpieczony nie
m6gl go uzyskai z przyczyn od siebie niezale2nych,

b) za(wiadczenie lekarskie potwierdzajqce okres niezdolnoici do nauki i za-
Swiadczenie ze szkoly potwierdzajEce nieobecno(i na zajgciach lekcyjnych
- w przypadku uczni6w i student6w;

10) w przypad ku uciqZliwego leczenia - za:iwiadczenie leka rskie zawierajqce informa-
cjg o okresie niezdolno(ci do nauki lub pracy oraz potwierdzenie nieobecno(ci
Ubezpieczonego w pracy lub na zajgciach lekcyjnych przez zaklad pracy lub szkolg.

InterRisk mo2e na sw6j koszt, kierowai Ubezpieczonego na badania lekarskie z czg-
stotliwoSciE uzasadnionq wzglqdami medycznymi

lnterRisk mo2e uzyskai odplatnie od podmiot6w wykonujEcych dzialalno6(leczniczq
w rozumieniu przepis6w ustawy o dzialalno6ci leczniczej, ktore udzielaly Swiadczeh
zdrowotnych Ubezpieczonemu, za poirednictwem lekarza upowa2nionego przez
InterRisk, informacje o okoliczno(ciach zwiqzanych z ocenq ryzyka ubezpieczeniowego
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i weryfikacjq danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do (wiadczenia

z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokoiciq tego 5wiadczenia, w zakresie okreSlonym

w ustawie o dzialalno(ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

6. WystEpienie InterRisk o informacjq, o ktorej mowa w ust. 5, wymaga pisemnej

zgody Ubezpieczonego lub osoby, na rachunek kt6rej ma zostaa zawarta umowa

ubezpieczenia albo jego przedstawiciela ustawowego

7. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj6ciu zdarzenia ubezpieczeniowego objqtego
ochronq ubezpieczeniowq, InterRisk w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego

zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczajqcego lub Ubezpieczonego, je2eli nie sq

oni osobami wystgpujqcymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postQpowanie

dotyczqce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoici zgloszonych
roszczehiwysokoici6wiadczenia,atak2einformujeosobqwystgpujqcqzroszczeniem
pisem n ie, na kt6ry osoba ta wyrazila zgodg,ja kie dokumenty sq potrzebne do ustalenia

odpowiedzialno(ci InterRisk lub wysoko6ci Swiadczenia, je2eli jest to niezbqdne do

dalszego prowadzenia postqpowania.

8. W przypadku powzigcia przez InterRisk nowych informacji majqcych zwiqzek
z ustaleniem zasadnoici zglaszanych roszczeh lub wysoko(ci 6wiadczenia, InterRisk

w terminie 7 dni od daty powziecia dodatkowych informacji, plsemnie informuje
Ubezpieczajqcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
jakie dodatkowe dokumenty sq potrzebne do ustalenia Swiadczenia.

9, W razie powstania zdarzenia, objqtego ochronq ubezpieczeniowq w ramach Opcji

DoDATKOWEJ D15 - Assistance EDU PLU5, Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony

obowiqzany jest telefonicznie skontaktowaa sie z Centrum Assistance (adres, numer

telefonu podanyjestw umowie ubezpieczenia) iprzekaza( nastqpujqce informacje:

1) imiq i nazwisko lub nazwq i adres Ubezpieczajqcego;

2) imie i nazwisko Ubezpieczonego;

3) adres zamieszkania Ubezpier zonego;

4) okresubezpieczenia;

5) kr6tki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;

6) numertelefonu kontaktowegoUbezpieczonego

1O.W razie powstania zdarzenia, objqtego ochronq ubezpieczeniowE w ramach Opcji

DODATKOWEJ D15 - Assistance EDU PLUS, Ubezpieczony, na wniosek Centrum

Assistance, zobowiqzany jest przedstawi( lekarzom Centrum Assistance posiadane:

zaiwiadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne,

recepty, a tak2e okazai Ubezpieczycielowi oryginaly imiennych rachunk6w lub faktur
VAT oraz dowody ich zaplaty

1 1. W celu zrealizowania iwiadczenia w ramach Opcji DODATKOWEJ D16 Telemedycyna,
Ubezpieczony zobowiEzanyjest zarejestrowai si9 na portalu Centrum Telemedycyny

dostepnego na stronie internetowej www.intenisk pl i postgpowai zgodnie ze wska-

zaniami aplikacji
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1, Stopiei uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa powinien byi ustalony

niezwlocznie po zakohczeniu leczenia z uwzglqdnieniem, zaleconego przez lekatza

leczenia powypadkowego, na.jp6zniej w 24 miesiqcu od dnia wypadku

2. StopieR uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa, w ramach Opcji Podstawowej,

Opcji Progresja, mo2e byi ustalony zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie

zgloszonego roszczenia i dostarczonej dokumentacji z przebiegu leczenia lub

na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza zaufania z udzialem
Ubezpieczonego

3, stopiei uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej i Opcji Progresja usta

lany jest wylqcznie na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu udostgpnianej
Ubezpiecza.jqcemu lub Ubezpieczonemu, na ka2dy ich wniosek zgodnie z postano-

wieniami S19 ust. 3 pkt 4.

4, Stopiei uszczerbku na zdrowiu w ramach opcji Podstawowej Plus ustalany jest na

podstawieTabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus i wylqcznie za uszkodzenia

ciala wyszczeg6lnione wTabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, kt6ra stanowi

zalqcznik nr 1 do niniejszych oWU

w niniejszych OWU i wylqcznie za trwale inwalidztwo, zlamania koici, zwichnigcia
i skrgcenia staw6w wyszczeg6lnione wTabelach 1-5

6. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu lub trwalego inwalidztwa
czg5ciowego nie bierze sig pod uwagg charakteru czynnoSci zawodowych
wykonywanych przez Ubezpieczonego

7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzqdu lub ukladu, kt6rych funkcje przed

wypadkiem byly ju2 upo(ledzone, (wiadczenie wyplaca siq z uwzglgdnieniem
r62nicy pomigdzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu wlaSciwym dla

danego organu, narzqdu lub ukladu po wypadku, a istniejqcym bezpo6rednio przed

wypadkiem.
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1. tnterRisk wyplaca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu <wiadczenie na podstawie

uznanra roszczenra, po uprzednim przeprowadzeniu wlasnego postepowania doty-
czqcego ustaienia stanu faktycznego zdarzenia objqtego ochronE ubezpieczeniowq,

zasadnoSci zgloszonego roszczenia i wysoko6ci Swiadczenia, zawartej z Ubezpieczo-

nym lub Uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia sqdowego

Swiadczenia wyptacane sq w zlotych polskich.

InterRisk spelnia (wiadczenie w terminie 3O dni od daty otrzymania zawiadomienia

o wypaoKu

Je2eli w terminie okrellonym w ust. 3 wyja(nienie okoliczno(ci koniecznych do

ustalenia odpowiedzialnoici InterRisk albo wysoko(ci 6wiadczenia okazalo si9

niemo2liwe,6wladczenie wyplaca sig w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym przy

zachowaniu nale2ytej starannoici wyja(nienie tych okolicznodci bylo mo2liwe

Jednak2e bezsporn4 czg6t (wiadczenia InterRisk wyplaca w terminie 30 dni od daty

otrzymania zawiadomienia o wypadku.

2.

3.

lnterRisk B6
VIENNA INSURANCE GROUP

4

5. Je2eli w terminie okreslonym w ust 3 InterRisk nie wyplaci Swiadczenia, zawiadamia

na pi6m osobq zglaszajqcqroszczenie oraz Ubezpieczonego,je2eli niejest on osobq

zglaszaj qroszczenie, o przyczynach niemo2noici zaspokojenia ich roszczeh w caloSci

lub czgici w powy2szym terminie

6. Jezeli iwiadczenie nie przysluguje lub przysluguje w innej wysol<o(ci ni2 okreilona

w zgloszonym roszczeniu, InterRisk informuje o tym na piimie osobg wystqpujqcE
z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, jezeli nie jest on osob4 zglaszajqcq roszczenie,

w terminach okre(lonych w ust,3 lub 4, wskazujqc na okolicznoSci oraz na podstawq

prawnq uzasadniajEcq calkowitE lub czg6ciowq odmowq wyplaty (wiadczenia oraz

poucza o mo2liwo:ici zlo2enia skargi lub reklamacji do InterRisk lub dochodzenia
roszczeh na drodze sqdowej.
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1. Ubezpieczajqcemu,ubezpieczonemulubuprawnionemuzumowyubezpieczenianie
bgdEcemu osobqfizycznq przysluguje prawo do wniesienia skargi

2. Ubezpieczajqcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia

bgdqcemu osobq fizycznq przysluguje prawo do wniesienia reklamacji w rozumieniu
ustawy o rozpatrywaniu reklamac.ji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku

Finansowym.

3. Skargg lub reklamacjg sklada siq: na pismie do oddzialu lub filii InterRisk za

posrednictwem operatora pocztowego, poslarica, kuriera lub osobiicie albo ustnie,

tj. telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr te1..22212 20 12) lub osobiicie do
protokolu w oddziale lub filii InterRisk Skargi lub reklamacje dotyczqce likwidacji

szk6d nale2y skladat w formie pisemnej za poirednictwem operatora pocztowego,
poslahca lub kuriera na adres do korespondencji wskazany w decyzji o wyplacie lub

odmowie wyplaty odszkodowania lub iwiadczenia lub innym dokumencie, kt6rego
dotyczy skarga lub reklamacja

4. Na 2qdanie osoby skladajqcej reklamacjq w spos6b inny ni| za poirednictwem

operatora pocztowego lub kuriera, InterRisk potwierdza fakt zlo2enia reklamacji

w trybie uzgodnionym z tq osobE.

5, Jednostka organizacyjna InterRisk, ktorej dotyczy skarga lub reklamacja dziela

odpowiedzi na skargg lub reklamacjg w terminie 30 dni od dnia otrzymani skargi

lub reklamacji. W szczeg6lnie skomplikowanych przypadkach, uniemo2liw qcych

rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin

rozpatrzenia skargi lub reklamacji i udzielenia odpowiedzi mo2e zostai wydlu2ony do

maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.

6. tnterRisk udziela odpowiedzi na skargq lub reklamacjq pisemnie lub za pomocq

inneqo trwalego noSnika informacji. Odpowiedz na skargg mo2e bya udzielana tak2e

w innej formie uzgodnionej z osobq wnoszqcq skargq Odpowied2 na reklamacjq na

wniosek osoby wnoszqcej reklamacjq moze zostaa udzielona drogq elektronicznq

7. Ubezpieczajqcemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia

bqdqcemu osobq fizycznq przysluguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika

Finansowego. Konsumentom przysluguje tak2e prawo zwr6cenia sig o pomoc do

miejskich i powiatowych rzecznikow konsumenta.

8. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Wszystkie zawiadomienia i oswiadczenia zlo2one przez Ubezpieczajqcego,

U bezpieczonego lub InterRisk w zwiazku z umowq ubezpieczenia (dotycz4ce zar6wno

wykonania jak irozwiEZania lub wystqpienia z umowy ubezpieczenia) powinny

by( zloione na pi6mie pod rygorem niewa2no(ci, za wyjqtkiem przypadku, gdy

podmioty te wyra2q zgodq na przekazywanie zawiadomieri i o(wiadczeri w formie

elektronicznej

2. Pow6dztwo o roszczenie wynikajEce z umowy ubezpieczenia mo2na wytoczyf
wedlug przepis6w o wla(ciwo6ci o96lnej albo przed sqd wla(ciwy dla miejsca

zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajqcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego
z umowv ubezpieczenia. Pow6dztwo o roszczenie wynikajqce z umowy ubezpieczenia

mo2na wytoczyt wedlug przepis6w o wla5ciwo(ci og6lnej albo przed sqd wla6ciwy

dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia

3. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytulu ubezpieczefi regulujE ustawa
o podatku dochodowym od os6b fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od

os6b prawnych.

4. InterRisk zobowiqzany jest na podstawie ustawy o pozasqdowym rozwiEzaniu

spor6w konsumenckich do pozasqdowego rozwiqzywania spor6w z konsumentami
Podmiotem uprawnionym do pozasqdowego rozwiqzywania spor6w pomigdzy
konsumentami a InterRiskjest Rzecznik Finansowy (www rfgov.pl)

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 17
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t. Spory wynikajqce z um6w zawartych pomiqdzy konsumentami a InterRisk za
po: ny internetowej lub innych (rodk6w elektronicznych mogqbyi przez wlaSciwe otgany za pomocE europejskiej platformypoz iqzywania spor6w dostqpnej pod adresem: http://ec.europa.eu/
con

Prawem wla6ciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych
OWU jest prawo polskie.

Niniejsze Og6lne Warunki Ubezpieczenia zostaly zatwierdzone uchwalq
nr 01 /24/04/2017 Zarzqdu InterRiskTU S.A,Vienna Insurance Group z dnia 24.04.2017r.
i majE zastosowanie do um6w ubezpieczenia zawieranvch od dnia 25.04.2017L

Kararzyna Grzdikowiak

7.

E f nterRisk zobowiqzanyiest do uczestnictwa w pozasldowym rozwiqzywaniu spor6w z konsumentami przed Rzecnikiem Finansowym (www.rf.gov.pl) lR/wu/EDU2/21
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Zal4cznik nr 1 do Og6lnych Warunk6w Ubezpieczenia
EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS
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LUB OBOJCZYIrcA{O.MOSTKOWEGO

I I

4 USZKOOZENIE 

'TAW.J 
TOPAIKOWO, RAMIENNEGO I I

5 CAT.I(OIYITA UTRATA KONCZYNYW STAWIE BANKOM/YI./ ?0 m

6. TIAMANIE NASADY BLIzSZEI I(OS{I MMIENNU I I

7 UTfiATA KONCZYNY NA POZIOMIE RAMIENIA 65 otl

8 ZLANAAME NASADII DAIJZU KOSCI RAMIENI'IU.
\I/YROSTKA LOKClOl,VtcO. GTOWY KOJft PfiOfvtlENlrhtuE

4 J

9 N.A[,tANIA I(OSCI PRZEDMMIENIA I 7

10. uSzKoDzENtA czEsf,t MtEXKtfH wyl,{AGAt4tE
ZTZYIIA NA POZIOIVIII PMEDRAMIENIA ORAZ PALCCATi

ftany clgtq szarpane)
I I

I - ZW|CHtllEcld SKf,ECENIA W STAWIE toKclch/VrM

2- I,JTMTA KONCZYNY W OBRIEIE PMEDRAMIENIA tf )'u

3. ZWlCHNrEfrd SKRECENTAW sTA!VtE LOKCtOUffM I I

4- UTMTA FEKI NA POZIOI4IF NADGARs-IKA 50 40

5. ZTAMAI.IIA IEDNEI KO4CI SRODREI:ZA I I

AZLqMANIE BATCA I I

I r-IZEICIOiVA t I-IRATAOPUsZKI KIIUKA I I

IS I,JTMTA PATICZKA PAZMOKCIOWEGO KCIUKA I

I 9. UTRATA KCIUKA l0 I
2O TqSfNWA UTftATA OPUSZXI PALCA WSKAZU]ACEGC
PATAIRZECIEGq CZ1'IVAftTEGO LUB PIlEGO. :a trndl

I I

2'I- UTMTA PAITZKA PAZNOI(CIOWEGO MLCA
W5MZUJACET,O, FAiCA TF/IC|EGO. CZWARIEGO
LUB P|{TE6O. er hrdy

r5

12. UTMTA PATCA WSKAJUJACEGO 7

13. I,JTRATA PATLA TRZEI 1160. CZWAfrTEGO
LUB FI{TEGTO - za ltahy

6 4

I. UTRATA HONCE/NY DOLNEJWSTAWE BIODROWYM 70

I, UTRATA KONIZYNY DOLNEJ NA POZIOIilIE UDA 50

3. USZKO
6ZYCIA, EN,
MCZYI{ tnycl

f,

5. ENDOPROTEZA STAWU BIOOffCI'VEG0 tf

6- ZLArriAAllE IGECI UDOWII I
t. uszKoDZENlA SX0RY MlESNl, SOEGIEN - nserepslw.l
oparI€fi rafl Eletvch

I ZTAMANIE 5TRUKIUR KOSIN\TH T\AA3RZACYCH
STAIV K0-ANOI,VY I RZEFKI

2, USZKOOZENTA W|EZADET 4

3. CAI"KOWITA UIRATA KOI{CZYHY DOiNEJ
|''|A FOzl0lvllt SIAWU KOLAI,,IO''JEGO

40

InterRiskBC
VIENNA INSURANCE GROUP

L zl.AMANtE KDSfr PODTJDZ|A (P|SZCZELCSTEI LU8
PISZCZELOCIEI I STRZALKCfuVEJ }

E

2. ZLAMAI.IIE I{OSTKI EOCZFIEJ. FMYSROOKOITVU 3

3. Zl.AMANIE KOSTI 5TRZATJ(ftVU

4. USZKODZENIA TKANEK MIEXIff H i SKOfi Y

WYMA6AJ4CE Z5ZYCTAV MtEsr.lt I tNNy{H sf,tec|EN
I

5. LrTftATA KONTZYNY NA FOZIOMIE PODUDZIA 30

], USZKODZENIA sTAWU SKOKCWO.GOLENIOWEGO
I SKOKOtrl,lC-PIETOWEGO - SRRqCENIA, ZItICHNECIA I

2. ZT.AMANTA KOSCT sKOKo{VU LUB ilFrOWfJ l

3 Z-AMANIA I(OSCISRODSTOFIA fta katda ko{O

4. USZKODZENIA SCIEGNA Af,HILI-ESA I

5 CAI(OWTA UTRATASTOPY 50

6. UTFATA STOPY NA FOZIOMIE TTAWU CHOFAffTA 4fr

7. UTFATA 5TOPV W STAWIE LIsFRANCA 30

8. UTFATA 5TOPYW OBSEEIE KOSCI SROOSTOPIA 20

I,ITAMANIE BALf,A

2. UTRATA BALICZKA PA?NOKCIOUT/EGO PAUJCHA

3. UTBATA PALUCI"{A I
4. UTRATA BAL{OW ll. lll. lV I V - ra krtdv

l. FOf;AZEI{IE lub NIED0\IILAD I(ONC}NY
GdRNEJ FRAWEJ

40

2. PofiAlENlE lub NIEOOWIAD KONCZYNY

@RMEJIIWEJ
30

3 FORAZENIE lub I.IIEDOWLAD HONCZYNY DOLNEi 15

4 FOfiMENIE lub NIEDO!.JLAD
POIC)\#ICZI. PRAWO6TRON NY

t0

5. POfiAZEI'{IE lub NIEDOWLAD
F OIOI,VICZY LEWOGTION N Y

60

6. POftAZEI{IE TAIKO,VUITE KOh}CZYN GORHYCH I

DO|NYCH {cztero'l.orlczynoweJ
t00

7. FOf, AZEI{IE NER-\,YIJ TWAMOtilE@ f

U os6b leworqcznych uszkodzenie kohczyny g6rnej ocenia sie wg pozycji tabeli dla
konczyny g6rnej prawej, za6 kohczyny prawej jak dla lewej.

Zalqcznik nr 2 do Og6lnych Warunk6w Ubezpieczenia EDU PLUS

WYMOGt TECHNTCZNE URZADZEN UMOZL|W|AJACYCH KOMUNTKACJE W CELU
SKORZYSTANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO Z E-KONSULTACJI

1 . W celu skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji nale2y dysponowai:

1) urzqdzenie z dostgpem do sieci lnternet z systemem operacyjnym Microsoft
Windows, iOs lub Android i minimalnq prgdko6ciq.l4cza 1 Mbps;

2) zainstalowana aktualna wersja przeglqdarki internetowej Chromezwlqczonqobslugq
aplikacji niezbgdnych do poprawnego pol4czenia z systemem teleinformatycznym;

3) uruchomienie obslugi Java5cript (najnowszy i wlqczony JavaScript);

4) aktywny adres e-mail;

5) telefon stacjonarny lub kom6rkowy.

2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urzqdzenie powinno posiadae system
Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji.

3. W przypadku korzystania z aplikacji na urz4dzeniach mobilnych wymagane jest
posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi.co, dostgpnej w serwisie Google Play
(www.play.google.com) lub Appstore (www.appstore.com).

4. Rekomendowana minimalna rozdzielczo6€ ekranu, w przypadku korzystania z aplikacji
za pomocq przegladarki to 1024x768 pikseli. 

I
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