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§1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dale.j OWU, mają
żastosowanie do umólv ubezpieczenia Zawieranych pomiędzy osobafi]l fiZycZnymi,
pra!vnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymiosobo1,1ości prawnej,

zwane dalej Ubezpieczającymi a lnterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcylna
Vienna lnsurance GroUp, Zlvanyn] dalej lnterRisk,

2. UmoWęubezpieczeniamożnaZaWlZećtakżenacudzyrachUnek,ZtymżeUbezpieczony
imiennie wskazany jest W umowie Ub€Zpieczenia |Ulr teź W Zależności od rodzaju
zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia, Za(zuly
mające lvplylv na odpowieclzia!ność interRisk może podnieść także przeciWko

U beZpiecZonemu.

3. Do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, zazgodą stron, postanoYJienia
dodatkowe lub odmienne od oWL], z tym że róźnice między oWU a treścia Umowy
ubezpieczenia lnterRisk przedstawi UbezpieczającemU na piśmie przed zallarclem
umoWy.
Do u mowy ubezpieczen ia mają zastosowanie obowiązujące przepisy praf,,a pol5kiego,

w tym plzepi5y kodeksu cywilnego i ustawy o działainości ubezpieczeniovvej
i reasekuracyjnej.

Co oznaczają określenia użyte W oWU?
DEFlNlcJE

§2

W rozumieniLl n]niejsżych OWU przez poniższe określenia, uzyte rv OWU Iub tvniosku
o ZaWaicie umorvy ubezpieczenia, poli5ie, innym dokUmencie potwierdZają.ym ZaWarcie
umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach składanych w związku
l L]mowd ubezo eczen,a uwa7a 5ię:

] ) akty terroru nielegaine działania i akcje organizowane z pobudek ideolo9icznych,
religljnych, politycznych lub społecznych, indylvidualne lub grupolve, prowadzone
przez osoby działające 5amodzielnie lub na rzecz bądź z ramienla jakie]kolwiek
organizac.]l lub rządu, skierolvane przeciwko osobom, obiektom ]ub społe.żeństwu,
mające na celu Wywarcie wpłyłvu na rząd, Wprolvadzenie chaosu, Zastraszenie
ludnośc i dezcrganizację życia publicznego plzy użyciu przemocy lub groźby
uźycia przemocy;

2) anemia aplasty(zna - niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez |ekarza
specjaIi5tę l zakwalińkowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Prob|emólv Zdrowotnych lCD - 10jako kod: D6O,D61;

3) centrum As§istan(e - jednostka organizacyjna wskazana przez lnterRisk (adres,

numer teefonu podawany jest W umowie ubezpieczenia), która na żlecenie
lnterRisk UdZ ela świadczeń a5sistance - Assistance EDU PLU5;

4) choroba-zaburzeniawfunkcjonowaniunarządówluborganówciałaUbeZpieczonego,
nieźależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patoIogii, co do której lekarz może
po5taWić dia9nożę;

5) choroba psychiczna - zgodnie z diagnozą |ekarza prowadzącego Ieczenie choroba
zakwalifikowana w Międzynarodowej 5tatystycznej Klasyfikacji chorób i ProblemóW
ZdrowotnychlCD 10jakozaburzeniapsychiczneizaburzeniazachowaniajakokod
lCD: F00 F99;

6) choroba zawodowa - choroba Znajdująca się w wykazie chorób stanowiącym
załącznik do Rozporządzen ia Rady i\4inistrów z dnia 30 cżerwca 2009 roku w sprawie
chorób zawodowych;

7) czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy czasowa utrata
zdolności do wykonywania pracy plzez Ubezpieczonego Iub uczęszczania na
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Zajęcia lekcyjne powstała W następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał
miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie
co na,jmniej ] 0 dni, udokumentowana:

a) kopią zaśWiadczenia |ekarskiego Wysiawionego Z9odnie Z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22lipca 2005 r w sprawie orzekania o czasowe,j niezdol-
ności do pracy, potwierdzoną ża zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub
pIacówkę medyczną, która wystaujiła ww. zaświadczenie oraz zaświadczeniern
stwierdzającym zatrudnienie - w przypadku Ubezpieczonego będącego pra-
cownikiem placóWki ośWiatowej, chyba że Ubezpieczony nie mó9ł 9o uzyskać
zplzyczyn od siebie niezaIeżnych,

b) zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym okres niezdolności do nauki
i ZaśWiadczeniem Ze szkoły potwierdZającym nieobecność na zajęciach lekcyjnych

W przypadkU Ubezpieczonego będącego dzieckiem, ucZniem lub studentem
uczęszczającym do placóWki ośWiatoWej;

8) dzie(ko każde dziecko wlasne Ubezpieczającego lub dziecko w pełni, bądz nie
W pełni przeż niego przysposobione, W Wieku do 1 8 Iat, a w przypadku uczęszczania
do szkoły publicznej lUb niepublicznej (W tym Uczelni wyższej), Znajdującej Się na

terenie RZecZypoSpolitej Polski, W trybie dziennym, zaocznym Iub wieczorowym,
W rozum ieniU Ustawy o systemie oŚWiaty oraz uStaWy Prawo o szkolnictwie wyższym,
z wyłączeniem kursórv oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat;

9) dzień pobytu W szpitalu - pobyt na oddziale §zpitalnym trwa.jący co najmniej 24
godziny, służący prżywracaniu Iub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego,5po-
wodovlany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego
do szpitaIa i dzień wypisu Ubezpieaonego ze szpitaIa, w przypadku wypłaty świadczenia,
liczone są łącznie jako jeden dzi€ń pobytu Ubezpieczonego w 5zpitalu;

1 o) koszty leczenia , poniesione na terytoriUm RZeczpospolitej Polskiej, niezbędne
z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu;

d, \,Jizyt le|,arskich,

b) zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabiIitacji,

c) badań zleconych przez |ekarza prowadzącego leczenie,

d) pobytu w szpitalu,

e) cperacji, za wyjątkiem operac,ji plastycżnych,

f ) za kupu środków opatru n kowych przepisanych przez rekarza;

] 1 ) lekarz - osoba posiadająca formalnie potwierdzone kwalifrkacje zgodnie Z Wymogami
prawa obowiązującego w kraju, w którym świadczy usługi, $Jykonująca zawód
w zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji, niebędąca Ubezpieczającym,
Ubezpieczonym lub osobą bliską dla Ubezpieczonego;

12) lekarz centrum Assistance - lekarz zatrudniony lub współpracujący Z Centrum
AsSi5ta nCe;

]3) lekarz zaufania lekarz medycyny lUb stomato|ogii, Z którym lnterRisk zawarł
Umowę o Współpracy w zakresie oceny stanU Zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz
zaufania będący osobą bliską d|a Ubezpieczonego, nie moźe dokonywać dla
potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanu zdrowia i pod,iętego leczenia;

14) materiały wybuchowe - 5ubstancje chemiczne stałe lub ciekłe a|bo mieszaniny
substanc.ji zdolne do reakcji chemiczne.j Z Wytwarzaniem gazU o takiej temperaturze
i ciśnieniU i Z taką szybkościa, że mogą powodować zniszczenia W otaczającym
środowisku, a także wyroby wypełnione materialem wybuchowym w rozumieniu
ustawy o wykonywaniu działalności 90spodarczej w zakresie wytwarżania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amUnicją oraz Wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym i poIicyjnym, a także ustawy o materiałach wybuchowych
plzeznaczonych do uŻytku cywilnego;

15) nieszczęśliwywypadek-na9łezdarzeniemającemiejscewtrakcietrwaniaochrony
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Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
WZORCAUMOWY

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

§2, §4, §6, §7, §8, §9, §10, §1 1, §12, § 16.

§17, §20, §21, §22

2. O graniczęnia oraz wlĄączenia
o dp owi e d zialno ś ci zakładu ń ezpie czeń
uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodow ania i innych świadczeń
lub ich obnizenia

§5, §8 pkt 3 lit. d. §8 pkt 5 lit. b.

§8 pkt ] Iit. d, §9 pkt 8 lit. a, §9 pkt 9 lit. d,

§13, §19 ust. 2 OWU

3. Koszty oraz inne obctążenia potrącane
zę składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprze z llmotzenie j ednostek
uczestnictw a ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia
w poszczególnych okresach trwania
ochrony lbezpieczeniowej oraz okres,
w którym roszczenlę o wypłatę wartości
wykupu nie przysfuguje

Nie dotyczy
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ubezpieczeniowej Wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł,
W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał
serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica

Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §4
ust,'l pkt 1 lit. 9, pkt 2 lit. j oraz pkt 3 lit. f;

16) niewydolnośćnerek-chorobarozpoznanaprzezlekarzaspecjalistęizakwalifikowana
zgodńiez Międzynarodową statystyczną KlasyfrkacjąChorób i ProblemówZdrowotnych
lCD-1 0 jako kod: N1 7-N1 8.9;

l7) nowotwór_żośliwy-chorobarozpoznanaprzezlekarzaspecjalistęizakwalifikowana
zgodniez MiędzynarodoWą statystyczną KlasyfrkacjąChorób i ProblemówZdrowotnych
lcD-l o jako kod: coo-c97, za wyjątkiem nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma

in situ);

1 8) odmrożenie - uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury.
Stopień odmrożenia określany jest przez lekarza prowadzącego leczenie;

19) odpady radioaktywne - odpady promieniotwórcze: stałe, ciekłe lub gazowe,

zawierające substancje promieniotwórae;

20) oparzenie - uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, źrących
substancji chemicznych (stałych, płynnych,gazowych) prądu elektrycznego, promieni

słonecznych - UV promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych\,
wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest według ,,Reguły dziesiątek"
lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie;

21) operacja - inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu o9ólnym,
przewodowym |ub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności
zabiegowej, przeprowadzony podczas pobytu W szpitalu w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia d|a przywrócenia
prawidłowej czynności chorego narządu lub organu. Operacją, w rozumieniu
niniejszych oWU, nie jest: zabieg przeprowadzony w celach diagnostycnych,
inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagający pobytu w szpitalu oraz zabieg
niewynikający ze Wskazań medycznych;

22) operacja plastyczna - operacja mająca na celu usunięcie oszpeceń lub okaleczeń
Ubezpieczonego, powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku, zalecona przez

lekarza prowadzącego leczenie jako niezbędna część procesu leczenia;

23) opelacja wtórna - każda następna operacja Związana przyczynowo ztym samym
nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą;

24) osobybliskie-mażonek,dzieci,partner,rodzeństwąmatka,ojciec,ojczym,macocha,
pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający i przysposobieni

Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sąd opiekuńczy;

25) padaczka - choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie
z Międzynarodową statystyczną Klasyfrkacją Chorób i Problemów Zdrowotnych lcD -
'l 0 jako kod G4O-G40.9;

26) paraliż - całkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch
kończyn choroba rozpoznana przezlekarza specjalistę i zakwalifikowana z9odnie z
Międzynarodową Statystyczną Klasńkacją Chorób i Problemów Zdrowotnych lcD-
10 jako kod: G81 - G.83.0;

27) partner-osobafizyczna,pozostającazUbezpieczonymwzwiązkupozamaŁeńskim,
niepozostająca z Ubezpieczonym W stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani
przysposobienia, zamieszkująca pod tym samym adresem przez okres co najmniej
dwóch lat, pod warunkiem, iż Ubezpieczony oraz partner nie pozostają w związku
mażeńskim z innymi osobami;

28) placówka oświatowa - żłobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece nad

dziećmiwwieku do lat3,orazprzedszkoląszkoła, placówka ośWiatowo-Wychowawcza,
placówka kztałcenia ustawicznego, placówka kźałcenia praktycznegą ośrodek
ksżałcenia i doskonalenia zawodowego, placówka ariystyczna, W rozumieniu ustawy

o systemie ośWiaty;

29) pobyt W szpitalu - pobyt na oddziale szpitalnym słuźący przywracaniu lub poprawie

stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub

chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni. Gdy Wypis Ze 5zpitala nastąpi
po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt W szpitalu jest objęty odpowiedzialno-
ścią tJbezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło W okresie
ubezpieczenia;

30) podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot leczniczy oraz praktyka

zawodowa, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

31) pojazd-WrozumieniuniniejszychoWU,wyłącznienapotrzebyubezpieczeniaśmierci
Ubezpieczonego w następstvvie wypadku komunikacyjnego (Opcja Dodatkowa Dl ),

o którym mowa W §4 ust. 2 pkt 1 niniejszych oWU za pojazd uznaje się Wyłącznie:

samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus,

metro;

32) poliomyelitis - infekcja wywołana Wirusem polią której skutkiem jest paraliż mięśni
oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego w pniu móz9u,

z trwałym następstwem W postaci nasilonego niedowładu lub paraliżu. Diagnoza
musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę chorób dziecięcych lub zakaźnych;

33) poważne zachorowanie - wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały

zdiagnozowane w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotwór żośliwy, paraliż,

niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata Wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia
aplastyczna, stvvardnienie rozsiane. Za poważne zachorowanie uważa się róWnież

transplantację głównych organów;

34) pozo§tawanie pod wpĘwem alkoholu - działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu
w organizmie wynosi od 0,2 ońo alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu w l dm3

lnterRiskt§
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w wydychanym powietrzu;

35) praca zawodowa - forma świadczenia pracy lub usług za wynagrodzeniem
w ramach stosunku prac, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stosunku
służbowego o charakterze administracyjno-prawnym lub w zakresie wykonywania
działaIności gospodarczej we własnym imierriu;

36)przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych - przeszkoIenie

zawodowe osoby, w stosunku do której Zatdad Ubezpieczeń Społecznych lub

powiatowy (wojewódzki) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzekł celowość

przekwalifikowaniazawodowegozewzględu na niezdolnośćdo pracy Ubezpieczone9o
w jego dotychczas wykonywanym zawodzie;

37) przystąpienie do ubezpieczenia - objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby fizycznej

zgłoszonej przezUbezpieczającego do ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU;

38) rana - przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego
przedmiotu, prowadzące do lini.jnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki,
powstałe W następstwie nieszcżęś]iWego wypadku. W rozumieniu niniejszych oWU
Za rany nie uWaża się ran zWiąZanych z leczeniem operacyjnym Ubezpieczonego;

39) rekreacyjne uprawianie sportu - podejmowana dobrowoinie, nie w celach

zarobkowych, forma aktywności fizyczne) Ubezpieczonego polegająca na

uprawianiu sportu w ce|u odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem
w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych
organizowanych przezkluby,związki,organizacje sportowe oraz szkoIne (uczniowskie)

kluby sportową wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki;

40) rodzicUbezpieczonego-ojciec!ubmatkaUbezpieczone9owrozumieniuprzepisów
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

41}ruch pojazdu - sytuac.je, gdy pojazd porusza się Wskutek pracy silnika lub siłą

bezwładności;

42) sepsa - zespół ogólnoustrojowej reakcji Zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem,
r ozpoznany przez lekarza specjalistę;

43) sporty wysokiego ryzyka - bouidering, wspinaczka skalna, wspinaczka Iodowa,

titernictwo, atpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekkin9, zjazdy ekstremalne na nartach,

freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy,

skoki i ewoIucje narciarskie i snowboardowe, raftin9, canyoning, hydrospeed,

kajakarstwo górskie,szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwą paralotniarstwo,

moto|otniarstwo, ba|oniarstwo, pilotowanie samolotóW Iub śmigłowców, zorbing,
skoki z/na bungee, nurkcwanie, parkour, freerun, buggykittin9, windsurfin9,
quady, kitesurfing, żegl]ga poza Wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12

mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia,
bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych |ub

powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefaIl, downhilt, b.a.s.e. jumping, dream

)umping arazĄazdy na nartach lub snowboardzie p oza wyznaczonymi trasami, jazda

na nartach wodnych oraz skeleton, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, short
track,jazda szybka na Iodzie, bojery, biatlon, skibob sporty,w których wykorzystywane
są 5kutery śnieźne przeznaczone do poruszania się po śnie9u lub Iodzie;

44) stwardnienie rozsiane - choroba charakteryzująca się demielinizacją włókien
nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, rozpoznana przez lekarza
specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Miedzynarodową Statystyczną Klasyfikacją

Chorób 1 Problemów Zdrowotnych ICD-1 0 jako kod: G35:

45) substan(ja psychotropowa - każda substancja pochodzenia natura|nego lub

syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie
substancji psychotropowych stanoWiącym załącznik nr 2 do ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii;

46) szpiial - przedsiębioIstwo podmiotU leczniczego, W którym podmiot ten WykonUje

działaIność lecznicząw rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy
o działalności leczniczej;

47) środekodurzający-substanc.japochodzenianaturalne9olubsyntetycznegodziałającą
na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do
ustawy o przeciwdZiałaniU narkomanii;

48) śfodki pomocnicze - wyłącznie środki pomocnicze wymienione w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie śWiadczeń gwarantowanych

Z zakresl zaopalrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środki pomocnicze;

49) środek zastępczy - sUbstancja pochodZenia naturaIne9o lub syntetyczne9o
w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, 9rzyb lub ich część, zawierające taką

substancję, używane zamiast środka odurzającego lub sUbstancji psychotropowej

lub w takich samych ce|ach jak środek odurzalący lub substancja psychotropowa,

których Wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie
przepisów odrębnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

50) świad€zenie - kwota pieniężna wypłacana Ubezpieczonemu, a w przypadku śmierci

Ubezpieczonego kwota pieniężna wypłacana Uprawnionemu przez lnterRisk
w przypadku uznania roszczenia powstałego W Wyniku Zajścia zdarzenia, które jest

objęte ochroną ubezpieczeniową;

51) świadczenia s7pitatne, świadczenia w rozumieniu ustawy o działalności lecznicze,j

wykonywane całą dobę, kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na

diagnozowaniu, leczeniu, pielę9nacji i rehabilitacji, które nie mo9ą być realizowane
w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub
ambuIatoryj nych świadczeń zdrowotnych;

52) tfansplantacja głównych organów - przebycie jako biorca operacji przeszczepu
serca, serca i płuc, wątroby lubjej części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego;

53) trwałe inwalidztwo częściowe - uszkodzenia ciała, wymienione w TABEL| nr l w §8
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pkt 3, a takźe w TABELI nr 4 w §9 pkt 8 powstałe W następstwie nieszczęśliwego

wypadku;

54) UbezPie€zająCy -jeden Z podmiotóW, o których mowa W §1 USt, 1, żawierający umowę

ubezpieczenia i zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej;

55)ubezpieczeniegrupoweumowaUbeŻpiecŻeniaZawierananarachunekosób
f,zycznych, p,ęy czYm minimalna grupa osób przystepujących do ubezpieczenia

*ynori co najmniej 3 osoby, a w przypadku lozszerzenia Opcj] Podstawowe,j,

opcji Podstawowej Plus, opcji ochrona, opcji ochrona PlUs lub opcji Progresja

o b[cje Dodatkowi (Ot -Ol S), o których mowa w §'],] i §1 2, minimalna 9rupa osób

przystępu]ących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 5 05ób;

56) ubezpiecenieindywidualne-umowaubezpiecżeniazawieranaprzezUbezpieaającego
będącego osobą fizyczną na rachunek dziecka;

57) ubezpieczenierodzinne-umowaubezpiecżeniazawieranaprzezUbezpieczającego
będąiego osobą fizyczną na rachunek ć,zieci, przy czym minimaIna liczba osób

oUlęiy.ń oct roną ubezpieczeniową lv ramach ui,/w umowy ubezpiecżenia wynosi

co najmniej 2 osoby;

58) Ubezpieczony - osoba fizyczna, klóra w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie

ukończyła 65 |at, na rzecz które,] Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;

59) uciążliweleczenie-leczenieUbezpieczone9obędącenastępStWemnieszczęśliwe9o
ulypadku, który miał nliejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku

którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0oń uszczerbku na

zdrońiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, zlamania kości, ran ciętych lub

szarpanych, urazów narząc]ów ruchu, wstrząśnienia mózgu, ale przebieg Ieczenia

spowod-ował czasową niezdolność do nauki lub pracy prżez okres nie krótszy niż

10 dni;

60) udarmózgu-rozpoznanyprzezlekarzaspecjalistęizakwalifikowanywMiędzynarodowej
StatystycznejKlasyfikacjiChoróbiProblemówZdrorvotnychlCD.]0jakokod:l60-164;

61) Uprawniony-poc]miotWskazanyprzezUbezpieczone9odootrZymaniaświadczenia
w' razie śńierci UŁ}ezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, w razie śmierci Ubezpieczonego

w nasiępstwie nieszczęśliwego wypadku, za Uprawnionego uważa się członków

najbliżs)ej rodziny Ubeżpieczone9o według następu.jącej kolejności i udziałów;

a) współmałżonek Ubezpieczonego, Z Zastrzeżeniem że nie została orzecżona

sepa ra c.ja,

b) cizieci Ubezpieczonego (w cześciach równych),

c) roclzice Ubezpieczone9o (w częściach równych),

d) pozostaliczłonkowienajbliższejrodzinyUbezpieczone9obędącyspadkobiercam]
Ubezpieczonego (w częściach równych);

62) uraznarząduru(hu-powstaływnastępstwienieszczęśliwe9owypadkuuraznarządu
ruchu, W Wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości, ale zgodnie z zaleceniem

lekarza narząrl ruchu został unieruchomiony Z Zastosowaniem środka medycznego
(9ipsu, 9ipsu syntetyczne9o (lekkie9o), szyny, gorsetu, koinierza crtopedyczne9o,

siabilizatora, ortezy, tutora 9ipsowego, kamizelki ortopedycznej);

63) uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawności organizmu powstałe !V następstwie

nieszczęśliwego wypaclku, po|egające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle

aktuaInego sńnu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego or9anu, narządu lub układu;

64) utrata mowy _ rozpożnana przez lekarza specjali5tę całkowita i nieodwracalna

utrata Zc]olności moWy, oZnacżająca niemożność artykUłoWania zlozumiałych słów

Jub zrozumiale móWionego jęZyka, tr\^"ająCa nieprzerwanie pi,zez okres co najmniej

6 mie5ięcy;

65) utrata słuchu _ rozpoznana przez lekarza laryngologa całkowita i nieodwracalna

utrata słuchu dla wsżystkich dźwiekówjako na5tępstwo choroby lub nieszczęśliwego

wypadku. Dokumentacja medyczna mU5i bvc potwi€rdżona,łłaściwą konsultacją

lekarza specjalisty iaryngoioga;

66) utrata wzroku rozpoznana przezlekarza okulistę całkowita, trwała i nieodwracalna

utrata wzroku w obu oczach (VO=O, z brakiem pocżucia światła iub z poczuciem

śWiatła beZ lokaIizacji) po\^/stała W na5tęp5tWie choroby Iub nieszczęślivvego

wypadku, z zastrzeżeniem, że o trwałości schorzenia orzeka się po upływie co najmn]ej

6 miesięcy od daty jego Wystąpienia;

157) wadawrodzona_nieprawidłowośćanatomicznazakwalifrkowanawlvliędzynarodowej
Statystycznej K|asyfikacji Chorób i Problemów Zc]rowotnych lCD-10 jako wacly

rozwojówe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod lCD: QOO-Q99);

68) wyczynowe uprawianie sportu forma aktywności fizycznej podejmourana ul celu

uŹysłania, w d iodze indywiclualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników

Sportowych, polegająca na uprawianiu przez UbeZpieczone9o sportU:

a) poprzez uczestniczenie W treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach

londycyjnych lub szko|eniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków

i organizacji sportowych,

b) poprzez uczestnicżenie \ry treningach, zawodach, zgrupovvaniach i obozach

kondycylnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów

5portoWych,

c) podczaszajęćwychowaniafizycznegoodbyuającychsięwramachobowiązującego
planu lekcji w klasach/szkołach sportowych,

W rozumieniu niniejszych oWU za wyczynowe uprawianie sportu nie UWaża się

aktywności fi zycznej Ubezpieczone9o polegającej na;

a) uprawianiu sportu podczaS żajęć wychowania fizycznego odbywających się
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w ramach obowiązującego planu lekcji, za Wyjątkiem sytuacj1, gdy U bezp ieczony
jest ucżniem klasy lub szkoły sportowe.j,

b) uc]ziale Ubezpieczonegowzawodach wewnątrzszkolnych lub mięozyszkolnych,

za wyjątkiem sytuacji, gdy UbezpieCZony jest ttczniem klasy,/szkoły 5portowej

l u b uczestniczy w w/w zawodach ja ko przedstawiciel szkolne9o (uczn iowskie9o)

klubu sportowego,

c) rekreacyjnymuprawianiu5portu;

69) Wypadek komunikacyjny - na9łe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek

któiego Ubezpieczony, bedący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą

polaz-dem,niezależnieodsuJejWolidoznatuszkodzeniaCiała,rozstrojUzdrowialub
zmarł:

70) Wyroby medyczne - rtyłącznie wyrcby medyczne będące prżedmiotanri

oriopełycznymi, wymienione !v rozporządzeniu ,Ąlinistra zdrolvia z dnia 29 sierpnia

2009 r. w spiawie iwiadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby

medyczne będące przedmiotami ortopedycznynli oraz środki pomocnicze;

7])zawałserca-rozpoznanyprzezlekarzaspecja]istęiZaklvalńkolłanywĄ,4iędzynarodowej
Statystycznej Ktasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych iCD-] 0 jako kod: l21 -l22;

72) złamanie - przerwanie ciągłości tkanki kostnej stlviercizone przez lekarza;

73) pandemia - epiclemia danej choroby zakaźnej występująca w tvm samym czJs e

W różnych krajach i na różnych kontynentach, W rozUm!eniu Światowej organizacji

Zdrowia (fr'HO),

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?
PRZEDMlOT UBEZPlECZENIA

§3

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył 5ię

podczas trwania ochrony ubeipieczeniowej lub choroby i ich następstlva, które zosiały

zdiagnozowane w trakcie trWania ochrony ubezpieczeniowej,

Jaką Opcję ubezpie€zenia wybierżesz?
zAKRE5 UBEzPlECzEt{lA

§4

Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak rór,,vnieź w oparciu o postanowie|ia

niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zalvarta w:

]) opcji Podstawowej lub opcji Podstawowej Plu§ lul, 0pcji Progresja
obej mującej:

a) uszczerbek na zdrowlu w wyniku nieszczęśliu/ego wypadku,

b) kosztynabyciawyrobówmedycznych,bedącychprzedmiotamiortopedycznymi
i środków pomocniczych,

c) koszty przekwalifi kowania zawodowego osób iriepeinosorawnych,

d) uszczerbek na zdrow u w wyniku padaczki,

e) śmierć Ubezpieczone9o W wynlku nleszczęślilvego wypadku,

f) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego seps,

g) śmierć roclzica Ubezpieczonego W następstu/ie nieszczęśliwego wypadku,

h) pogryzienie pęezpsaj

2) Opcji Ochrona,wjednym źwariantów (0]-1 1), obe]mującym:

a) śmierć Ubezpieczone9o w wyniku nieszczęśiiwego wypadku,

b, ZdiJgnozoWanie U UbeloieClcnego 5epsy,

( , trwdlc irwąltdztwo częsr iowe,

c1) zurrot kosżtów żakupu wózka inulalidzkie9o w przypadku ]n\!a]idztvr'a

spowodowanego nieszczęśIiwym wypadkienr,

e) złamanie iecine] lub wię.ej kości w lvynikrr nieszczr,śliwego wypadku,

f) rany będace na5tępstwem nie:zczęśliwego wypaCku,

q) Urazy narządu ruchu będące nastepstwem niesżcześ l,iego rvypadku,

h) pogryzieniepzezpśa,

i) Wsirząśnienie móz9u w następstwie nieszcześliwe9o WypadkU,

j) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następsilile nieszczęś]]wego wypadku;

3l opcji ochrona Plus obelmu,acej;

a) śmierć Ubezpieczonego w uryniku nieszczęś ilvego rvypadku,

b) kosztynabyciawyrobówmedycznych,bedącychprzedmiotamiortopedycznymi
i środków pomocniczych,

c) koszty przekwalifikowania zawoclowego osób niepełnosprawnych,

d) usżczelbek na zdrowiu w wyn]ku padaczki,

el zdlagnozotvanie r Ubezpletzone9o sep5y,

f) śmierc rodzica Ubezpieczonego W następstwie nieszczęśliwego wypadku,

9) pogryzienie prZeZ psa,
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h) trwałe inwalidztwo częściowe,

i) zlamanie kości, zvlichnięcia lub skręcenia stalvórv,

j) nagłe zatrucie gazami, bądz z tytułu porażenia prądem lub piorunem,

k) uszkodzenia cjała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały
interwencji lekarskiej w ptacówce meciycznej ico najmniej jednej wizyty

kontrol nej,

Za zapłatą c]odatkowej składki, Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja

ochrona, opcja ochrona P|us lub opcja Progresja, może Zostać rozszerzona o opcje
Dodatkowe D] Dl4:

1) Opcja Dodatkowa D1 , śriierć Ubezpieczonego w następstwie lvypadku

kom u ni kacyj nego,

2) Optja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęś 1lvego lvypadku,

3l opcja Dodatkowa D3 - 0dmrożenia,

4) opcja Dodatkowa D4 - pobyt W Szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

5) OpcjaDodatkowaD5 pobytuwszpitalurvwynikuchoroby,

6) Opcja Dodatkowa D6 powazne zachororvania,

7) Opcja Dodatkowa D7 , koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,

8) Opcja Dodatkowa D8-operacjewwyniku nieszczęśliwegowypadku,

9) Opcja Dodatkowa D9 operacje w wyniku choroby,

] O) Opcja Dodatkowa D1O koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypaCku,

11) op(ja Dodatkowa D'!1 , czasowa niezr]olnośc Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w lvyniku rrieszczęśliwego wypadku,

] 2) Opcja Dodatkowa Dlź - zdiagnozou;anie u Ubezpieczorlego wady wtodzonej

seIca,

] 3) opcja Dodatkowa D1 3, koSZty |ecżenia śtcn]atoI09icznego w ivyniku nieszczęś|iwego

lvypadku,

14) Opc,ia Dodatkowa D'l4 - uciaź|iwe leczenie w wyniku nieszczęś|iwego wypadku,

] 5) opcja Dodatkowa D1 5 - As5istance Edu PlUs,

Stosownie c]o lvnio5kU Ubezpieczającego, jak równiez W oparciu o postanowienia

niniejszych OWU, za zapłatą dodatkowej składki, zal,:res ubezpieczen,a może zcstac

rozszerzony o następstwa nieszczęśliwych lvypaclków doznane w związku z ivyczynowym
UpraWlanjem jportU,

Kiedy INTERR|SK nie wypła<i świadczenia?
WYŁĄczENtA oDPoWlEDzlALNoŚcl

§5

lnterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe W następstwie lub w związku z:

'] ) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia puestępstwa prżez Ubezpieczonego;

2) popełnieniem Iub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia

się prZeZ Ubezpieczonego;

3) uszkodzeniamiciałazdiagnozowanymiprzeddatąobjęciaochronąubezpieczeniową
U beZpiecZonego;

4) chorobami, które Zostały Zciagnożowane
u beZp]eczen]oWą;

5, clziaIa rlani 1\oiennymi, 5tanetn ,vojennVm,
aktami terrorti;

6) prowaCzeniem poiazdu przel Ubezpie.zonego bedącego kierowcą pojazdu.

nieposiaclającego wymaganych uprawn ień do prowadzenia Cane9o pojazdL! jeżel i

pojazd był niezarejestrowan)/ iub nie posiadał lvaznego badania tecl,niczneqo,

,jezeli vv odnie5ieniu clo daneqo pcjazoLi i!inieje !v,/móq rejestracji lrb dokonania
okresow_vch baclai: techr,icznych, chyba że brak lvymaqanych uprawnien do
prcwaclzenia can€9o pojaźdU, blak Zarejestrov,iania ploj316,, lub stan techniczny
pojazdu nie tliai wpływu na zajście lri;lpadku;

7) jazclą rowerem po drogach prrbiicznych D.ZąL\JbezDiecz,onego w wieku r1o lat -l 0

bez opieki osoby ciorosłe1;

8) chorobą zawodovrą, chorobą psychiczną;

9) rryadami wrodzonymi i ich następstwami, Za Wyjątkiem postanowień §11 pki 12;

1 0) zawałem serca lub udarem mózgu. lv przypadku ubezpieczenia śmierci rodzica

Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego lvypadku, o którym mowa !v §6

pkt 5, §7 pkt 5, §B pkt'l0, §9 pkt 6, §10 pkt 5;

] 1) Wyczyncwym uprawianiem sportU, Za Wyjątkiem sytuacji,9dżie Ubezpieczający
rozszerzył zakres ubezpieczenia o W,vczynowe Uprawianie Sportu, Zgodnie Z §4

u5t.3;

1 2) uprawianiem sportów wysokieg o ryzyka przez Ubezpieczone9o;

1 3) nawykowym zwichnięciem;

14) wykonywaniem profiiaktycznych lradań, niewynika,jących z choroby Iub

nieszczęśliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;

lnterRiskl§
VlENNA lNsURANcE GRoUP

1 5) Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AlDS) i związanymi ż tym zespołem

zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurol09icznych oraz innych

zespołów chorobowych towarzyszących AlDS;

1 6) pozostaWaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkohoIu, środków odurza.jących,

substancji psychotropowych Iub środków zastępczych w rozumieniu ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zaźycia tych środków

zgod nie z zalecen iem lekarza, o i ie pozostawanie Ubezpieczone9o pod wypływem

uikoholu, środków odurzających, sUbstancji psychotropowych lub środków

zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśIiwego wypadku lub choroby;

1 7) odpadami radioaktywnymi bądź materiałamł wybuchowymi;

'l B) operacją Wtórną.

W przypadku opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu rł wyniku nieszczęśliwego

*ypu.iku; i opcji DOD.ĄTKoWEJ D5 (pobyt W szpitalu W WynikU choroby), o których

mowa w §11 Ust. 1 pkt 4 i 5 niniejszych oWU, z uwzględnieniem wyłączeń okreśIonych

vr' ust. 1 niniejszego paragrafu, dodatkowo lnterRisk nie odpowiada za zdałzenia
poWstałe W następstwie lub w związku Z rehabilita.ją Zaleconą w związku z wypadkiem

lub chorobą.

\ry przypadkU opcji DoDATKoWEJ D6 (powaźne Zachorovlania), lnterRisk dodaikowo

nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworU nieinwazyjne9o (carcinoma in situ),

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zadośćuczynienia Za doZnany ból, cierpienie

fzyczne,

lnterRisk nie odpoWiada ża kosZty Ieczenia, a także kosZty lecżenia stomatologicZne9o
pOniesjone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

lnterRisk nie pokrywa kosztów leczenia związanych z rehabilitacją otaz zakupem

ieków.

Zakres świadczeń Assistance EDU PLUS (opcja DoDATKOWA D1 5) n!e obejmuje:

1) Zdarzeń, które Wystąpiły poża terytor!um RzeczypospoIitej Polskiej;

2) kosżtóW poniesionych plzęz |Jbezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia

i uzyskania zezwolenia centrum Assisiance, nawet gdy koszty te mieszczą się

w granicach iimitó,ł odpowiedzialności, chyba że brak powiadomienia
i uzyskania zezwo|enia Centrum Assistance nastąpił z przyczyn niezaleźnych od

U bezpieczonego;

3) ko5ztów tran5portu leków nieprzepisanych przezlekarza prowadzące9o Ieczenie,

lnterRisk przysługuje prawo do odmolvy Wypłaty śWiadczenia , tytułu cżasowe.j

niezdolności do nauki lub pracy, kiórym mowa !v §'i1 ust. 1 pkt 11, w przypadku

stwierclzenia, iż w czasie niezdoIności do nauki lub pracy Ubezpieczony rtczęszczal na

zajęcia lekcyjne {ub wykonywał pracę zawodową,

Co oferuje Opcja Pod§tawowa? 
_
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§6

opcia PodstawoWa cbejrnuje następUjące świadczenia:

i 1 v; przypadku uszczerbku na zdrowiu rt wyniku nieszczęśliwego wypadku:

a) ul p rzypad ku 1 00oń uszczerbku na zdrowiu, świadczenie w wysckości 1 00o/o

sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

b j lv przypadl<u uszczerbku na zdrowiu Poniżej 'l00o,/o - śWiadczenie W Wysokości

takieqo proc€iltU sumy ubezpieczenia, W jakim nastąpił uszczefbek na zdrowiu

ckreślony przez iekarza zaufania,

c) koszty n§bycia WyrobóW medycznych, będących przedrniotami

ortopedycznymi i środkówpomocniczych,zwrot udokumentoWani/ch kosżtóW

.lo Wysokości 3oo/o sumy ubezpieczenia określone,jw umowie ubezpieczenia, pod

Warunkier] iż|

- są nlezbedne z medycznego punktLr lvidzenia i udokumentowane kopią
:iecenia lekarskie9o na żaopatrzenie w uryroby medyczne będące
prżedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomo.nicze_

, Zostaiy poniesione na terytorium Rzeczpospoiitej Polskie,j w okresie nie

dłuzsz,vn niZ dwa lata od daty nieszczęśliweqo wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zalvodowego osób niepełnosprawnych -

Zwrot Udokumentowanych kosztóuy do wysokości 30oń sumy ubezpieczenia
okieślone] w urnowie ubezpiec]enia, pod warunkiem iz:

- Ubezpieczonemu na poclstawie decyzli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezrjolnej do pracy

w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowe9o (lub wojewódz-
kiego) zespołu cis, orzekania o niepelnosprawności, rv którym orzeczono
o celowości przekwalifi kowania zawodowego osoby niep€lnosprawnej,

- Zcstaly poniesione na terytoriUm Rzeczypospoiitej Polskiej w okresie nie
' dłuższym niż dwa |ata od daty nieszczęśliwego wypadku;

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe

świadczenie w wysokości ] o,/o sumy ulrezpieczenia okreś|onej W Umowie

ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie
tlWanla ochrony ubeZpie(żenIoWejI

3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- świadczenie w wysokości 100o/o sumy Ubezpieczenia określonej w umowie

UbezpieCZenia, pod warunkiem, iź:

2.

3.

4.

5.

7.

przeci dniem objęcia cchroną

rozruchami izamieszkami a także

oGoLNE WARUNK| UBEZP|ECZENlA EDU PLUS i§§
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a) nieszczęśliwy Wypadek wydarzył się poc]czas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła W ciągu dwóch Iat oc] daty nieszczęśliwego wypaciku;

4) wprzypadkuzdiagnozowaniauUbezpieczcnegosepsy-lednorazoweświadczenie
w'wysokości '10% sumy ubezpieczenia określonej W umowie ubezpieczenia,

pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony

ubezpieczeniowej;

5) w przypadku śmierci rodziCa Ubezpieczone9o w następstwie niesz€zęśliWego

*yp"dku , .jednorazowe świadczenie w wysokości 10o,/o sumy ubezpieczenia

o[r'eś|one1 w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy wypadek Wydarzył się podcza5 trwania ochrclny ubezpieczeniowe,j,

b) śrnierć nastąpiła w cią9u '] 2 miesięcy od daty nieszczęś|iwego wypadku;

6) lv przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie rv wysokości 1 9,ó

sumy-ubezpieczenia określonej w umoWie ubeZpieczenia,

Co oferuje Opcja Podstawowa PLUS?
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E7

opcja Podstawowa Plus obejmuje następujące świadczenia:

1 ) lv przypaclku uszczerbku na zdrowiu w wyniku niesz<zęśliwego wypadku:

a) w przypadku l ooo/o uszczerbku na zdrowiu - świadczenie W WysokoŚci ] 00cń

sumy-ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

Ubeźpieczenia, pod Warunkiem, iż:

a) nieszczęśliiły wypacJek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w cią9u dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;

2) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - ,jednorazowe

świaclcŹenie * wyrókości 100oń 5umy ubezpieczenia określonej w umowie

ui-pi"..u"i", p"j warunkiem, iż sepsa została zdia9nozowana w okresie ochrony

ubezpieczeniowej;

3) w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego , w zalezności od rodzaju

uszkoózenla ciała dożnanego W następstwie nieszczęś|iwego wypadku, które

wystąpiło w ciągu ]2 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, przysługu,je

- Źgoinie z rłrierĄ nr ] - świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy

ubizpieczenia określone,j w L]mowie ubezpiecżenia dla trwałego inwalidztwd

częściowe_qo;

TABELA nr 1

wvsokosc śwtadczenia
wyrazorla 1ako wariośc
proce;toiia l%) sumy 

.

Lp, ] Rodzaj uszkodzenia ciała ubezpleczenia określonej
W Umowie ubezpieczenia

] dia trwałego inwalidztwa
l l częicioweg1 

]

w przypadku usz<zerbku na zdrowiu poniże,! 1 00o/c - świadczenie !v lvysokości

tuki"9o pro."ntu ,Umy ubeZpieCZenia, wjakim nastąpił uszczerbekna zdrowiu

;Yi;;; ,. zdarzenia okreilone w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU

PLUŚ, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszych OWU,

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami

oit"p'"ay.rnyri i środków pomocniczych - zwrot udokumentowanych

kosziólv'do Wysokości 30o,/o sumy ubeZpieczenia określonej w umorvie

Ubelpip(żenia, pod warunkiem iż:

- są niezbędne z medycznego punktLl widzenia i udokumentowane kopią

zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby nleCyczne będące

przedmiotami ortopeclycznymi oraz środki pomocnicze,

Zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskie] w okresie nie

dluższym niż dwa lata od daiy nieszczęśliwego wypadku,

Całkowita fizy czna 
"l]9]1 11?^:.łI.^Yj:1.\I:,ł, 

utrata f U n kcji
b)

c)

d) kcszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
zwrot'ujokumentowanych kosztów do wysokości 3O% sumy ubezpieczenia

określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

, Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeii Społecznych

przyznano rentę szkoieniowąjako o5obie trwale niezdolnej do pracy w do,

i|ńi.uro*y* .u*odzie lub Órzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego)

zespołu rls.'orzekania o niepełn05prawności, w którym orzeczono o celo,

woici przekwalifi kowania zawodowe9o osoby niepełnosprawl]ej,

, zostały poniesione na terytorium RzeczypospoIiłej Polskiej w okresie nie

diużsŹym niż dwa iata od claty nieszczęśliwe9o wypadku;

w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowe

świadcŻenie w lvysokości 1olo sUmy Ubezpieczenia okreś|onej w umowie

"ńĘ".r"ni", 
poj warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie

trwania ornrony ubezpieczen,owei:

w przypadku śmierci Ubezpieczone9o w wyniku nieszczęśliwe9o wypadku
, świ#czenie w wysokości 1O0o/ó sumy ubezpieczen|a określonej w umowie

ube,zpiec;enla, pod warunklem, iz:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzyl się podcżas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastapiła w ciągu ciwóch iat od daty nieszczęślivrego lvypadku;

/. l 
malzow ny uszrle] | ," _ l

l ] 
ya*u bioorowego, uda, srawu l so l

I 
d] 

| rolanowego,Oodudzid, stopv l -
I 

u) 
| *n,unn*,.so ooóuoro ,top, l ': 

,

!|"r|".-. | :''
I c, |;r^eqo po|ca L, sropu l Z 

]

l q l ni_.c]orĄ,Iacl L o^czl nv do ^e, | )5 
l

ffi
l 'o ]:lyy!pg,"y:99- ]

l lnnr:nirzenio,,,ahnaorai -- - - - l-|., |ograniczenierucl,omości ] lo l

l ' ', l stawu ko|anowego l I

I 
l2, l urrala kończyny dolnej na poziomie: | |l] lorawv|lewyll _, ls,awubarkoweqo,łanienia, +

l o' 
] .ru*u tokcioweóo, przedramienia, dloni l sO | 40 

l

|u; |Ir.iuh l '0 l ,

7. I małzow ny usznej

2)

[i[d- -rk-,,,ą-r"
!-l]ń"q" p.k., 

"1",4) wprzypadkuzdiagnozowaniauUbezpieczone9osepsy-jednorazoweświadczenie' *'*-y.iłol.i 10o/i sumy ubezpiecżenia określonej w unlowie ubezpiecżenia,

pod warunkiem, iż sepsa została zdia9nozcvvana w okresie trwani,] ochrony

u bezpieczeniowej;

5) wprzypadkuśmiercirodzicaUbezpieczone9owna5tępstWienieszczęśliwego-' 
*ip"iir" jednorazowe świadczenie w wysokości lO% sumy ubeżpjeczenia

o[rlślone1 w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy Wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony Ubezpieczeniowe,j,

b) śmierć nastąpiła w ciągu ] 2 miesięcy od da|y nieszczęśliwego lvypadku;

6) w przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie vl wysokości- 
l ło sumy ubezpieczenia określonej w umorvie Ubezpieczenia,

)5 
l

górnej w staw]e łokcrowyrn

Co oferuje Opcja Ochrona?
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§8

Opcja Ochrona obelmuje następujące świadczenia:

1) w przypadku śmierci Ubezpieczollego W Wyniku niesz(zęśliwego wypadku
' 

- świajczenie w wysokości 100oń sunly ubezpieczenia okreśIonej w umowie

6 ocoLNEWARUNKl UBEZPlEcZENlA EDU PLUs

3, J słuchu ul obu uszach

1 7. I ograniczenie ruchomości nadgarst

całkowita Utrata jajnika Iub jądra

całkowita Utrata prącIa

trwały i nleuleczalny paraliz

Wszystkjch kończyn

3)

wzroku w obu oczach l00

2. WZrokU W]ednym oku 40

l00

4. słuchu w jednym uchu 20

5,
mowy (obejmuje całkowitą utratę ]ęzyka
oraz Źfazlę motoryczną l sensoryczną)

40

6. nosa (łącznie Z kośćm j nosa) 2a

l0
J

13, porazenie nerwu promleniowe9o

14, porazenie nerwu łokciowego 25

,l5, o9raniczenie ruchomoŚci kończyny
qórnej W stawie barkowym

30

l6. 30

,]5

1B- na rządów moczowo,płciowych:

a) całkowita utrata macicy W Wieku do 45 lat 35

b)
Całkowita utrata maclcy W WiekU

powyżej 45 |at
20

c)
)a

d) 4a

19. 100



a) ]eżeli W Wyniku tego samego nieszczęśliwego Wypadku, który Wydarzył się
podcza5 trwania ochrony Ubezpieczeniowej, Wystąpi Więcej niż jeden rodzaj

trwałego inwalidztlva cżęściowego wymienionego wTABELl nr 1, przysłu9uje
zgodnie z TABELĄ nr 1 śvr'iadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj

tr\łałego inwalidztwa częściowego, ale wysokość świadczenia nie nloże
przekroczyć sumy ubezpieczenia Ustalonej W umow]e ubezpieczenia dla

trWdłego inWalidZtwd C7ęś( ioWe9o,

b) rv odrriesieniu do kończyn - przez Utratę nalezy rozmieć róWnież amputacje
calej lonczyny lub jej izęsc ,

c) jeźeli Ubezpieczony jest leworęczny, w zależności od rodzaju uszkodzenia
doznanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiło w cią9u
] 2 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku:

w przypac] ku uszkodzenia kończyny 9órnej lelvej, przysłu9rLje świadczenie
w wysokości stanowiącej procent 5Un]y ubezpieczenia jak dla kończyny
górnej prawej zgodnie zTABELĄ nr 1,

- w przypadku uszkodzenia kończyny 9órnej pralve,j, przysługuje świadczenie
w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpleczenia jak dla kończyny
qórnej lewej żgodnie ZTABELĄ nr 1,

d) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego \lypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi złamanie jednej lub
więcej kości w wyniku nieszczęśliweqo lvypadku, o którym mowa w pkt 5, za które

l nterRisk wypłacił U bezpieczonemu świadczen ie, a następnie W ZWi ązku z tym
złamaniem jednej lub !vięcej kości u/ystąpi trwałe inwalidztvJo częściowe
okreś|one w TABEL| nr ], powstałe na skutek tego samego nieszczęś|iwego
wypadku, WóWcZas świadczenje Wypłacone z tytulu złamania Zostanie
zaliczone na poczet ślviadczenia przysłtrgującego w przypadku trwalego
inWaIic]Ztwa cZęściowego, a Ubezpieczoiremu przysługuje prawo do świadczenia

W WysokoŚci różnicy pomiędzy świadczeniem przysługUjącym Z tytUłU

trwałego i nwal ic]ztwa częściowego, a wypłaconyrn świadczenienl w przypadku
złarnania jedłlej lub więcej kości w vlyniku nieszczęśliwego wypadku;

4) w prz;vpadku zwrotu kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek
inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem - jeżeli w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, Ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała, powodujące9o trwałe
inwalidztwo częściowe Wymienione W TABEL| nr 'j, które zgodnie z zaleceniem
Iekarza prowadzącego Ieczenie będZie Wymagało ZakUpu WóZka inWalidZkie9o, to
lnterRisk zlvróci l<osztlr z3(gpLl lvózka inwalidzkiego maksymalnie do wysokości
sumy ubezpieczenla określonej w umowie ubeżpieczen]a;

5) w plzypac]ku złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, który,.lyda rzył sie podczas trrnlania ochrony UbeZpieczenicu,ej,
wzaeznościodrodzajL]Złamania,prZySłUgi]je Z9odnieZTABELĄnr2 5Wiadczenie

rv r^l;,sokości 5tanon,,iCej procent Sumy ubeZpie.Zenla określone.j umowie
ubezpieczenia C a zlaman a 1ednej !ub vllecej koścl tv wyniku nieszcżęśliweqo
Wypad kU:

TABELA nr 2

Rodzaj złamania
jednej iub więcej kości

\,Vy5c kośc śvilaclczenia
,rryi,ażone jako wartość
procento\,va (ió) sum;l

ubeżpleczenia określonej
!^"/ ulT]3W]e Ubezpieczen!a

100

50

inne wie]oodłamowe

lnterRiskB§
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a) jezeli W WynikU tego Samego nieszczęś|iwego WypadkU, który wydarzył się
pocicżas trWania och rony u bezpieczeniowej, na5tąpi Więcej n iżjed no żłamanie,
przysługuje , zgodnie z TABELĄ NB 2 świadczenie będące sumą kwot za

kazdy rodzaj zlamania, ale wysokość świadcżenia nie może prz€kroczyć sumy

ubezpieczenia Llstalonej W Umowie ubezpieczenia Za Złamaniejednej |ub

więcej kości w wyniku nieszczęśliulego wypadku,

b) jeże|i w Wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który Wydarzył Się

podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej wystąpi złamanie jedne.j lub
lvięcej kości w wyniku nieszczęśliwego lvypadku, za które InterRisk wypłacił
U bezpiecźonemLl świadczenie, a na5tępnie W ZWiąZkU Z tym Zia maniem jednej

lub więcej kości wystąpl trwałe inwalidzt\ryo częściowe okreśione wTABELl nr 1,

powstale na skutek tego samego nieszczęś|iwego wypadku, który Wydarzył

się podczas irwania otl]rony ubezpieczeniowej, wówczas świadczenie
wypłacone Z tytułu Złamania Zostanie Zaiiczone na poczet śWiadczenia
przysługującego w przypadku try/ałego inWalidZtWa cżęscioWe9o, a
Ubezpeczonemu przysługuje pralvo do świadczenia w wysokości róznicy
pcmiędzy świadczeniem przysługrrjącym w przypadku trwałe9o inwalidztwa
cześclowego, a wyplaconym śWiadcżeniem W przypadku złamania ]ednej lUb

!,,iecej koścj w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

6.1 \^J przypac]ku ran będątych następstwem nieszczęśliwego wypadku:

a] ieżeli w ciąqu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w na5tępstwie

nieszczęśliwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi założenia jedne9o
lub dwóch szwów (sżycie rany) , przysluguje jednorazowe świadczenie
rv wysokości 40% sumy Ubezpieczenia określonej W Umowie Ubezpieczenia,

b) jezeIi w ciągu okresU Ubezpieczenia Ubezpieczorry dozna rany w następstwie
nieszc7ęśiilve!ło wypadku i zostanie poddany zabiegowi założenia trżech
lub więeej szwów (szycie rany) - przysługujejednorazowe świadczenie
w wysokości 1 000,6 sumy ubezpieczenia określonej W umoWie ubezpieczenia;

7] W przypadku urazów narządu ruchu będących nastęP§twem nieszczęśliwego
wypadku:

b)

jezeil w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciała,

w wyniku którego nie nastąpi żłamanle kości narządu ruchu, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narząd ru€hu zośtanie unieruchomiony na dłużej niż
7 dni WyiąCZnie Z Zastosowaniem następujacego środka medyczne9o; gipsu,

gil]5u syntetycznego {lekkiego), szyny, gorsetu, poulodującego wylączenie
czynnosci narządu ruchu przysługuje jednorazowe świadc7enie W Wysokości
'looo./ó 5Umy Ubezpieczenia określonej !,J Umowie Ubezpieczenia,

jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony ciozna urazu ciała,

w wyniku którego nie nastąpi Złamanie kości narządu ruchu, ale z9odnie
z zaieceniem lekarza narząd ru(lru zostanie unieruchomiony na dłużej
niż 7 rlni wyłącznie z zastosowaniem następującego środka medycznego;
kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, oriezy, tUtora gipsoWego, longetv,

kamizeIki ortopedycznej, powodującego wyłączenie czynności narządu ruchu -

przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 50016 sumy ubezpieczenra
okreś|onej W UmoWte ubcżpiecZenid,

j-^żełi W okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu palca

lub palców u nóg lub palca lub palców dłoni, W Wyniku którego nie nastąpi

Lp,

c) inne wieloodłamowe 30

dl lnne zlamania ż0

1 Zlarr,anla dolne; szczęki;

a) w]eloodłamowe otwarte 50

b) nne Złamal]ia ot\,Varte 40

C) inne wieloodłamowe 30

d) inne złamania 2a

f Zlaman]a łopatkl, rzepkl, rnostka, śródręcza, śródStopla, kości stępu;

a) złamania otwarte 30

b) itlne zlarnania 20

6. Zlamania kr,ęgosiu pa (trzono,,v kręgow):

a) złamania kompresyjne l 20

b) złamania kręgosłupa 20

c)
inne złamania wyrostków ko|czysty,cŁl

i poprzecznych
l0

7;'

;

Złanl.:.la Zebra ]JD ]el_.al, (ośCl oqollc\łci, kU szo!\e], 1ono\ve,],

]l- ^L

\ł e oaclł;l,j,l.a!\]e otll,aiie )a

b) inne z]amacia | -0

E Zlatnania ż]ębo,ł ,tal]ici, iza <;zd,v ząb): 5

a) łącznie nie więcej niz 20

9 Złaman a pa|ca
)

nie mniejjednak niż l00 PLN

złamanie nosa

r ,_n 11 ^ l J c].],\^ | |o .:

wieIoodłamowe otwarte

inne złamania otwarte

inne wieloodłamov;e

Złarnłn e ko_cci ,.ccl,,tdz]a, oi]o]az),/l(,j kc:Lk 1,oc,,rl.,1 prz,y_ir1,]i6l",l;,

kośc: ,t.:rl enne.] l,. b prz"rit;n-,ił:, .] illi lVr l;J!;:r:tla)

wieIoodłamowe otwarte

b) | 
jnne zlamania otwarte

oGÓLNE WARUNKl UBEZP|ECZENIA EDU PLUS d?

1

Z]a ma r le kcś.l czesżki (podstait,ly, 5l(iepienli
Kc-ici rll e jl, ._V (Z ,.,,/yj;lklenl Zo o\,Van)/cr żłi
iLlb rl;Iszou,ej orjz cqollo,/1,,e]), kcśc] ,,il obtę

-'ai'-.. l, o L,

l, iir,;tza:_a::]i. ], ]]j l]al] :
:n-ai- kil,,_ łc1,1i,...
]ia 5Ia\,llL] a:aLj iall,'e,ja
,e j, klei::rzr, ]ia11'l;r,a
r a] l c,,,, a] ,-l .,j

a) wieloodłamowe otwarte

b) inne złamania otwarte

c) 30

d) inne złamania )0

e) l0

2.

a) 50

b) 4a

C) 30

d) inne złamania 20

3,

a) 50

40
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złamanie kości, ale zgodnie z za|eceniem |ekarza palec lub pa|ce zostaną
unieruchomione na dłużej niż 7 dni Wy}ącZnie z ZaStosowaniem następującego

środka medycznego:9ipsu,9ipsu syntetyczne9o (lekkiego), szyny, powodującego
wyłączenie funkc.ji palca lub palców - przysługujejednorazowe świadczenie
w wysokoŚci 25olo sumy ubezpieczenia okreś|onej w UmoWie ubezpieczenia,

d) jeże|i w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który Wydarzył się
podcza5 tr!vania ochrony ubezpieczeniowej, doldzie do urazu narządu ruchu,
za które lnterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie
w związku z tym urazem narządu ruchu Wystąpi trwałe i nwalidztwo częściowe
określone w TABEL| nr ], powstałe W skutek tego samego nieszczęśliwego
wypadku, wówcżas świadczenie wypłacone w przypadku urazu narządu

ruchu zostanie zaIiczone na poczet świadczenia przysługująceqo w przypadku
trwałego inwalidztwa cżęściowego, a Ubezpiecżonemu przysługuje prawo

do świadczenia w wysokości róźnicy pomiędzy wysokością świadczenia
przysługującego w przypadku trwalego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym
świadcżeniem w przypadku urazu narządu ruchu;

B) w przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie w wysokości
100oń sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;

9) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku -

jeżeli W Wyniku nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego konieczny był pobyt Ubeżpieczonego W szpitalu
- zgoclnie z TABELĄ nr 3 - przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
stanowiące.j procent sumy ubezpieczenia określonej W umowie ubezpieczenia
dla Wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, uzależnione
od liczby dniu pobytu W szpitalu:

TABELA nr 3

śWiadczenie w wysokości 1olo sumy ubezpieczenia określonej \ł Umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka Zostata Zdiagnożowana w okresie
ochrotly ubeu pieczenioweJ:

5) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe

świadczenie w wysokości ] o% sumy Ubezpieczenia określonej W UmoW]e

ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdia9nozowana lv okres e ochrony
ubezpieczeniowej;

6) w przypadku śmierci rodzica Ubezpie€zonegoWnastęp§tWienieszCzęśliwego
wypadku jednorazowe śuiiadczenie w wysokości 10o/o sumy ubeżpieczenia
okreśionej W umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła W ciągU 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wyoadku;

7) wprzypadkupogryzieniaprzezpsa-jedtrorazoweświadczeniewwysokości ]o/o

sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;

8) w przypadku trwałego inwalidztwa częśCiowego - lv zaiezności od rodzajU

uszkodzenia ciała doznanego W następstwie nieszczęśliwego wypadku, które

wystąpiło w ciągu ']2 miesięcy od daty nieszczęśllwego wypadku, przysiuguje
- zgodnie z TABELĄ nr 4 - świadczenie w wysokości stanowiące.j procent 5Umy

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus;

TABELA nr 4

Rodzaj uszkodzenia ciała

Wysokość świadczenia
Wyrażona jako WartoŚĆ
procentowa (o/o) sumy

ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia

dla Opcji Ochrona Plus

llość dni pobytu w szpitalu

Wysokość świadczenia wyrażona
jako wartoŚĆ proCentowa
(7o) sumy ubezpie(zenia
określonej w umowie

ubezpieczenia dla wstrząśnienia
mózgu W następstwie

nieszczęśliwego wypadku

od3do4dnl 20

od5do6dni 4a

od7doBdni 60

od9dol0dni 80

powyże] 'l0 dni 100

1 0) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczone9o w na5tępstwie niesz(zęśliwe9o
wypadku - jednorazowe świadczenie W Wysokości 10o/o sumy ubezpieczenia
określonej w umoWie ubezpieczenia, pod Warunkiem, iż:

a) nieszczęś|iwy wypadek wydarzył się podcza5 trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła u" ciągu 'l2 miesięcy od daty nieszczęśliwego lvypadku.

Co oferuje Op<ja Ochrona PLUS? 
_

RODZAJE I WYSOKOSC 5WlADCZEN

§9

opcja Ochrona Plus obejmuje następujące ś\ryiadczenia:

1) !v przypadku śmierci Ubezpieczonego w Wyniku nieszczęśliwego wypadku
- ś\ryiadczenie w wysokości 100o,/o sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iz:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła W ciągu dwóch lat od daty niesztzęśiiwego Wypadktl;

3)

kosztynabyciawyrobówmedycznych, będących przedmiotami ottopedycznymi
i środków pomocniczych - zwrot udokumentowanych kosztów do ,vysokości
30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iz:

a) sąniezbędnezmedycznegopunktuwidzeniaiudokumentovvanekopiązlecenia
lekarskiego na zaopatrzenie w wyrolry medyczne będące przedmiotami
oltopedycznymi oraz srodki pomocnicze,

b) zostały poniesione na ter},toriUm RzecżpospoIitej Polskie.j W okresie nie dłuższym

niż dWa Iata od daty nieszczęśliwego wypadku;

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawny<h - zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30o/o sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

a) Ubezpieczonemu na podstawie decyĄi 7akładu Ubezpieczeń Społecznyc|r
przyznano rentę szkoleniową ,jako osobie trwale niezdolne.j do pracy w

dotychczasowym zawodzie l u b orzeczenie powiatowe9o (lu b wojewódzkie9o)
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości
przekwalifi kowania zawodowego osoby niepełnosprawne,j,

b) zostały poniesione na terytoriUm Rzeczypospolitej Polskiej lv okresie nie

dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliweqo lvypadku;

w przypaclku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe

utrata kończyny 9Órnej na poziomie
barku Iub ramienia

8 za kazdy palec

Utrata końCzyny dolnej na poziomie stawu

biodrowego Iub kości udowej

całkowita utrata kończyny do]nej
na poziomie stawu ko|anowego, podudzia
lub stawu

całkowjta utrata s

całkowita Utrata palcóW stopy || V

całkowita Utrata paLUCha

całkowita utrata 5łUchu W jednyrn

a) jeże|i w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpiecżeniowej, Wystąpi trwałe inwalidztwo
częściowe, za które lnterRisk Wypłaci Ubezpieczonemu śwjadczenie, a następnie

W ZWiąZkU Z iym samym uszkodzeniem ciała powodującym trwałe inwalidztwo
cZęścioWe Wystąpi złamanie lub zwichnięcie lUlr skręcenie określone wTABELi
nr 5, powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, wówczas
świadczenie wypiacone w przypadku trwałego inwalidztwa częśCiowego

60

]5

Utrata końCzyny górnej na poziomie
łokcia lub przedrarnienia

utrdLa clloni l 50

4, I ca,kow'la -trata pa|cow "ęki ||, lll, lV V

całkowita utrata kciu ka

całkowita utrata Wzroku W.jednym oku 1 50

lr T-*o*'a*.La slucĘu w obu uszach l 50

całkowita Utrata moW)

śpiączka trwająca dłuzej niż 30 dni

całkowita Utrata małZowin)

całkowita utrata nosa

całkowita utrata ZębóV

UsunięCie jednej nerki

u5unięcie obU nerek

u5unlęcle maclcy

Usunięcie jajnika lub jądra

niedowład co najmniej dwóch kończyn
poniźej 3 stopnia W skali Lovette'a

20 - maksymaInie Za Utratę
kilku zr,§5yy
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1.

),

3.

5. 2)

6.

7.
60

B,
40

9.
3 - za każdy pa|ec

-i0, l5

11

12. 30

14. 100

15,
,]5

16. 20

17.

1B. usUniecie ś|edziony 20

19.

2a. 75

21 . 40

2). )0

23. l00

24. ]00



zosranie zaliczone na poczet świadczellia przysługującego w przypadku
złamania lub zwichnięcia Iub skręcenia, a Ub€Zpieczonemu przysłu9uje prawo

do świadczenia w wysokości róźnicy pomiędzy wysol<ością świadczenia przy-

sluqującego w przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia, a wypłaconym
świadczeniem !v przypadku lrwatego inwalidztwa częściowe9o;

9) w przypaclku złamań kości, zwi(hnięć lub skrę<eń stawów w wyniku
nieszczęśliwego wypadku:

a) wprzypadkuzłamaniajednejlubwiętejkości,zwichnięciastawulubskręcenia
stawu W Wyniku nieszczęśliwego wypadku, który lvydarzyl się pocczas trwania

ochrony ubezpieczeniowej - w za|eżności od rodzalu złamania, przysługuje -

zqodnie z TABELĄ nr 5 - śrviadczenie w lvysokości stanowiąCej procent sumy

ubezpieczenia określonej umowie ilbezpieczenia d a opcji ochrona Plus;

TABELA nr 5

b) w przypadku,9dy złamanie, zwichnięcie Iub skręcenie wymagało
przeprowadzania operacji, UbeZpieczonemu przysługuje oprócZ ŚWiadczenia

Wynikającego z TABEL| nr 5 dodatkowe świadczenie w wysokości 2oló 5Umy

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus,

lnterRisk B§
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c) ]eze|i W Wyniku tego samego nieszcżęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastąpi więcej nizjedno złamanie
lub zwichnięcie Iub skręcenie, przysługuje zgodnie zTABELĄnr 5 - świadczenie
będące sumą kwotzakażdy rodzalzłamania Iub zwichnięcia lub skręcenia, ale

wysokość świadczenia nie moźe przekroczyć sumy ubezpieczenia ustaIonej

w umowie dla Opcji Ochrona Plus,

d) jeżeli lv wyniku tego samego nieszczęś|iwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania och rony ubezpieczenioWej, Wystąpi Złamanie I U b ZWichnięcie
IUb 5kręcenie, Za które lnterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie,
a następnie w związku z tym złamaniem, z\ryichnięciem lub skręceniem
Wystąpi trwałe inwalidztM/o częściowe określone w TABELl nr 4, powstałe

na skutek tego same9o nieszczęś|iwego wypadku, wówczas świadczenie
wypłacone rv przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia zostanie
zaliczone na poczet ślviadczenia prz;rsługującego w przypadku trwałego
i nu/aliClZtWa cZęśCiowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia

w wysokości różnicy pomiędzy Wysokością świadczenia przysłu9ującego w
przypaciku trWałego inwaIidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem
ul przypadku złamania ub zwichnięcia iuo skręcenia;

l 0) W prźypadku nagłego zatlu€ia gazam i, bądź w przypadku porażenia prądem
lub Piorilnem - jezeli w wyniku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku
porażenia prądem lub piorUneff], W następstwie którego nastąpił pobyt
Ubezpieczonego w szpitaIu - przysiuguje świadczenie w wysokości 59ó 5umy

ubezpieczenia okreś|oneJ,/,/ Llmolvie ubezpieczenia dla opcjiochrona Plus;

]]) w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
które Wymagały interWenCji lekarskiej w PlacóW(e medycznej oraz leczenia
i co najmniej jednej wizyty kontrolnej śiviadczenie w wysokolci ],5o/o 5Umy

lbezpIeczenia okleślonej !v umowie ubezpieczenia dIa Opcji Ochtona Plus,
a Z tytułU których nie przysługuje świadczenie, o którym rnolva w pkt 4 oraz pkt 7 9.

co oleruje oP(ja Pro9resja?
RoDzAJE l WYsoKoś€ śWlADczEŃ

§10

Opcja Progresja obejmuje następujące świadczenia:

l ) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

a) w przypadku Iooo/o uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości
/50"o sumy uhezpieczenia,

b) lv przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100o/o - świadczenie w ramach

system u świadczeń prog resywnych, tj, w wysokości uzależn ionej od Wysokoścj

uszczel bku la zdrowiu l wvno5zą(e;

- 'lolc suffiy ubezpieczenia określonej w unrowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRES]A za kaldy procent uszczerbku na zdrowiu w przypadku
uszczerbku na zdrolviu wynosząfego w przedziale 1 9ó - 25%,

- ],5o,ir 5umy ubezp!eczenia okreśionej w umowie ubezpieczenia cila opcji
PROGRE5]A za każdy procent uszcżerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zd;owju w przedziale 260ó - 509ó,

2,o9o sumy ubezpieczenla oi<reślonej W Umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRES.]A za każdy procent uszczerbku na zdrcr^liu w przypadku
uszczerbku n a zdrowiu w prze dzia|e 5 1 .9h - 7 5n/o,

- ż,5łn sumy ubezpieczenia określonej w umolvie ubezpieczenia dla opcji
PRoGREs]A za każdy procent Uszczerbku na zdrow!u - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu powyżej 75o./o,

c) koszty nabycia wyrobów medycznych. będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych, zwrot udokumentowanych
kosztow dc uJyśckośCi 309/0 sumy ubezpiecżenia okreśionej W Umowie
ube:pieczetlia, pod rłarunkiem iź:

, są liezbędne z rnedycznego pUnkiu Widzenia i udokumentowane
kopią zlecenia iekarskiegc l]a zaopatrzenie w wyroby medyczne bęciące
prżedmioiami ortoped},cznyn]i oraz środki pomocnicze,

- zostaly poniesione na terytoriUm RZecZp05polltej Polskiej w okresie nie

clłuzszym niż ciwa iata od daty ilieszczęś|iwego wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych -

Zylrot udokUff}entolvanych kosztów do wysokości 30o/o stitły ubezpieczenia
okreś|cnej vl umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iz:

- Ubeżpieczonemu na pocistaw;e decy4' Zakłaclu Ubezpieczeń
' 5połecznych plzy7nano rentę szkoleniową jako osobie truiale niezdolnej

do pracy W dotychcżasow.ym zawodzie lub orzeczenie pos/iatowegc
(lub wojewódzkiego) zespołu ds, orzekania o niepełnosprawności,
w którym orzeczono o ceIowości przekwalifikowania zawodowego osoby
n iepeI nospranlne1,

- zostały poniesione na terytoriL|m Rzeczypospolitej Polskiej w oklesie nie

dłuższym niz dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki, jednorazowe

świadczenie w wysokości 1% sumy rrbezpieczenia określonej w umowie
Ubezpieczenia, pod Warunkiem, iź padaczka Została zdiagnozowana w okresie
trWdnia ochrony UbeZpieczenioWei;

3) w przypadku śmier€i Ubezpie(zonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Lp.
Rodza.j złamałria jeCnej 1ub więcej

koscl, zvlichniec,d t,c sk;ec€,,j sta.,, -

V,lysokość świadczenia
!rj,vrazona jako wartość
prccentorva (o,,o) sUmy

ubezpieczenia okieślone-j
r,,] Ur]oy/ie Ubezpieczenia
ciia Opcji Ochrona Plus

l
Złamania kości sk|epienia i podstawy
czaszki

5

2. złamania kości twazoczaszki 4

3 Złamania łopar<i, obojcz;lka, mostka 4,5 - zakażdąkośc

4. złamania żeóra,żeber 2 - za każde żebro
1 0 - maksyma|nie w przypadku

złamania wie]u zeber

5. ZWichnięcie StaWu barkowego 5

6- złamania kości ramlenia 5

Złamania kości przedramienia (każda kość) 3

8. -łic^^ię( 1ę yy 6|ręb e sIaWJ łokc'oweqo 3

9 Złamania w obrębie śróCręcza, nadgarstka 3

10, Złamania kości pa|ców ręki ll-V 2 - za każdy palec

]1 Zwichniecia stawów palców ręki il-V l - za lazdy palec

12. złamania kciuka 3

,] 
3, Zwichnięcie kciuka 3

14 NiesrabiIne z]amania miednicy
,l0

l5 Stabi]ne złamania miednicy 4,5

16. 7rniichniecip sta\^il l hiódrou/eoo ]0

17 złamania kości udowei 6

złamania kości oodudzia (każda kość) l

19. Złamania rzepki 1

)a, Zwichniecie stawu kolanoweqo Ą

)1 Złamania w obrębie śródstopia, kości stępL 3

22. Złamania palucha 2,5

)3 Złamania kości paIców nopy || V 2 zakażdypalec

24.
Złamanie kości piętowe]', kostki bocznej,
prZyŚrodkoWe.i

3

25 Zwichnięcie stawu skokowego 4,a

26.

Złamania w obrębie kręgosłupa dotyczy
Lllonów, luków kręgów (z wylącze"iem
kości oqonowej)

1 1 - za kazdy krąg

27
Złamania w obrębie kręgosłupa - dotyczy
WyroStkÓW poprzecznych, koIczystych
kręgów

2,5 - za każdy krąg

28. zlamania kości oqonowe] 3,5

)9, Złamanle zęba stałego 0,5 - za każdy ząb
5 maksymaInie w przypadku
złannania wie u zębów stałych

30 Skręcenie stawu l

OGOLNE WARUNKI UBEZPiECZENlA EDU PLUS 9
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- świadczenie w wysokości 250o/o s]m\ Ubezpieczenia określonej W Umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż;

a) nieszczęś|iwy wypadek wydarzył się podcżas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w cią9u dwóch lat od daty nieszczęś|iwego wypadku;

4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy -.jednorazowe
świadczenie W Wysokości 1oo/o sUmy ubezpieczenia okreś|onej W umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;

5) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonegow następstwie nieszczęśliwego
wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 1o% 5umy ubezpieczenia
określonej w umowie Ubeżpieczenia, pod Warunkiem, iż:

a) nieszczęśliWy Wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła W ciągU 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

6) w przypadku pogryzienia przez psa jednorazowe świadczenie w wysokości 1 oló

sumy Ubeżpieczenia określonej W umoWie ubezpieczenia,

O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć wybraną Opcję?

§11

1. ZazapłatądodatkowejskładkiOp€jaPodstawowa,OpcjaPodstawowaPlus,Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus lub Op<ja Progresja może zostać rozlzerzona
o poniźsze opCje Dodatkowe (D'| -D14), obejmujące następujące śWiadczenia:

1) opcja Dodatkowa Dt - śmierć Ubezpieczonego W następstwie wypadku
komunikacyjnego - świadczenie w wysokości 100o/o sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpiecżenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż:

a) wypadekkomunikacy,jnywzwiązkuzruc|renlpojazdu,októrym mowaw§2pkt
31 niniejszych OWU wydarzył się podcza§ trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła vl cią9u dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;

2) opcja Dodatkowa D2 - oParzenia W Wyniku nieszczęśliwego WyPadku -

świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia d|a Opcji Dodatkowe1 D2, uzależnione od stopnia
oparzenia okreś|onego wyłącznie wTABELl nr 6:

TABELA nr 6

przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu W szpitalu. Gdy Wypis ze szpita|a
nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt u/ szpitalu .iest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala
nastąpilo w okreśie ubezpieczenia;

6) op<ja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania - świadczenie W WysokośCi
100% sUmy ubezpieczenia określonej W umowie ubezpieczenia dla opcji
Dodatkowe,j D6, pod warunkiem żachorowania i żdiagnozowania u Ubezpieczoneqo
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowe,i, na5tępującego rodzaju poważnego
zachorowania:

a) nowotwór złośliwy,

b) paraliż,

c) niewydolność nerek,

d) transplanta(ja głównych organów,

e) poliomyelitis,

f) utrata mowy,

9) utrata słu(hu,

h) utrata Wzroku,

i) anemia aPlastyczna,

j) stwardnienierozsiane;

7) Op.ja Dodatkorrya D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśli-
wego wypadku - zwrot udokumentowanych kosztów do lvysokości 20% sumy
ubezpieczenia określonej W Umowie Ubezpiecżenia dla opcji Dodatkowej D7,
pod warunkiem, iż:

a) operacja plastyczna żostała Zalecona przez lekarza jako niezbędna część
procesu leczenia nastepstw njesZcZęśliwego wypadku, który miał mie.jsce
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) koszty operacji plastyczne,j zostały poniesione !V okresie nie dłUższym niż
jeden rok od daty nieszczęśliwego wypadku;

8) Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku -

świadczenie w wysokości stanowiącej procent 5Llmy ubezpieczenia okreśionej
w umowie ubezpieczenla d]a opcji Dodatkolve] D8, uzaleznione od rodzaju
operacji okreś]one] WyłacZn ie W TAB ELi n r 8, pod lva rU n ki_"m iz operacja:

a) żosiała zalecona przez 1ekarza ]ako n ezbędna część procesu leczenia
następstw nieszczęślivlego il_,,padku, ktory miai mie,jsce W oklesie trwania
ochrony ubezpiecżeniowe]

b) została przeprowadzona W t|akcie rr!.,/an a ochronV lbezpleczeniowej, podczas
pobvtu Ubezp,e(70ne9o .,, :zo,' ]i,

TABELA nr 8

Stopień oparzenia
Wysokość świadczenia wyrażona jako Wartość

pro(entowa (o/o) sumy ubezpie<zenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkow€j D2

|| stopień ,l0

Stopień 30

]V stopień 50

3) oPeja Dodatkowa D3 - odmrożenia - śWiadcżenie W Wysokości stanowiącej
procent sUmy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
Dodatkowej D3, Użaleźnione od stopnia odmrożenia określonego wyłącznie
WTABELl nr 7:

TABELA nr 7

4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- świadczenie w wysokości 1016 sumy ubeżpieczenia określonej w umolvie
ubezpieczenia dla opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dZień pobytU
Ubezpieczonego W szp;taiu, począwszy od trzeciego dnia pobytu W szpitalU,
będącego następstwem nieszczęśliwego WypadkU, który miał miejsce w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, W przypadku kolejnych, następtjjących po
sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem
świadczenie szpitalne przysługu,je od pierwszego dnia pobyiu w szpitalu,
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęś|iwego wypadku
przysługuje maksyn)alnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego \ł szpitalu, Gdy
Wvpis Ze szpitala nastąpi po Zakończeniu okresu Ubeżpieczenia pobyt W szpitalU
jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do
szpitala nastąpiło ur okresie ubezpieczenia;

5) optja Dodatkowa D5 - pobyt W szpitalu w wyniku choroby - świadczenie
W Wysokości ] 0,/o sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
dla opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w
5Zpitalu, począWszy od trżeciego dnia pobytu W szpitalU, WZwiązku z chorobą,
która Została zdiagnozowana W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniorvej, W
przypadku kolejnych, następu,jacych po sobie pobytó\ry W szpitalu w zvriązku
z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia
pobytu !V szpitalu. Swiadczenie Z tytułu pobytu w Szpitalu W wyniku ihoroby

Rodzaj operacji

Ccer;c e ljc\xłok ciała:

operacje plastyczne/rekonstru kcy_jne

następstw nlesZcZęŚ| iwych WypadkÓW

Wysokość świadczenia
Wyrażona jako WartoŚĆ
procentowa (o/o) sumy

ubezpieczenia okreslonej w
umoWie ubezpieczenia dla

Opcii Dodatkowej D8

Wy*k.;ł*'"d.."ii" ry.".*ii"k*"*"ii ]
proceniowa (o/o) sumy ubezpieczenia określonej

w umowie ubezpieczenia dla Op<ji Dodatkowej D3
O oera c_ e ., :i i,,cl L] pc ka [L.ov,,/eco i ;a m1, br:u szne j

operacje przełyku

operacie wątroby

ampUtacja pa CÓW rąk 1 nóg - każdy

amputacja dłoni, przedramienia, stopy

dmpU[ac'd nd poziom e podL c]Z'a, ra,nienid l

arnputacja na pozioll]le uda

Opetacje zv!ialzane z ot,ła,a em kjaikl r;iersic,.l^le]:

amputacja kończyny na poziomie
stawu biódrowe(o l 100

Operac]e n a TZi]cC$,, Z]-]IVS||] :

operacje płuca

ł§] oGoLNEWARUNKI UBEZP|ECZENlA EDU PLL'S

stopień odmrożenia

|| stopień ]0
stopleń 30

V stopień 50

l5

l00

resekcja żołądka 7a

resekcja jeiita 40

90

operac]e trZU5tki 90

operacje Ś|edziony 40

Arn putacj.-:

l0

30

50

7a

l00

operacje oka:



TABELA nr 9
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l

l

c) jeźeIi w rvyniku tego samego nieszcześliwego wypadku została Wykonana
więcej niż jedna operacja, przysługuje - Zgodnie z TABELĄ nr 8 - śWiadczenie
będące sumą kwot ża każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie
może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia
dla Oprji Dodatkowej D8;

9) opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby , świadczenie w wysokości
stanowiące.j procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Dodatkowe.j D9, uzależnione od rodzaju operacji, określonej uryłącznie
,,v TABELl nr 9, pod warunkiem iż operacja;

a) zostałaza]econaprzezlekarzajakoniezbędnaczęśćprocesuleczeniachoroby,
która została zdiagnozowania po raZ pierwszy W okresie UbeZpieczenia,

! Zosiała przeprowadzona W trakcie trwania okresu ubezpieczenia, podczas
:ccrtu Ubezpieczonego w 5zpitaIu,

uTaZoWe U5ZkodZenie !]alki ocznej

UsUnlęC]e galkl ocznej

odwarstwienie s jatkówki

20

4a

)a

operacje ucha:

zabiegi w obrębie ucha środkowego

Zabieqi W obrębie ucha wewnętrznego

40

65

operac,]e nosa:

operacja zatok

operacje przegrody nosowej i małŻowin nosa

15
,l0

kośc czaszki 50

kości twarzoczaszki 30

no5a l0

krę9osłupa 50

obręczy barkowej 30

zeber, mostka 10

kości przedramienia 15

kości stępu, śródstopia
,l 
0

uda 30

ramienla lub podudzia 25

rzepk ub miednicy )a

nad9arstka, śródręcza
,l 
0

biodrowego lub krę9osłupa 45

barkowego 30

kolanowego, łokciowego,
skokowego 1ub nadgarstka

2a

Oneracle ukladl.t liloczol,vo - plc owec.l:

operacje nerki, dróg moczowych 65

o perac]'e g i n ekol og iczne:

jajnika ijajowodu

W obrębie sromu, pochwy i szyjki macicy

macicy

70

20

65

operacje męskich narządów płciowych 2a

operacje Centra]nego układu nerwowego -
mózg l rdzeń kręgowy

l00

ilzes:cze p;i:

prze5zczep serca 100

przeszczep wątroby 100

przeszczep nerki l00

plze szczep i n rryc h na rząd ow 65

I

Rodzaj operacji

operacje przełyku:
częściowa resekcja przełyku 80

całkowlta resekcja przełyku
,l 
00

ZeSpo enle omilalące przelyk E0

operacja naprawcza przełyku

/ wszczep en e endoprotezy przełyku 80

operacje zołądka:
częściowa resekcja zołądka
/ wycięcie zmiany zolądka
całkowlta resekcja zołądka

B0

100

operacje jeIit 4a

operacja wyro5tka robaczkowego
ze wskazań nagłych

10

operac]e wątroby:
częśc olła resek.ja wątroby
/ rłycięcie zrn any rłąlr6[y
całkotvlta re5ekcja,,łątroby

90

90

operacje trzustki:
Wycięcie Zmiany trZUstki
całkowita reSekcja trzustki
/wycięcie głowy trzustki

90

l00

całkowita resekcja ś|edziony 40

Amputacje:

amputacla kciuka
,l0

amputacja dłoni 35

ampuiacja na poziom e przedram en a 40

ampUtaCja na poziomie ramienia 50

amputac]a stopy 4a

arnputac]a na poz om e uda, podudzla 65

Całkowita amputaC]'a kończyny
z wyłuszczeniem W staWie
biodrowym

,l00

ampUtacja prosta sutka 4a

amputacja całkowita Sutka / óW
z doszczętnym L,rsunięciem węzłów
pachowych

B0

operacje nosa:

operacja zatok

operacja przegrody nosowej i małzowin nosa

20

20

wycięcie krtani 90

operacje tchaWicy:

cZęŚciowe WyCięcie tchaWicy

plastyka tchawicy

protezowanie tchawicy rnetodą otwartą

traCĘeostor'a (nie obe,'.U,e l"acheostorn,
CZa5oWe])

otwarta operac.ja tchawicy

90

80

80

10

30

cześciowe usu nlecie oskrzela 30

lvvcięcie płuca (całeqo ub fragmentu
tkanki płucnej)

l00

operac]a śród piersla metodą otwartą
(n]e obejmuje biops]i diagncstycznej)

80

oGÓLNEWARUNK| UBEZP|ECZEN|A EDU PLUS a§l*

Operacyjne 1eczenie złamań;

Cperaci,;lle e.zer.l e z* chnięć,/skręceń siawu:

Cpelacje neurochirurqlczne:

Operacje przewodu pokarmowego i narządów jamy brzusznej:

Operacje układu oddechowego:



]ópińijt 
;,e ń},łitŃ;;::, 

-
operac.]e War9 -l0

wycięcie języka 4a

wyclęcie migdałków 5

operacje ślinianek/ przer,vodów ś inowych 5

Operacje oka:

usunięcie gałki ocznej 40

operacje oczodołu 50

protezowanie gałki ocznej 30

operacje dotyczące powiek
Iub gruczołu łzowego 20

operacje spojówek l0
operacje na rogówce Iub twardówce ]0

.zabieg 
naprawczy odk|ejenia siatkówki 5

Operacje ucha:

operacje wyrostka sutkowatego B0

zabiegi w obrębie ucha środkowego 4a

zabiegi w obrębie ucha wewnętrznego 30

zabiegl w obrębie ucha zewnętrznego l0
operacje ś|imaka B0

operacje aparatu p,r4!Ęiqnkowego 
I

.,,.,, :,..,:.; :..., :,,,,::,,.,...,,,,,.l ],,,,§parąćJ§:dk|ądU ylerw,a
70

|We9o:

kraniotomia - otwarcie czaszk 100

trepanacja czaszki 2a

wycięcie zmiany / resekcja lkanki mózgowe;' 90

stereotaktyczna ablac,ja tkanki mózgowej 90

wszczepienie stymulatora mózgu 9|)

wentryku 1ostom ia 80

operacje na oponach mózgu
i przestrzeni okołooponowej 90

operacja dotycząca przestrzeni
podpajęczynówkowej mózgu 8t]

operacje nerwów czaszkowych 80

operacja nerwów rdzeniowych 30

operacje rdzenia kręgowego

sympatektomia
100

B0

lnterRisk B§
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operacje nerki:

całkowite wycięcie nerki

częściowe wycięcie nerki/ usunięcie
zmiany nerki

nacięcie nerki

wycięcie cewki moczowej

Operacje naczyń tętniczych i żylnych:

operacje dużych naczyn tętniczych (aorty,
tętn iCy płucnej, szyj nej, podobojczykowej,
nerkowej, biod rowej, udowej)

c) jeżeli w wyniku tej samej choroby zostanie Wykonana Więcej niżjedna operacja,
przysługuje - zgodnie z TABELĄ nr 9 - śuriadczenie będące sumą kwot za
każ.dy rodzĄ operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy
ubezpieczenia ustalonej W umoWie Ubezpieczenia dla opcji Dodatkr:wej D9;

1 0) Opcja Dodatkowa Dl 0 - koszty leczenia w wyniku nleszczęśliwego wypadku
- zwrot Udokumentowanych kosztów do wysokości 1o% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D'iO, pod warunkiem,
iż koszty leczenia:

a) powstałyWnastępstwienieszczęśliwegowypadku,którywydarzyłsiępodczas
trwan ja ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej PoIskiej w okresie nie dłuższym
niż ']2 miesięcy od daty nieszczęś|iwego wypadku;

1 l ) opcja Dodatkowa D] 1 - Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub
pra<y w wyniku niesz<zęśliwego WyPadku - świadczenie W Wysokości 0,1olo
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
Dl1, za każdY dzień czasowej niezdolności do pracy lub nauki, powstałej
W następstwie nieszczęśllwego wypadku, klóry wydarzył się podczas trwania
ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od:

a) 10-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki,
w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki
trwała nieprzerwanie do 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki Iub pracy,

b) l-go dnia cżasowej niezdoIności Ubezpieczonego do pracy lub nauki,
w przypadku gdy czasowa niezdolność iJbezpieczonego do pracy lub nauki
trwała nieprzerwanie powyźej 30 dni, ża wyjątkiem dni wolnych od nauki lub
pracy.

Świadczenia przysługuje maksymaInie za 10 miesięcy czasowej niezdolności
Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

12) opcja Dodatkowa D12-zdiagnozowanieu Ubezpieczonegowadywłodzonej
ser<a - świadczenie w wysokości 20olo sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12, pod warunkiem że wada wrodzona
serca została żdiagnozowana W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

13) op€ja Dodatkou,a Dl3 - koszty le(zenia stomatologicznego W Wyniku
nieszczęśliwego wypadku - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości
10% 5umy ubezpieczenia określonej W umowie ub€zpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D']3, pod WarUnkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego:

a) powstałyWnastępstwienieszcżęśliwegowypadku,którywydarzyłsiępodczas
trwania ochrony ubeZpieczeniowej,

b) zostałyponiesionenaodbudowęstomatoIogicznąuszkodzonegolubutracone9o
zęba stałego,

c) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w okresie makymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

']4) Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe le€zenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku -
wypłata świadczenia w wysokości 2olo sumy Ubezpieczenia określonej W umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:

a) niesżczęśIiwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
(oo/o uszczelbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częsciowego,
złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów naządów ruchu, wstu ąśnienia
mózgu,

b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki i/ iub pracy
przez okres nie krótszy niż 1 O dni.

Jaką pomoc otrzymasz w ramach opCji Dodatkowej D1 5?

§ ]2

Za zaplatą dodatkowej składk] opc]a Podstar,,owa, opc.ja Podstawowa Plus opcla
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresla dodatkowo może żostać razszerzona
o opcję Dodatkowa D1 5 - Assistance EDU PLUs obe.]mującą:

1) pomocmedyczną:

b)

WiZyta lekarza Centrum Assjstance -jezeli Ubezpieczony Uległ niesżczęśliWemU
wypadkowi, który ]est objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za
pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pckryje kosżty dojazdU
]ekarza Centrum AS5iStance orazjego honorarium za pierWsZą Wiżytę W mleJscu
pobytu Lbezpieczonego.

organizacja Wizyty U lekarza specjalisiy - jeżeli stan Zdrowia Ubezpleczonego

-]
B0

B0

50

30

90

B0

40

a)

operacja tętniaka tętnic mÓZgU I l oo

Zespolenie Zyły Wrotnej lub gałęzi Ąły wrotnej

piastyka przedsionka serca

pomostowanie tętn ic wieńco!

otwarta operacja układu
bodźcoprzewodząceqo serca

wszczepienie rozrusznlka/stym u Iatora

operacje moczowodu

operacja W Zakresie ujŚcia moczowodu

operacje pęcherza moczowego:

całkowtte wycięcie pęcherza moczowe9o

cZęŚciowe Wycięcie pęcherza moczowego

plasry|.6 u|3.|. pęCrer7a

l2 oGoLNEWARUNKl UBEZPlECZEN|A EDU PLUS

7a

Operacje układu moczowego:

l00

90

Operacje serca:

operacie osierdzia



i rodżaj Wymaganej pomocy medycznej Wymaga organizacji Wizyty lekarza

Specjalisty, lnierRisk Za pośrednictwem centrUm A5sistance Zor9aniZUje

WiZytę W terminie Wskazanym przeż UbeZpieczone9o,

wizyta pielęgnialki - jezeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęty ochroną Ubezpieczeniową, lnterRisk ża pośrednictwem
centrum Assistance, na zlecenie lekarza centrum AsSistance, zalganizuje
i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za Wizytę w miejscu

pobytu Ubezpieczon€go. lnterRisk pokrywa koszty wiżyt pielęgniarki do
wysokości sumy ubezpieczenia,

dostawa leków - jeżeli Ubezpieczony u|egł nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęiy ochroną ubezpieczeniową i w następstwie kiórego wyma9a
Ieżenia Zgodnie z zaIeceniem lekarza centrUm A5sistance, lnterRisk Za

pośrednictwem centrum Assistanc€, Zorqanizuje i pokryje koszt transportu
leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance, Koszt leków ponosi

U beZpiecZony,

opieka domowa po hospitalizacji jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu

wypadkowi, w następstwie którego przebywał w szpitalu przez okres co

najnrniej 7 clni, lnterR sk za pośrednictwem centrum Assistance, po uzyskaniu

zalecenia lekarza prorvadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki
domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96

godzin, do rvysokości sumy ubezpieczenia, Usługa opieki domowej obejmu.je:

i. robienie zakupólv spoZyWcZo-przemysłowych pierWszej potrzeby ,

koszt.v zakupólv reaiizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa
U beZpiecZo ny,

ll, przygotowywanie posiików - plzy użyciu produktów, środków i 5przętów
_c )sieD- ol 4 | pl zez Ubezpieczonego,

lnterRisk Bc
VlENNA lNsURANcE GROUP

pośrednictwem Centrum Assistance żorganizuje i pokryje koszt indywidualnych
korepetycj i z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub stUdenta przedm iotóW

wchodzących w za kres programouly realizowany w szkole lub uczeln i ma ksymalnie
do '] O godzin lekcyjnych w odniesieniu do.jednego nieszczęś|iwego wypadku;

3) pomoc rehabilitacyjną - jeżeli Ubezpieczony, będący pracownikiem placówki
ośWiatowej, za wyjątkiem ucznióW i studentóW uległ nieszczęśIiwemu

wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, W Wyniku którego
czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwającą nieprzerwanie co

na]mniej 7 dni, udokUmentowaną zaświadczeniem lekarskim, lnterRi5k Za

pośrednictwem centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie
ZorganiZuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta W miejscu pobytu Ubezpieczone9o
maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęś|iwego
wypadku.

5UMA UBEzPlEczENlA l WARUNKl JEJ zM|ANY

§,]3

l. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest na Wniosek Ubezpieczającego osobno
dla opcji Podstawowej lub opcji Podstawowej Plus lub opcji ochrona Plus Iub opcji
Progresja oraz dla poszczególnych Opcji Dodatkowych (Dl -Dl 4), o których mowa w § 4

ust,'] pkt 1),3) i Ust. 2 pkt 1), 14).

2. Dla opcji ochrona, o której mowa W §4 Ust, 1 pkt 2, sumy ubezpieczenia uslalone są

dla każdego zdarzenia, Za które lnterRisk ponosi odpoWiedziaIność ubezpieczenioWą.
odrębne sumy ubezpieczenia, okreśIone w umowie ubezpieczenia, które w zaleźności
od wybranego wariantu - Zgodnie Z TABELĄ nr 1 0 - wynoszą

TABELA nr 1 0

Rodzaj ubezpieczenia

Śmierć Ubezpieczone9o w wyniku nieszczęś|iwego wypadku

Zdiaqnozowanie u Ubezpieczone9o sepsy

rwa|e nwaIidztwo cleśc owe

l 
Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa

5powooowane9o nies, częŚ|iwynr Wypadl.iem

Złamania jódnej Iub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ranv oędące nasTępslwen n,eszczę:l'wego wypadkL,

l Urazy narządów ruchu bęclące następstwem nieszczęśliwego wypadku

P"rryr-""'" pr^, p"

@Stwie nieszczęśliwego Wypadku

Śmierć rodzica w następstwie nieszczęś|iwego wypadku

f)

jii, pomoc W Utrzymaniu czystości w domu: sprzątanie podłóg, dywanów
i wykładzin dywanowych, ścieraniu kurzy, wyrżucaniu śmieci, zmywaniu
laczyń, czyszczeniu powierzchni roboczych w kuchni (blatów, płyty
krcnennej oraz zlewu),5przątaniu łazienki; podierłaniu roślin W domU
l ogrodzie - przy użyciu środków i sprzętólv udostępnionych przez
il bezc eczonego,

transport meclyczny - jeźeli Libezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jesi objety ochrona ubezpieczeniową, lnterRisk za pośrednictwem
CentrUm Ass]stance. Zorganizuje j pokryje koszt transportu Z miejsca pobytu
Ubezpi€CZonego do piaccilki medycznej,

infolinia medyczna ]nierR 5k Za pośrednictwem Centrum Assistance Zapewni
UbeżpieczonemU moż jWośC rozn]owy Z ]ekarzem CentrUm Assistance, który
udzieli Ubezpieczonemu ustnej infornlacji co do dalszego postępowania.
lnformacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie mają charakteru
diagnostycznego, Ponadto za pośred nlctu/em Centru m AssiStance U beZpieCZony

uzyska:

2)

- informac.je medyczne o danym schorzenlu, ZastcSoWanym leczeniu,
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce
przepisów,

- informac.je o bada n iach kontrolnych d la gru p wiekowych o podwyższonym
ryzyku zachorowań,

- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne,
interakcje z innymi Iekami, moż|iwości przyjmowania w czasie ciąży i iaktacji)

w ramach obowiązujących w Polsce przepisóW;

indywidualne korepetycje - jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ
nieszczęśliwemu wypaC kowi, któryjest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku
którego nie mogł uczęszczac na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres

co naimniej 7 dni, udokumentowane żaświadczeniem |ekarskim, lnterRisk za

o-8 o_9 0_1 0

1,250

8.000 
l 

9 000

Dla opcji DODATKoWEJ D15 Assistance EDU PLUS, o której mowa W § 4 ust. 2 pkt
'] 5 oraz § 1 2, sUma ubezpieczenia,iest stała i Wynosi 5.000 PLN.

SUma UbezpieCZenia Ustalanajest dIa każdego Ubezpieczonego i okreś|onaje5t W Umowie

u bezpieczenia.

Górną granicą odpowiedzialności lnterRisk jest kwota stanoWiąca 1000/o sumy

ubezpieczenia w przypadku opcji Podstawowej, opcji Podstawowej P|Us, opcji
Ochrona Plus, Oocji Progresja, OpcJi Dodatkowych (Dl -D15), za wy,jątkiem:

1) opcji Progresja, gdzie górną 9ranicą odpowiedzialności lnterRisk jest kwota

stanowiąca 250olo sUmy ubezpieczenia określonej W Umowie ubezpieczenia d|a

Opcji Progresja;

2) opcjiochrona,9dziegórną9ranicąodpowiedzialnościjest1000/0sumyubezpiecżenia
ustalonej odrębnie dla każdego zdarzenia.

W ramach ubezpieczenia wypłacone świadczenie lub łączna kwota wypłaconych
świadczeń nie mogą przekroczyć łącznie górnej granicy odpowiedzialności
określonej osobno dta Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona,
Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz wybranej Opcji Dodatkowej (D1 -D1 5).

Co trzeba zrobić, żeby się ubezpieczyć?
ZAWARclE UMoWY UBEzPlEczENlA

§14

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie WnioSkU Ubezpieczającego, który
powinien ZaWierać co najmniej na5tępujące dane:

,]) imię, nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę) Ubezpieczającego;

2) imię i nazwisko Ubezpieczonego, jeżeli umowa Zawierana,iest W formie imiennej;

F-- --i ]

lrnnn sooo lsooo lllF''@
5OO 600 7Oa lL]

l ,nn l onn l,oo

]3O l40 ]50 l

I

lrrro l).sao |2.750

5.

9)

,l 
2.000

OGOLNEWARUNKl UBEZPIECZENlA EDU PLUS ],:lll3l

3.

SUMA UBEZPłECZENIA (PLN)

Wariant

o-1 o-2 0_3 0_4 0-5 0_ó o-7 0-1 1

3.000 5,000 6,000 7.000 B,000 9,000 ]0,00C 1 1,000
,l 
3,000 '1,1,000

300 500 600 700 800 900 1.000 1,100 1,200 1,300 1,400

3.000 5,000 6,000 7,000 8,000 9.000
,l0,00c ,l 

1,000 l2.000
,l 
3,000 l4,000

5,000 5.000 5.000 5.000 5.000 5,000 5,000 5,000

qoo 1,000 ],250 1.500 1.75a 2,000 ))5a 25a0

50 100 l50 200 250 300 350 400

50 l00
,l50

200 250 300 350 400

50 60 70 B0 90 l00 ,l]0 l20

300 500 ]50
,l 
,000 l ,500

,l 
,750 2,000

3,000 5.000 6.000 7.000
,l0,000

1 1,000 l2,000 l3,00t l,+ 000
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3) liczbę dzieci, ucznióW studentów i pracowników placówek oświatowych zgłoszonych
do ubezpieczenia;

4) przedmiot i zakres (opcja, wariant) ubezpieczenia;

5) propozycję sum ubezpieczenia dla opcji Podstawowej, opcji Podstawowej PlUs,
Opcji Ochrona Plus, Opcji Progres.ja, a w przypadku Opcji Ochrona propozyc,]ę
odrębnych sum ubezpieczenia dla kazdego zdarzenia;

6) propozycjęsUmubezpieczeniadlaopcjiDodatkowych(Dl-D14)-WprzypadkU,gdy
Ubezpieczający Wnioskuje o rozszerzenie zakresu o opc_ie Dodatkowe (D 1 -D 1 4);

7) okresubezpieczenia;

8) propozycję postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień oWU, o il€
Ubezpiecżający chce je wprowadżić do umowy ubezpieczenia.

2, lnterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania doclatkowych
informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony
umówiły się inaczej,

4. okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.

5. lnterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubeżpieczenia,

§l5
l. Umowa ubezpieczenia może Zostać Zawarta W formie ubezpieczenia grupowego,

ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego w roZUmieniU §2 pkt 55 -57,

2, UmowaubezpieczeniaindywidualnegolubrodzinnegomożeZostacZaWartaWyłącZnie
W formie imiennej,

3. Umowa ubezpieczenia grupowegozawierana jestwformie imiennej lub bezimiennej,
z żastrzeźeniem u5t, 4.

4. W przypadku rozszerzenia zakresu o opcję Dodatkową D']5 - Assistance EDU PLUS, o
której mowa W § 1 2, umclvę ubezpieczenia grUpowego Zawiera się w formie imiennej,

5. WarunkiemZaWarciaumowyubezpieczeniagrupowegoWformieimienne.j.jestdołącżenie
do wniosku Ubezpieczającego imiennej listy osób przystępU]ących do ubezpieczenia,

Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?
PoczĄTEK l KoNlEc oDPowlEDzlAtNoŚcl lNTERRlsK

§,]6

1 . W umowie ubeżpieczenia określa się datę pocżątkową i końcową okresu ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialność lnterRisk ż tytułu umowy ubezpieczenia rczpoczyna się od dnia
wskazanego rv umowiejako początek okresu ubezpieczenia,jednak nie wcześniej niz
od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierw,szej raty,

3. Odpowiecizialność lnterRisk ustaje:

] ) Z dniem upływu okresu ubezpieczenia;

2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;

3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym
mowa W §17 ust.2-4;

4) w przypadku opłacania składki w ratach jezeli po upływie terminu płatności
raty lnterRisk WeZWie Ubezpiecza.jącego do jej Zapłaty z zagrożeniem, ze brak
zapłaty w terminie 7 dni oc] dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego
spoWodUje Ustanie odporłiedzialności InierRisk, a koiejna rata 5kładki nie Zostanje
opłacona W tym terminie - z dniem UpłyWU tego terminu;

5) z dnienr wypłaty świadczenia lub swiadczeń o łącznej wysokości równej sumie
ubezpieczenia okreś|onej w poli5ie;

6) wobec Ubezpieczonego - z dniem jego zgonu;

7) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia - z uoływem
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym interRisk otrzyma1
oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenla. Ubezpieczony
moźe wystąpić ż ubezpieczenia ul każdym czasie,

4. Wznowienie odpowiedzia|ności lnterRisk Z tytułU Zawartej utlowy ubezpieczenia
następuje następnego dnia po zapłacie dodatkowe]' składki za doubezpieczenie,
w przypadku gdy odpowiedzialność lnterRisk ustała wskutek wyczerpania sumy
ubezpieczenia, pod warunkiem że lnterRisk, nie póżniej niż w terminie 7 clni od dn;a
Zapłaty dodatkowej składki, potwierdzi w formie pisemnej wznov;ienie ochrony.

RozWlĄzANlE UMoWY UBEzPlEczENlA

§17

'l. Jeżeli umowe ubezpieczenia ZaWarto na okres dluższy nż sześc mieslecy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w ternlinie 30 clni,
a w przypadku, gdy Ubezpiecżający jest przedsiębiorcą W terminie 7 cni, od dnia
zawatc ia umowy ubeZpiecżenid,

2, Ubezpieczający może wypowiedzieć urnowę ubezpieczenia w każdym czasie jej
obowiązywania ze skUtkiem na ostatni dZień mieSiąca kalendarzowego z zachowanjem
30 dniowego okresu wypowiedzenia.

3. \r'/ przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiednie.j zmiany

r4 oGoLNE WARUNK| UBEZP|ECZENlA EDU PLUS

wysokości składki, pozynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej
jednak niż od pogątku bieżącego okresu ubezpieczenia, W razie Zgłoszenia takiego
żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.

4. Jeżeli lnterRisk ponosił odpowiedzialność jeszce pzed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty, a skŁadka lub jej pierwsa rata nie została zapłacona
przez Ubezpieczającego w terminią lntefiisk może wypowiedzieć umowę Ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki z okre9 pzez który ponosił
odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
wygasa ona z końcern okresu, za który przypadała nimptacona składka.

5. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskuteżnego upĘwu terminu, o którym
mowa w §16 ust. 3 pkt 4.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
SKŁADKA UBEZPlECZENlOWA

§lB

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.

2. Wysokość podstawowej Składki ubezpjeczeniowej uzależniona je§t ocj;

] ) pr7edmiotu ubezpieczenia;

2) żakresuubezpieczenia;

3) okresu ubezpieczenia;

4) wnioskowanych przez lJbezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia;

5) |iczby osób przystępujących do ubezpieczenia;

6) informacjl o szlodowosci.

3. Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc, określoną sumę
ubezpieczenia przez właśclwą dla danej opcji stawkę określoną W złotych polskich,
uzaleźnioną od czynników określonych w ust.2. PostanoWienie to nie dotyczy:

1) opcji ochrona;

2) opc,ii DODATKOWEJ D 15-Assistance Edu Pius,
W których oboWiąZUje ,jedna staivka składki określona kwotowo dla każdego
U bezpieczcnego,

4, Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowe.j obliczanajest Według tary.fy składek
obowiąZującej W dniU ZaWarcia Umowy Ubezpiecżenia:

1) dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus oraz Opcji
Ptogresja ustala się w zależności cd wysokości sumy ubezpieczenia, Wysokość
składki dla każdego L]bezpieczonego usialana jest kwotowo za każcly 1.000 zł
sumy ubezpieczenia;

2) dla Opcji Ochiona ustaIa się w zależncści od vlybranego wariantu ubeżpieczenia;

3) dlaposzczególnychopcjiDodatkowychUstaia5ięWZależnościoclWysokościsumy
ubezpieczenia. Wysokość skłacjki za kazde świadczenie dodatkowe i dla każclego
Ul]ezpieczonego usiaIane.jest kwotowo za kazdy 1 .O0O zł sumy ubezpieczenia;

4] d}aopcjiDODATKOu/EJD']5-AssistanceEduPitts wysokośćskładkidlakażdego
UbeZpieczonego ustaiana jest kWotoWo,

5, lnterRisk może zastosować znyżki składki, w szczególnOści Z ty].Ulu:

1) objęcia ochrcną ubezpieczeniową osób upravliających sport wyczynowoj

2) wprowacizerria postanovvleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień OWU.

6. InterRisk może zastosculać zniżki składki, w szcżeqólności z iytułt];

1 ) iiczby osób przystepLljącvch do ubezpieczenia;

2) ni5kiej szkodclvości w poprzednich okresach Ubezpiecżenl3,

3) wprcwadzenia postanowień dodatkow)/c|] lui] odn]iennvch od postanOv",]eń O\,r,/U.

7. 5kładkaubezpieczeniowapłatna]est.jednorazcwo,chybazestrcnyumó,"liv!].- i]a.ze],

8. Składka ubezpieczeniowa, na lvniosek Ubezpieczajacego, i]oze ]o!:.. lc;iczcna na
taty.Terminy platności i wysokość koiejnych rai okreśia s e ],.,, ,]n .,,. : rb:]] ..zenia,

9. SkładkaZaUbezpieczeniepoLvinnabyćzapiaccna,,\lol.U.;,..-:,,,-],,,,.hyDa
Ze s1irony umowy ustalily W umowle L]l]azp efze: a pa:- ć j]_., :e.:l l płatności.
W przypadku płatności ratalnej, Pierv/sza rata 5k:ac]ii].ji !.::.. ,, dn u ZarV]erania
unlowy ubezpieczenia, natomia5t kolejle r;t,, ;i.:;l ::::pleczeniowej płatne
5ą Wterminach płatności określonych t,uliC,.. 3 _.!:ip::::. a

10, W przypadku odstąpienia od umcvly- rb:;p::::. : ub r,,ypouliedzenia umowy
przez którakoiwiekze stron, InterRi5k na €:! s a :{..cka za ckres, vl którym udzielał
ochrony ubezpieczeniowej,

11,W przypadkrr rozwiazania unlo,.ry lbezp sczen a ptzed upływem okresu, na który
Została ZaWarta Ubezpieczajacenlu plZV5łJg!Je Z,,|rot składki za okres niewykorżystanej
ochrony UbeZpieazenioWej.

Jakie obowiązki ma Ubezpieczający, Ubezpieczony, a jakie lnterRisk?
PRAWA loBoWlĄzKl 5TRoN UMoWY UBEzPlEczENlA

§19
'l. Ubeżpieczający obowiązany jest do;

1) przed Zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajacy obowiązany jest podać



do wiadomości lnterRisk wszystkie znane sobie okoliczności, o które lnterRisk
żapytywał w formuIarzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach;

2) zgłaszania |nterRisk zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informowal
lnterRisk przed Zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po powzięciu o

nich wiadomości;

3) opłacenia skladki lubjej ratw ustaIonymterminie;

4) ,lmożliwienia lnterRisk zasię9nięcia informacji odnosząc)/ch się do okoliczności
Wystąpienia WypadkU;

5) przekazywania lnterRisk W termini€ Ustalonym W umowie ubezpieczenia
wszystkich danych niezbędnych do należytego wykonywania postanowień
umowy ubezpieczenia, a w szczegó|ności Iisty osób przystępujących do
ubezpieczenia - w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie imiennej;

6) prżestrzegania obowiązków okreś|onych w ninie.jszych OWU;

7) dodoręczeniaUbezpieczonymOWUiudzielenianiezbędnychinformacjidotyczących
ochl ony Ubezp:eCżenlo!1 e_

8) poinformowania Ubezp eczonego na jego żądanie o sposobie obIiczania i opłacania
składki ubezpieczeno\Ą,ej oraż dostarczenia Ubezpieczonemu postanowień

umownych ul zakresie stanowiącym o jego prawach i obowiązkach, przed
wyrażeniem przez U bezpieczonego z9ody na frnansowanie składki ubezpieczeniowej
(o ile Ubezpleaony linansuje składkę). lnformacje powinny zawierać takze opis
obowiązkólv U bezpieczalacego i lnterRisk wzgiędem Ubezpieczone9o,

9) w przypadku, 9dy, unlcuia ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek,
U bezp e cza) a cy zc b orli ąza ny j est p rzekazać osobie za i ntere5owa n ej przystąpien iem
do umoi,,v lbezpleczenia informacje, 0 których mowa W art. ] 7 Ust, ] Lrstawy

c dz:ia noścl ubezpecżen]olvej i reasekuracyjnej przed przystąpieniem przez
tę osobe dc umotvy ubezpieczenia, na piśmie, lub jeżeli osoba Zainteresowana
przystąpieniem do umowy ubezpi€czenia Wyrazi na to Zgodę, na innym trwałym
nośnlku ll rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i rea5ekuracyjnej.

2. )eże'|Ubezpieczającyniepodałdowiadomości lnterRiskokoIiczności znanychsobie,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust, ] pkt 2,

lnterRisk nie odpowiada za skrrtki tych okolicżności,

3. lnterRisk obowiąZanyjest do:

1) prżekażywania Ubezpieczajalcemu informacji niezbędnych do zawarcia
i wykonania umowy ubezpieczenia, a w przypadku zgłoszenia roszczenia
zoborviązany jest do terminowej likwidacji;

2) dostarczenia Ubezpieczającemu przed zawarcietn umowy ubezpieczenia tekstu
niniejsżych OWU, a także innych dokumentów i formularzy niezbędnych z punktu
widzenia urykonywania umowy ubezpieczenia;

3) na żądanie Ubezpieczonego, udzielenia infcrmacji o postanowieniach zawartej
umowy oraz OWU w zakresie praw i obowiązków Ubezpieczonego;

4) Udostępnianid LJbezpieczającemu lub Ubezpieczonemu Tabeli Norm Uszczerbku
na Zdrolviu W taki sposób, aby Ubezpieczający lub Ubezpieczony mó91 zapoznać
się z nią przed zawarcienr umowy ubezpieczenia;

5) udostepnienia UbezpieczającemU, UbezpieczonemU lUb UprawnionemU
informac,ji i dokumentow, gromadzonych w ceiu ustalenia odpowiedzialnośc
lnterRiSk lUb Wysokości świadczenia, osoby te mogą żądać pisemnego
poi\^/ierdzenia przez lnterRisk udostępnionych informac.ji, a iakże sporządzać na

swój koszt kserokopii dokumentów i potu/ierdżania ich zgodności z oryginałem
przez lnterRisk;

ól oblęcia ochroną ubezpieczeniową osób, które zostaly zgłoszcne przez
UlreZpieczającego i Za które Została Zapłacona sk}adka ubezpieczeniowa;

; ,,,,,,pl:iv s,l adczenia na warunkach izasadach określonych ul n niejszych OWU i

!n.olr:e !beZp eczenia;

8] zabezp|€cże1 a dały.h osobowych, otrzymanych w wyniku realizacjl umowy
Jbezpiecze-:j: lad, L r,żeo )o n plawa:

9) pi5ernnego infcrmo,,,,,an d o5oby v/ystęptrjącej z roszczeniem, jakie dokumenty są
potrzebne Co ustaler a c,!pc,.,,,iedzlalności nterRisk lub rłysokośc świadczenia,
jeżeli jest to nieżbeone of ca 5żeoo ptorładzenia postępolvan!a, Z9odnie Z §2'l
Ust,7;

]0) piSemnego informol.,an a Uir€Zpie.żajace_oo ub Ubezpieczonego, jeżeIi nie są

oni osobami występującym z za!,,,adom!eniem o za;ściu zdarzenja objętego
ochroną ubezpieczeniową, zgodnle z §2] !st,7.

4. Ubezpieczający, L]bezpieczony lub Uprawniony ma]ą pla\!c rvgladu do informacji
i dokutnentów, 9romadzonych w ceiu ustalenia odporviedzialności lnterRi5k
lub lvysokości świadczenia, żądania pisemnego pot\,Jierdzenia przeż lnterRisk
udostępnionych informacji i sporządzania na swój koszt odpisów Jub kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich za zgodność z oryginałern prZeZ lnterRisk,

5. Niezaleznie od innych postanowień oWU, W sytuacji Zaniechania lub zaprzestania
dochodzenia świadczenia od lnterRisk przez ubezpieczającego, Ubezpieczony albo
jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego dochodzenia świadczenia.

Co zrobić żeby dostać świadczenie?
zcŁoszENlE RoszczENlA. UsTALENlE l WYPŁATA ŚWlADczENlA

§20

W razie poWstania Zdarzenia mo9ące9o powodou/ac odpowiedzialność lnterRisk
Ubezpieczający Iub Ubezpieczony obowiązany,iest do:

lnterRiskB§
VlENNA lN5URANcE 6ROUP

1 ) niezwłocznego zgłoszenia się do |ekarza i zastosowania się do jego Zaleceń;

2) Zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia lnterRisk nie późnie] niz w terminie 14 dni
od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na

to poZWala;

3) poddaniasiębadaniuprzezlekarzawskazanegoprzezlnterRiskcelemrozpoznania
zgłaszanych obraźeń ciała. Koszt takiego badania pokrywa lnterRisk.

§21

ZaWiadomienie o ZajściU Zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenioWą Ubezpiecza-
jący Iub Ubezpieczony możezłożyć w każdej jednostce organizacyjnej lnterRisk.

ZaWiadomienie o Za.jściu zdarzenia poWinno ZaWierac poniższe podstaWoWe
informa cje:

1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpiecza.jącego;

2) imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego;

3) imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem WystępUje
Uprawniony;

4) datę Wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia;

5) imię i nazwisko, adres świadków zdarzenia, o iie są W posiadaniu zgłaszającego
roszczenie.

3. W celu ustalenia odpowiedziaIności lnterRisk Ubezpieczający ub Ubezpieczony
zobowiązany jest dostarczyć poniższe podstawowe dokumenty, o ile są vl posiadaniu
zgł a sza)ącego roszcze n i e:

1 ) kopię zgłoszenia zdarzenia Polic.ji, o ile zostało dokonane;

2) dokumentacją medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych
obr ażeń or az zawierającą dokład ną d ia gnozę;

3) kańę informacyjną ze szpitala;

4) celem refundacji poniesionych kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środkóW pomocnicżych:

a) kopię z|ecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,

b) okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT
oraz dowody ich zapłaty;

5) ce|em refundacji poniesionych kosztów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych:

a) kopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń 5połecznych, na podstawie której przyznano
rentę szkoleniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym
zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orżekania
o niepełnosprawności, W którym orzeczono o celowości przekwalifikowania
zawodowego osoby niepełno5prawnej,

b) okazać UbezpieczycieIowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT
oraz dowody ich zapłaty;

61 ceiemrefundacjiponiesionych:kosztówIeczenia,kosztówleczenia5lomatologicznego
- okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz
dowody ich zapłaty;

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

a) kopię prawa jazdy i uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami prawa,

b) kopię dowodu rejestracyjnego pojażdu;

8) w przypadku poglyzieniawzezpsa zaświadczenie |ekarskie o udzieleniu pierwsze.j
pomocy medycżnej;

9) w przypadku cżasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki:

a) kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z d|ia 22 |ipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej
niezdo|ności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła ww, zaświadczenie oraz
zaświadczen iem stwierdżającym zatrud nien ie - w przypad ku U bezpieczonego
będącego pracownikiem placówki oświatowej, chyba źe Ubezpieczony nie
mógł go uzyskaćz przyczyn od siebie niezależnych;

b) zaświadczenielekarskiepotwierdzająceokresniezdoInościdonaukiizaświadcżenie
ze szkoły potwierdzające nieobecność na zajęciach lekcyjnych - w przypadku
uczriow i studentow;

1 0) w przypadku uciążIiwego leczenia - zaświadczenie lekarskie żawierające informację
o okresie niezdolności do nauki lub pracy oraz potwierdzenie nieobecności
Ubezpieczonego w pracy lub na zajęciach lekcynych przezzakład pracy lub szkołę.

4. lnterRisk może na swó,j koszt, kierować Ubezpieczonego na badania lekarskie
Z cZęstotIiWością uzasadnioną wzg|ędami medycznymi.

5. lnterRisk może uzyskać odpłatnie od podmiotówwykonujących działalność |eczniczą
w rozumien]u przepisów ustawy o działainości |eczniczej, które udżielały świadczeń
Zdrowotnych Ubezpiecżonemu, za pośrednictvlem |ekarza upoważnionego przez
l nterRisk, i nformac,je o okoi icznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego
i weryfi kacją da nych o jego stan ie zdrowia, ustaleniem prawa te.j osoby do świadczenia
Z ZaWartej umowy UbeZpieczenia i wysokością te9o świadczenia, w zakresie
określonym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

6. Wystąpienie lnterRisk o informac.ję, o której mowa W ust, 5, Wymaga pisemnej

1.

2,
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zgody Ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma Zostać ZaWarta umowa
ubezpieczenia, albo jego prżedstawicieIa ustawowego.

7. Po otrzymaniU zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego
ochroną ubezpieczeniową, lnterRisk W terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, informu,je o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeźeli nie są
oni osobami Występującymi Z tym Zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zqłoszonych
roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta Wyraziła zgodę,jakie dokumenty są
potrzebne do Ustalenia odpowiedzialności lnterRi5k lUb Wysokości śWiadczenia, jeżeli
jest to niezbędne do daIszego prowadzenia postępowania,

8. W przypadku powzięcia przez lnterRisk nowych informacji mających związek
z ustaIeniem zasadności zg|aszanych roszczeń lub wysokości świadczenia, lnterRisk
w terminie 7 dni od daty powzlęcia dodatkowych informacji, pisemnie informuje
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
.jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia.

9. W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach opcji
DoDATKOWEJ D'15 - Assistance EDU PLUs, Ubezpieczający Iub Ubeżpieczony
obowiąZany jest telefonicznie skontaktować Się Z centrum Assistance (adres, numer
telefonu podanyjest w umowie ubezpieczenia) i przekazać następujące informacje:

1) imię ! nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;

2) imię i nazwisko Ubezpieczonego;

]) adres zamieszkania ubezpieczonego:

4) okresubezpieczenia;

5) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;

6) nUmer telefonU kontaktowego Ubezpieczonego.

1O. W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Opcji
DoDATKOWE] Di5 - Assistan(e EDU PLU5, Ubezpieczony, na Wniosek centrum
Assistance, Zobow!ązany jest przedstawić lekarzom centrum Assistance posiadane;
zaświadczenia medyczne, skierowania, ZWolnienia lekar5kie, dokUmenty medyCZne,
recept, a także okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków Iub faktur
VAT oraz dowody ich zaplaly.

§22

1. Stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa powinien być ustaIony
niezu/łocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez|ekarza
leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku.

2. Stopień uszczerbku na zdrowiu Iub rodzaj inwalidztwa, W ramach opcji Podstawowej,
opcji ochrona, opcji ochrona PlUS i opcji Progresja, Ustalany jest zaocznie pftez
|ekarza zaufania na podstawie zgłoszonego roszczenia i dostarczonej dokumentacji
z przebiegu leczenia lub na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza
zaufania z udziałem Ubezpieczonego.

3. Prży usta|eniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu Iub trwalego inwalidztwa
częściowego nie bierze się pod UWagę charakteru czynności zawodowych wykonywanyCh
przez Ubezpieczonego.

4. stopień uszcżerbku na zdrowiu w ramach opcji Podstawowej i opcji Progresja ustalany
jest WyłąCZnie na podstawie Tabel] Norm Uszczerbku na Zdrowiu udostępnianei
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, na kaźdyich wniosekzgodniez postanowieniami
§]9Ust.3pkt4.

5. Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plu5 usta|any jest na
podstawie Tabe|i Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus i wyiącznie za uszkodzenia
ciala wyszczególnione wTabeli Norm U§ZfZerbkU na Zdrowiu EdU Plus, która stanOWi
załącznik nr ] do niniejszych OWU.

6. W razie utraty Iub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których tunkc.le przed
wypadkiem były już upośIedzone, świaciczenie wyplaca się z uurzględnieniem
różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla
danego organu, narządu lub ukladu po wypadku, a isinie.jącym bezpośrerlnio przed
wypadkiem,

§23

l. lnterRisk wypłaca Ubezpieczonemu lub Upravlnionemu świadczenie na podsta,ele
Uznania roszcżenia, po Uprzednim przeprowadzeniu własnego postępcwania
dotyczącego ustalenia stanU faktycznego Zdarzenia objętego och roną u bezpieczenioWą,
zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia, ZaWartej Z Ubeżpieczonym
lub Uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.

2. Świadczeniawypłacanesąwzłotych polskich.

3. lnterRisk spełnja świadczenie W terminie 30 dniod daty otrzymania ZaWiadomienia
o wypadku,

4, )eże|i W terminie określonym w usi. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do
Ustalenia odpowiedziaIności lnterRi5k aIbo wysokości świadczenia okazalo się
niemoż|iwe, świadczenie wypłaca się w terminie']4 dni od dnia, v/ którym przy
zachowaniu należytej staranności Wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część świadczenia lnterRisk Wypłaca W terminie 30 dni od datv
otrzymania zawiadomienia o wypadku.

5. Jeżeli W terminie określonym W Ust, 3 lnterRisk nie Wypłaci śWiadczenia, Zawiadamia
na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, jeżeli n ie jest on osobą
zgłasza)ącąroszczenie, o przyczynach niemożności Zaspokojenia ich roszczeń w całości
Iub czesci w powyżsżym terminie.
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6. Jeżeli śWiadczenie nie przysługuje Iub prżysługuje W innej Wysokości niż określona
w zgłoszonym roszcżeniu, lnterRisk informUje o tym na piśmie osobę Występującą
z roszczeniem oraz Ubezpleczollego, jeze]i n e ]est on osobą zgłaszającą roszczenie,
W terminach określonych !V U5t.3 ub,i, lVSkaZujac na oko]]czności oraz na podstawę
prawną uzasadniającą całkowita ub.ż-.ścio/,,: odmowe lvypłaty świadczenia oraz
poucża o możliwości Zloźenia skarg Ub |ek amaa]i do nterRisk lub dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.

§2J

Ubezpieczającemu, ubezpiecżonernu ub upra,.,,",c:ei._ i -T3,,.]/ ubezpleczenia nie
będącemu osobą frzyczną przysługuje pra,,!o dc .,lr es .. : ;i:..
Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub upra,,r,l cnen-, ] J-:.i, -a:]r aazen]a
będącemu osobą fizyczną przysługu.je prawo do tr,n]e5len a r€l :T:]_ ,. :]_ -] :.,]u
usiawy o rożpatrywaniu reklamacji prżez podmioty rynku finanso,..::: : :l::zl łu
Fina nsoWym,

5kargę Iub reklamację składa się: na piśmie do oddziału lub ńlii nteri s.. ;:
pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub osob]ście albo Usti s,
tj. telefonicznie poprzez lnterRisk Kontakt (nr te .:22ż12 20 12) lUb osobiśc]e do
protokołU w oddziale Iub fiiii lnterRisk. Skargi Iub reklamacje dotyczące llkwidacji
szkód na|eży składac w tbrmie pisemnej za pośrednictwen,] operatora pocztowego,
posłańca lub kuriera na adres do korespondencji wskazany w decyzji o wypłacie lub
odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia lub innym dokumencie, ktorego
dotyczy skarga lub reklamacja.

Na żądanie osoby składającej leklamację w sposób inny niz za pośrednictwem
operatora pocztowe9o lub kuriera, lnterRisk potwierdZa fakt Złożenia reklamac.ji
W trybie uzgodnionym ż tą osobą.

Jednostka organizacyjna lnterRisk, której dotyczy skarga lub reklamacja udziela
odpouliedzi na ska19ę lub reklamację W terminie 3c dni od dnia otrzymania skargi
ILlb reklamacji, W szczegó|nie skompiikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzie|enie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin
rozpatrżenia 5kargi lUb reklamacji i udzielenia odpowiedzi może Zostać WydłUżony do
maksymalnie 60 dni od dnia otrzyriania skargi lub reklamacji.

lnterRisk udziela odpouliedzi na skargę lub r€klama.ję pisemnie iub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji, odpowiedz na skargę moźe być udzielana takźe
,w innej forrnie uzgodnionej z osobą lvnoszącą skargę. Odpowiedź na reklamację na
wniosek osoby lvnoszace.j reklamacje moż€ Zostać udZielona drogą elektronicznq.

Ubezpliecza.jącemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
będącemu osobą fiżyczną przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika
Finansowegc. Konsumentom przysługuje także pravr'o Zwrócenia się o pornoc do
mielskich i pov/iatowych rzeczników konsumenta,

lnterRisk podlega nadZorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Po5TANowlENlA KoŃ€oWE

§25

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub lnterRiskw związku z umową ubezpieczenia (dotyczące zarówno
wykonania jak irozwiązania lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia) powinny
być złożone na piśmie pod rygorem niewaźności, za wyjątkiem przypadku, gdy
podmioty te wyrażą zgodę na przekazywanie zawiadomień i oświadczeń w formie
elektronicznej.

Powództwo o roszczenie Wynikające Z Umowy ubezpieczenia można Wytoczyć We-
dług przepisów o właśclwości ogólnej albo przed sąd właśclwy dla miejsca zamiesz,
kania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia mozna
wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo prżed 5ąd właściwy dla miej-
sca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczone9i] lub spadkobiercy Uprawnionego
Z Umowy ubezpieczenia.

Za5ady opodatkowania kwot otrzymanych Z tytUłu ubezpieczeń regUlują ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych

Wszelkie spory wynikające Z umowy ubezpieczenia lub powstające w zwiąZku Z nią
mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przezSąd Polubowny przy Komisji Nadzoru
Finansowego. Powyzsze postanowienie nie stano\Ą/i zapisu na sad polubowny,

Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawańej na podstawie niniejszych
OWU jest prawo poiskie.

Niniejszy tekst jednolity ogólnych warunków ubezpieaenia został zatwierdzony
uchwałą nr 0i/29/03/ż016Zarządu lnterRiskTU 5,A.Menna lnsurance Group z dnia
29 marca 201 6 r i ma Zastosowanie do umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia
15 maja 20'l6 r.

\l/iceprezes Zarządu

j/n^

3.

,l.

1,

6.

3.

6.

Katarzyna Gr ]ózef winiarski

CzłonekZarządu



Załą€znik nr '| do Ogólnych Warunków Ubezpie<zenia EDU PLU5

TABEtA NORM USZCZERBKU NA ZDROW|U EDU PLUS

InterRisk r
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procent uszczerbku
na zdrowiu

]. ZŁAMAN|E KoŚC| POKRYWY CZA;ZK| 5

2 ZŁAMAN|E KośCl PODSTAWY CZ^SZK| l0

l!. USZKODZENlATWARZY §§
USZKoDZENlA PoWŁoKTWARZY (BLlZNY ] UBYIK|) )

2. ZŁAMANIA KoŚCl TWARZOCZASZK 3

3, ZŁAMAN|E KOSC NOSA 2

4, CAŁKOW|TA UTRATA NOSA )0

5, UTRATA SKRZYDEŁKA NOSA 8

6, CZĘŚC|OWA UTRATA ZĘBA STAŁEGo - za każdy ,l

7. CAŁKOW|TA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - za każdy 2

B. ZŁAMAN|E KoŚC| SZCZĘK| LUB ZUCHWY I z

9. cZĘŚcloWA UTRATA SZCZĘK| LUB ZUCHWY 10

10, CAŁKOW|TA UTRATA SZCZĘK| LUB ZUCHWY 4a

]. CAŁKOW]TA UTRATA JĘZYKA 30

lll. USZKODZENiA NARZ:], _','. ]FC(!]

50

l00

3, USZKODZE\iE GAŁK: O'J\il - ciała obce J

4. USZKODZEN|EGAŁK| ocZNEJ i 
,|'

- odwarstwienie siatkówki jednego oka 
l

procent uszczerbku
na zdro,,,liu

1, CAŁKOW|TA UTRATA MOWY ] 100

procent uszczerbku
na zdrov]iu

1, UTRATA SŁUCHU W ]EDNYM UCHU

2, CAŁKOW|TA UTRATA SŁUcl ] W oBU USZACH 70

3, CZĘŚC]OWA UTRATA MAŁZoWlNY USZNE]
LUB ZNlEKSZTAŁCENlE (b izny, oparzenia, odmrozenia)

]

4. CAŁKOWTA UTRATA MAŁZOW|NY USZNE] B

utrata obu małżowin uszNycH
,l0

l USZKODZENIE LUB ZWĘZENlE KRTANl POZWALA.JĄCE
NA OBCHODZENlE S|Ę BEZ RURKLTCHAW|CZEJ

5

2. USZKoDZENIE KRTANl, PoWoDUJĄCE KoN ECZNoŚC
STAŁEGO STOSOWANlA RURKl TCHAW CZE]

25

3. USZKODZENlETCHAW|CY - ZWĘZENIE 2

4, U5ZKODZEN ] E PRZEŁYKU PoWoDU.]ĄCE CAŁKOW|TĄ
NlEDROZNOŚC PRZEŁYKU ZE STAŁĄ
PRZETOKĄ ZOŁĄDKOWĄ

40

5. USZKODZENIETKANEK M|ĘKK]CH (SKORY l M|ĘŚN|) SZY|
,l

Vł], USZKoDZEN]lA KLATKI PlERSioWE]
l JEJ NASTĘPSTWA

l CZĘŚC|OWA UTRATA BRODAWK| SUTKOWE] U KoB]ET 1

2. CAŁKOW|TA UTRATA BRODAWK| SUTKOWEJ U KOBLET

3, CZĘSC|OWA UTRATA GRUCZOŁU P ERSloV/EGo 5

4, CAŁKOW|TA UTRATA GRUCZOŁU P ERSloWEGo B

5, ZŁAMAN E ZEBER zakażde, maksyma nie 10%
,l

6, ZŁAMANLE MOSTKA 3

7. USZKODZENIE SERCA LUB 05|ERDZ|A
(POURAZOWE, POZAWAŁOWE):

10

procent uszczerbku
na zdrowiu

l, USZKODZENlA PoWŁoK ]AMY BRZUSZNE] _

b izny nie będące następstwem zabiegów operacyjnych
l

2, USZKODZENlE ZOŁĄDKA, JEL T -

bez zaburzen fun kcji przewodu pokarmowego
2

3. USZKODZENIE ZOŁĄDKA, .]EL T
odzywianie wyłącznie parenteralne

20

4. USZKoDZEN]A ZWIERACZA oDBYTU 5

5, USZKODZEN E ŚLEDZ|ONY 3

6, CAŁKOW|TA UTRATA SLEDZ|ONY ,l0

7. USZKODZEN|A WĄTROBY - resekcja fragmentu wątroby 10

B. U5ZKoDZENlA TRZUSTK| l0

lX, USZKoDZENlA NARZĄDoW
MOCZOPŁCIOWYCH

lpiććęni:n;;*óibkn]
.. :,.::::),:::..,|:iie..:,żtl|óŃ:|i:i:',',:'|:. :,: ::.|.

l, CAŁKOW|TA UTRATA ]EDNE] NERK| PRZY DRUG|EJ

ZDROWE] l PRAW]DŁoWo DZ|AŁA]ĄCE"]
2a

2. CAŁKOW]TA UTRATA JEDNEJ NERK] PRZY

UPoŚtEDZENlU FUNKCJoNOWANlA DRUGIE] NERK

LUB USZKODZENlE OBU NEREK PROWADZĄCE
DO ,Cr] SCnYIKOWEJ NIEWYDO l\OŚC, -

schyłkowa niewydoIność nerek

50

3, USZKODZENlE MoCZoWoDU
,l0

4, USZKODZEN]E CEWK| MOCZOWE] 5

5 CAŁKOW|TA UTRATA PRĄC A 30

6. cZĘŚCloWA UTRATA PRĄClA 10

7. CAŁKOW|TA UTRATA.]EDNEGo ]ĄDRA LUB ]A,]NlKA l0

8. CAŁKOWITA UTRATA oBU JĄDER LUB ]A]NlKoW 30

9. PoURAZOWY WoDN|AK JĄDRA 5

,l0. 
CAŁKOW|TA UTRATA MAC|CY 40

1 1. USZKODZENlE POCHWY 5

12, USZKODZEN E MACICY 10

X. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA
I RDZENlA KRĘGOWEGO

l. USlKoDl_N A F ąĘGoSł UPA -

następstwa urazów skrętnych 2

2, ZŁAMANIATRZONOW KRĘGOW - za każdy 5

3, ZŁAMANlA KRĘGOSŁUPA - ŁUKÓW WYROSTKOW
PoPq7l-C7l\ /e H, Ko| C,YS VcH - lA hAZD\

2

Xl. USZKoDZENlA MiEDNlCY

1. ZŁAMANiE M|EDN|CY 20

',,.,,,,,..Xll::§śżKÓńżEMA,KaŃCaĄ-il3l6, ai'$N-Ęj..:.']:l:]:,l,l:,::ll]:],i:::

)rocent uszczerbku
na zdrowiu

orawa l lewa

ZŁAMAN]E ŁoPATK| J )
ZŁAMAN E OBO]CZYKA 3 2

3, ZW|CHN ĘC E STAWU oBo.]CZYt(oWo-BARKoWEGo
LUB OBO]CZYKOWO MOSTKOWEGO

,l

l
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l. USZKODZENIA GŁOWY

procent uszczerbku
na zdrowiu

procent uszczerbku
na zdroiviu

V. USZKODZENlA NARZĄDU SŁUCHU

lvli :US?KODZENIIAI:5ZY|;,l§TA N,L

TcHAWIcY l PRZELYKU
procent uszczerbku

na zdrowiu

P ioćóńt,il,śżćż6i bkr'
,,, ..,,,ll']],ńźl:żd]}óŃiil,:,l].,,l::"

Vlll. USZKoDZENlA BRZUCHA
llcH NASTĘPSTWA

procent uszczerbku
na zdrowiu
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7, USZKODZENlA ttłlęŚNl, ŚclęclrN - następstwa

4. USZKODZEN E STAWU ŁOPATKOWO RAM ENNEGO

5. CAŁKOWTA UTRATA KOŃCZYNYW STAW|E BARKOWYM

6. ZŁAMANlE KośC| RAM|ENNE]

7. UTRATA KOŃCZYNY NA PoZLoMlE RAMlEN]A

B, ZŁAMANlE KośC| RAMlENNE], WYROSTKA

ŁoKC|oWEGo, GŁOWY KośCl PRoMlEN]OWEJ

9, ZŁA]\4AN A KośC PRZEDRAM|EN]A

1O. USZKODZENIA TKANEK MlĘKKlcH, sronv, tłlęśNt,
SC|ĘG,tN l C)PRZYLIED)W \ACZYN

] ], ZW]CHNlĘClA W STAWIE ŁOKCLOWYM

1 2, UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘB E PRZEDRAM|ENlA

1 3. ZŁAMAN|A NADGARSTKA

14_ UTRATA RĘK] NA PoZ|oM|E NADGARSTKA

l 5, ZŁAMAN A ]EDNE] KośC| śRODRĘCZA

16. ZŁAMANIE PALCA

lz. częśclown UTRATA OPUSZK| KC|UKA

1B, UTRATA PAL|CZKA PAZNOKC|OWEGO KC]UKA

1 9, UTRATA KC UKA

zo. częśclowł UTRATA oPUSZKl PALCA WSKAZU]ĄCEGo
PALCATRZEC|EGO, CZWARTEGO LUB P|ĄTEGO - za

21. UTRATA PAL]CZKA PAZNOKC|OWEGO PALCA

WSKAZU]ĄCEGo, PALCA TRZECl EGo, CZWARTEGO

LUB P|ĄTEGO zakażdy

22_ UTRATA PALCA WSKAZU]ĄCEGO

23, UTRATA PALCA TRZECIEGo, CZWARTEGo
LUB P|ĄTEGO -zakażdy

1. UTRATA KOŃCZYNY DOLNE] W STAW]E BloDRoWYM

2, UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA PoZ|oM|E UDA

trSZKoDlE\,E l KANEK M LK{|C-, APARATU
W [ZAD.oW| Co M|Ę\N| SCIĘG|| \, NACIY\,
\.ńWOW - ^o\lępsiwd u5/^ooze; lrazów .(ręl nycA

4. USZKOD,/tNIA STAWU BIoDRoWtCo (/W|cHN|ĘC,

lrAMA\ BL|ŻsZE) NASADY KośCl UDoW|-,, ZŁAMA\
SZY]Kl, ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH I

PODKRĘTARIOWYC rt, IŁAMA\ KRĘTARlY
URAZOWryCH, ZŁUS,/C/I-N GŁOWY KOSC| UDOWtl

5, ENDOPROTEZA STAWU B|oDRoWEGo

6, ZŁAMANlE KośCl UDOWEJ

ZŁAMANlE STRUKTUR KOSTNYCH TWORZĄCYCH
STAW KOLANOWY I RZEPK|

2. UsZKoDZENlA W|ĘZADEŁ

7i

CAŁKOW|TA UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ
NA POZ|OMlE STAWU KOLANOWEGO

]. ZŁAMANIE KoŚC| PODUDZ|A (P|SZCZELOWE] LUB

PlSZCZELoWEJ I STRZAŁKOWE] )

2 /ł AMANIE KoŚC| STRZAŁKOWE]

3. USZKODZENIA TKANEK MlĘKK|CH PoDUDZlA, 5KoRY
MlĘŚNl, ŚC|ĘGNA ACH LLESA l lNNYCH ŚClĘG EN

4, UTRATA KOŃCZYNY NA PoZLoMlE PODUDZIA

D, STA]^/ 5 i(c (o\łC], GO LE \: ] a1,1,) 5 r.O !,, awo - P : !TOW\a

l, USZKODZENlA STAWU SKoKoWo GOLENloWEGo
I SKoKoWo-PlĘToWEGo - SKRĘCENlA, ZW|CHNlĘCIA l

2. ZŁAMAN|A KoŚC| SKOKOWEJ LUB P|ĘlowE] 5

3. ZŁAMANlA KośC| ŚRoDSTOP|A l

4. CAŁKOW|TA UTRATA STOPY 50

5. UTRATA STOPY NA PoZ|oM|E STAWU CHOPARTA 40

6, UTRATA STOPYW STAW|E L|SFRANCA 30

7. UTRATA STOPY W oBRĘBlE KoŚCl ŚRoDSToPlA 2a

!, PAt Ci S-iPł'

1. ZŁAMAN|E PALCA l

2, UTRATA PAL|CZKA PAZNoKcloWEGo PALUCHA l

3. UTRATA PALUCHA 8

4. UTRATA PALCÓW ||, Il|, |V lV - za każdy 1

XIV. NlED0\,1/ŁADY l PoRAZFNiA
proceni uszczerbku

na zdrovu,i1_1

1 PORAZENIE lub NIEDoWŁAD KOŃCZYNY
GORNEJ PRAV/EJ

40

2. PORAZENIE lub NIEDoWŁAD KOŃCZYNY
GÓRNE] LEWE]

30

3, PORAZENIE Iub NlEDoWŁAD KOŃCZYNY DOLNE] 25

4. PORAZENlE lub NIEDOWŁAD
POŁOW|CZY PRAWOSTRONNY

70

5, PORAZENIE Iub NIEDOWŁAD
POŁOW|CZY LEWOSTRONNV

60

6, PORAZENIE CAŁKOW1TE KOŃCZYN GORNYCH I

DOLNYCH (caerokończynowe)
,l00

7, PORAZENIE NERWU TWARZOWEGO I 5

18 oGoLNEWARUNK| UBEZP|ECZEN|A EDU PLUS
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XllI. UsZKoDZENlA KoŃCZYNY DoLNEJ
procent uszczerbku

na zdrowitl
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