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ZAŁĄCZNIK NR  2 

POSTANOWIENIA  DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU 

 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 
Group wskazuje różnice pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 
01/29/03/2016  Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 29-03-2016r. 
 
§1 
Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub 
odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia: 
 
1. w § 2 dodaje się pkt. 74) – 77) w brzmieniu: 

“74) pogryzienie – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa; 
  75) pokąsanie – uszkodzenie ciała przez wszystkie zwierzęta,  
  76) ukąszenie – naruszenie tkanki skóry przez owady (w tym m.in. użądlenia), 
  77) teren placówki oświatowej – budynki oraz ogrodzony teren należący do placówki oświatowej, do której 

uczęszczał Ubezpieczony.” 
 
2. w § 2 pkt. 58) otrzymuje brzmienie: 

„58) Ubezpieczony – osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na 
rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, a w przypadku świadczenia, o którym mowa w § 7 
pkt. 7 Ubezpieczonym jest wyłącznie dziecko, wychowanek lub uczeń uczęszczający do danej placówki 
oświatowej, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczeni.” 

 
3. §4 ust. 1 pkt. 1) lit. h) otrzymuje brzmienie: 

„h) pogryzienie przez psa i inne zwierzęta, pokąsanie, ukąszenie” 
 
4. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§7 
Opcja Podstawowa Plus obejmuje następujące świadczenia: 
1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 

a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia 
określonej w umowie ubezpieczenia, 

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy 
ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu wyłącznie za zdarzenia określone w Tabeli 
Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszych OWU, 

c) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości: 3 000 PLN (w przypadku zawarcia 
umowy ubezpieczenia w Wariancie I), 3 600 PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w 
Wariancie II), 5 400 PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III), pod warunkiem 
iż: 
− są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, 
− zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata 
od daty nieszczęśliwego wypadku, 

d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - zwrot udokumentowanych 
kosztów do 3 000 PLN (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I), 3 600 PLN (w 
przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II), 5 400 PLN (w przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia w Wariancie III), pod warunkiem iż: 
− Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznano rentę 
szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie 
powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono 
o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej, 
− zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata 
od daty nieszczęśliwego wypadku; 



 

str. 2 

 

 
2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie w wysokości: 

a) 100 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I, 
b) 120 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, 
c) 180 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, 

pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 
 
3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 
100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż: 

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku; 

 
4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe świadczenie w wysokości:  

a) 1 000 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I, 
b) 1 200 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, 
c) 1 800 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, 

pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 
 
5) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe 
świadczenie w wysokości: 

a) 1 000 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I, 
b) 1 200 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, 
c) 1 800 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, 

pod warunkiem, iż: 
− nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
− śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; 

 
6) w przypadku pogryzienia przez psa i inne zwierzęta, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie w 
wysokości: 

a) 200 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I, 
b) 240 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie II, 
c) 360 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, 

pod warunkiem pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez minimum 2 dni; 
 
7) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na terenie 
szkoły i w następstwie którego  nastąpiła śmierć Ubezpieczonego – świadczenie dodatkowe w wysokości: 

a) 5 000 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie I lub w Wariancie II, 
b) 9 000 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III, 

pod warunkiem, iż: 
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie szkoły i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
b) śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, 
c) zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki 

oświatowej.” 
 
5. w § 11 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

“§ 11 ust. 1 pkt 4) 
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% 
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień 
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku 
kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem 
świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w 
szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty 
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odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia.” 

 
6. w § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

“§ 11 ust. pkt 5) 
Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia 
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została 
zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie 
pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia 
pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 
dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu 
jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia.”  

 
7. w § 11 ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie: 

“§ 11 ust. 1 pkt 13) 
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysokości 350 zł, pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego: 

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, 

b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, 
c) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie 

maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;” 
 
8. § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„§13 ust. 5  
Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota stanowiąca: 

1) w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Ochrona Plus, Opcji Dodatkowych (D1-D15) - 100% sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla w/w Opcji, 

2) w przypadku Opcji Podstawowej Plus - 141% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia 
dla w/w Opcji, 

3) w przypadku Opcji Progresja - 250% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla w/w 
Opcji, 

4) w przypadku Opcji Ochrona - 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia ustalonej 
odrębnie dla każdego zdarzenia w w/w Opcji.” 

 
9. § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22 ust. 5 
„Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie Tabeli Norm 
Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus za uszkodzenia ciała wyszczególnione  w  Tabeli  Norm Uszczerbku na Zdrowiu 
Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWU. W przypadku uszkodzeń ciała 
niewyszczególnionych  w  Tabeli  Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, stopień uszczerbku na zdrowiu lub 
rodzaj inwalidztwa, ustalany jest zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie zgłoszonego roszczenia i 
dostarczonej dokumentacji z przebiegu leczenia lub na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza 
zaufania z udziałem Ubezpieczonego. W takich przypadkach stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na 
podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu udostępnianej Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, na 
każdy ich wniosek zgodnie z postanowieniami §19 ust. 3 pkt 4).” 
 

10. TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
oferty/umowy ubezpieczenia.  
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11. W przypadku rozbieżności treści niniejszej umowy ubezpieczenia z OWU, obowiązują postanowienia 
niniejszej umowy ubezpieczenia.  
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