
Pelne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane sq w innych dokumentach, w tym w Og6lnych Warunkach
Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwalq nr 0l /27 /03/2O18Zarzqdu lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeh Sp6lka Akcyjna Vienna lnsurance Group
z dnia 27.03.2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zduzei losowych obejmujqca choroby oraz
nieszczqiliwe wypadki, kt6re majq miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Co ieit przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

/ nastgpstwa nievczq(liwego wypadku (NNW), kt6ry wydarzyl siq podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich nastqpstwa, kt6re
zostaly zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

Suma ubezpieczenia:

x rodzaj6w (wiadczefi okreilonych w opcjach
rozszerzajqcych zakres ubezpieczenia, je2eli
dodatkowa skladka

dodatkowych Dl-Dl6
nie zostala oplacona

lnterRisk nie odpowiada w szczeg6lnoSci za szkody powstale w nastgpstwie
lub w zwiqzku z:

! umyslnym popelnieniem lub usilowaniem popelnienia przestgpstwa
przez Ubezpieczonego

popelnieniem lub usilowaniem popelnienia samob6jstwa lub samooka-
leczenia sig przez Ubezpieczonego

chorobami, lub uszkodzeniami ciala zdiagnozowanymi przed datq objqcia
ochronE ubezpieczeniowq

chorobE zawodowq, chorobq psychicznq

uprawianiem sport6w i aktywnoici wysokiego ryzykaprzez Ubezpie-
czonego

wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjqtkiem sytuacji gdzie Ubez-
pieczajqcy rczszerzyt zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie
sportu

operacjq wt6rnq

/ Opcia Podstawowa, Podstawowa Plus, Ochrona Plus - od 1.0002t Tll
do 50.00021 EI Jakie sq ograniczenla ochrony ubezpieczeniowej?

/ OpcjaProgresja - od 1.00021 do 20.00021

/ Opcja Ochrona - od 3.00021 do 1 4.00021

Opcje dodatkowe:

/ D1 - Smierd Ubezpieczonego w nastqpstwie wypadku komunikacyjnego
- do 50.00021

/ D2 - Oparzenia - do I 0.00021

/ D3 - Odmro2enia - do 10.00021

/ D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczgiliwego wypadku - do l0.00ozl

/ D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - do 10.00021

/ D6 - Pakiet ONKO i Powa2ne Choroby - do 2.00021

/ D7 - Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczgSliwego wypadku
- do 1 0.00021

/ D8 - Operacja w wyniku nieszczqiliwego wypadku - do 5.00021

/ D9 - Operacja w wyniku choroby - do 5.00021

/ Dl0 - Koszty leczenia w wyniku nieszczq(liwego wypadku - do 20.00021

,/ D11 - Czasowa niezdolnoii Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy
w wyniku NW - do 30.0002t

/ D12 - Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

- do L00021

,/ D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW - do 5.00021

/ Dl4 - Uciq2liwe leczenie w wyniku nieszczqiliwego wypadku
- do 1 0.00021

/ Dl5 -assistance EDU PLUS -5.00021

/ Dl6 -Telemedycyna - 5.00021
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Gdzie obowiqzuje ubezpleczenie?

na terytorium RP przez24 godziny na dobq - opcje Dodatkowe: D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczqiliwego wypadku), D5 (pobyt w szpitalu w wyniku
choroby), D7 (koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczqiliwego wypadku), D8 (operacje w wyniku nieszczg(liwego wypadku), D9 (operacje
wwynikuchoroby),Dl0(kosztyleczeniawwynikunieszczg(liwegowypadku),D11 (czasowaniezdolnoSiUbezpieczonegodonaukii/lubpracywwyniku
nieszczq(liwego wypadku), D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczqiliwego wypadku), D14 (uciq2liwe leczenie w wyniku nieszczgSliwego
wypadku), D15 (assistance EDU PLUS)

na obszarze calego iwiata plzez 24 godziny na dobq - Opcje: Podstawowa, Podstawowa Plus, Progresja, Ochrona, Ochrona Plus oraz opcje Dodatkowe:
D1 (imieri Ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego), D2 (oparzenia w wyniku nieszczqiliwego wypadku), D3 (odmro2enia), D6 (Pakiet
ONKO i Powa2ne Choroby), Dl2 (zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wadywrodzonej serca), D16 (telemedycyna)

Co naleiy do obowiqzk6w ubezpieczonego?

niezwloczne zgloszenie sig do lekarza i zastosowania sie do jego zalece6, w razie powstania zdarzenia mogEcego powodowai odpowiedzialnoJi lnterRisk

zawiadomienie lnterRisk o zaj(ciu zdarzenia

poddanie siq badaniu przez lekarza wskazanego przez lnterRisk, je2eli lnterRisk za2qdal takiego badania, celem rozpoznania zglaszanych obra2eri ciala

Jak i kiedy naleiy oplacad skladki?

Skladkq nale2y oplaci( w wysoko(ci, formie (got6wka lub przelew) i terminach okreilonych w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna siq i koriczy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowg ubezpieczenia zawiera siq na okres 12 miesiqcy, chyba 2e strony um6wily sig inaczej.

OdpowiedzialnoSf lnterRisk rozpoczyna siq od dnia wskazanego w umowie jako pocz4tek okresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m. in.:

a) zdniemuplywuokresuubezpieczenia,odstqpieniaprzezUbezpieczajEcegoodumowyubezpieczenialubwypowiedzeniaumowyubezpieczenia

b) wprzypadkuoplaceniaskladki wratach-je2eli pouplywieterminuplatnoici ratylnterRiskwezwieUbezpieczajEcegodojejzaplatyzzagrozeniem,
2e brak zaplaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Ubezpieczajqcego spowoduje ustanie odpowiedzialnoji lnterRisk, a kolejna rata
skladki nle zostanie oplacona w tym terminie - z dniem uplywu tego terminu

c) z dniem wyplaty iwiadczenia lub iwiadczeri o lqcznej wysokoSci r6wnej sumie ubezpieczenia okreilonej w polisie

d) wobec Ubezpieczonego z dniem jego zgonu

Jak rozwilzad umowq?

Je2eli umowq ubezpieczenia zawarto na okres dlu2szy nii szei( miesiec, UbezpieczajEcy ma prawo odstqpii od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni
a w przypadku, gdy Ubezpieczajqcy jest przedsigbiorcE w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Konsument, kt6ry zawarl na odleglo(i umowq ubezpieczenia, mo2e od niej odstqpit bez podania przyczyn, sktadajqc olwiadczenie na piimie, w terminie
30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o kt6rych mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, je2eli jest to termin
p6iniejszy. Termin uwaia siq za zachowany, je2eli przed jego uplywem oiwiadczenie zostalo wyslane. W przypadku odstQpienia przez konsumenta
od umowy ubezpieczenia lnterRisk przysluguje wylqcznie czeii skladki obliczonej proporcjonalnie zakaidy dzieri udzielania przez lnterRisk ochrony
ubezpieczeniowej.

Ubezpieczajqcy moie wypowiedziei umowg ubezpieczenia w kaidym czasiejej obowiqzywania ze skutkiem na ostatni dziefi miesiqca kalendarzowego
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku ujawnienia okoliczno(ci, kttra pociqga za sobq istotnq zmiang prawdopodobieristwa wypadku, ka2da ze stron mo2e 2qdat odpowiedniej
zmiany wysokoici skladki, poczynajqc od chwili, w kt6rej zaszla ta okoliczno(t, nie wczeSniej jednak ni2 od poczEtku bie2qcego okresu ubezpieczenia.
W razie zgloszenia takiego 2qdania druga strona moie w terminie 14 dni wypowiedzie( umowe ze skutkiem natychmiastowym.
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1, Niniejszeog6lnewarunkiubezpieczeniaEDUPLUS,zwanedalej,,OWU"majqzastosowa-
nie do um6w ubezpieczenia zawieranych przez lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczer
5p6lkq Akcyjn4 Menna lnsurance Group z siedzibq w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
wpisanq do rejestru puedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sedowego prowadzonego
ptzez 5qd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 00000541 36, prowadzqcq dzialalno6(
ubezpieczeniowq i reasekuracyjnq w oparciu o zezwolenie Ministra Finans6w
Ou/9O5/NKP/93 z 5 listopada 1993 roku zwantr dalej,,lnterRisk" z osobami fizycznymi,
osobami prawnymi orazjednostkami organizacyjnymi nie bedEcymi osobami prawnymi
prowadzqcymi dzialalnoii gospodarczq.

2. Umowg ubezpiecenia moina zawrzei takie na cudzy rachunek. z tym ie Ubezpieczony
imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub tei w zaleinoici od rodzaju
zawartej umowy ubezpieczenia niejest wskazanyw umowie ubezpieczenia.Zaruuty
majqce wplyw na odpowiedzialnoii lnterRisk mo2e podnieii takze przeciwko
Ubezpieczonemu.

3. Do umowy ubezpieczenia mog4 byi wprowadzone, za zgodq stron, postanowienia
dodatkowe lub odmienne od OWU, z tym ie roinice migdzy OWU a trejciq umowy
ubezpieczenia lnterRisk przedstawi Ubezpieaajqcemu na piSmie przed zawarciem
umowy.

4. Do umowy ubezpieczenia majE zastosowanie obowiqzujqce przepisy prawa polskiego,
w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o dzialalnojci ubezpieczeniowej
i reasekuracy.jnej.

co ozNAczAJ4 oKRESLEN|A U2YTE W OWU?
DEFINICJE

52

W rozumieniu niniejszych OWU przez poni2sze okre(lenia, u2yte w OWU lub wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie potwierdzajqcym zawarcie
umowy ubezpieczenia, a tak2e innych pismach i oiwiadczeniach skladanych w zwiqzku
z umowq ubezpieczenia, uwa2a sie:

i) akty terroru - nielegalne dzialania i akcje organizowane z pobudek
ideologicznych, religijnych, politycznych lub spolecznych, indywidualne lub
grupowe, prowadzone przez osoby dzialajqce samodzielnie lub na rzecz bqdi
z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rzqdu, skierowane przeciwko osobom,
obiektom lub spoleczenstwu, majqce na celu wywarcie wptywu na rzqd,
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludnoSci i dezorganizacje |ycia publicznego
przy u2yciu przemocy lub groiby uiycia przemocy;

2) anemia aplastyczna - niewydolnoS( szpiku kostnego, rozpoznana przez
lekarza i zakwalifikowana w Miqdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Cho16b
i Problem6w Zdrowotnych ICD-l 0jako kod: D60-D61;

3) Centrum Asrirtance -jednostka organizacyjna wskazana przez lnterRisk (adres,
numer telefonu podawany.iest w umowie ubezpiecenia), kt6ra na zlecenie
lnterRisk organizuje 6wiadczenia assistance - Assistance EDU pLUS;

4) Centrum ONKO - jednostka organizacyjna wskazana przez lnterRisk (szczeg6lowe
dane podane sE w niniejszych OWU), h6ra na zlecenie lnterRisk organizuie
(wiadczenia w ramach Pakietu ONKO;

5) Centrum Telemedycyny - jednostka organizacyjna wskazana przez lnterRisk
(szczeg6lowe dane podane sq w niniejszych OWU), kt6ra na zlecenie lnterRisk
organizuje awiadczenia Telemedycyny;
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l6
l6

OD CZEGO ZALEzY WYSOKOSC SKt.ADKI UBEZPIECZENIOWEJ?
SKt ADKA UBEZPTECZENTOWA .............. ...,.................. r 6
JAKIE OBOWIAZKI MA UBEZPIECZAJACY UBEZPIECZONY A JAKIE INTERRISK?
PRAWA I OBOWAZKT sTRON UMOWY UEEZP|ECZEN|A ....... ..................17
CO ZROBIC, ZEBY DO5TAC SWIADCZENIE?
ZGLOSZENtE ROSZCZENTA. USTALENTE I WyptATA SWtADCZENtA ........................ .................. t7
POSTANOWIENIA MAJACE ZASTOSOWANIE DO UMOW UBEZPIECZENIA
NA ODLEGLOSC W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA .......,...,.........,........., I9
POSTANOWTENTA KONCOWE................. ..................,.. 19
Zalqcznik nr 1 -TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWU EDU PLUS ..................,..............20
Zalqcznik nr 2 - wYMOGITECHNTCZNE URZADZEN UMOzLtWAlAcycH
KOMUNIKACJE W CEtU sKORZY5TANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO
Z E.KONSULTACJI..

6) choroba - zaburzenia w funkcjonowaniu narzqd6w lub organ6w ciala Ubezpie-
czonego, niezale2nie od niczy.jej woli, co do k6rych lekarz moie postawi( diagnoze,
wymagajqce leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji;

7) choroba psychiczna - zgodnie z diagnozq lekarza prowadzqcego leczenie
choroba zakwallfi kowana w Miqdzynarodowej Statystycznej Klasyfi kacji Chor6b
i Problem6w Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia
zachowania jako kod ICD: F00-F99;

8) choroba zawodowa - choroba znajduj4ca sig w wykazie chor6b stanowiqcym
zalqcznik do Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 30 czerwca 2OO9 roku
w sprawie cho16b zawodowych;

9) choroby .utoimmunologicznc - schorzenia w pzebiegu kt6rych uklad
odpornoiciowy wytwarza przeciwciala skierowane przeciwko wlasnym tkankom,
co wywoluje chroniczne zapalenie i ich trwale uszkodzenia. Niezbgdne jest
wystqpienie podwy2szonego ponad normq miana przeciwcial oraz wystqpienie
co najmniej jednego objawu klinicznego, charakerystyanego dla danego zespolu
chorobowego;

1 0) (ukrryca typu I - choroba rozpoznana przezlekarza i zakwalifikowana zgodnie
z Miqdzynarodowq StatystycznE Klasyfikacj4 Cho16b i Problem6w Zdrowotnych
ICD-10jako kod: E'10;

ll)casowa niezdolnoii Ubezpieczonego do nauki lub do pracy - czasowa
utrata zdolnoici do wykonywania pracy przez Ubezpieczonego lub uczqszczania
na zajecia lekcyjne powstala w nastepstwie nieszczqiliwego wypadku, kt6ry mial
miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwajECa nieprzerwanie co
najmniej 1 0 dni, udokumentowana:

a) kopiE zaiwiadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia '10 listopada 2015 roku w sprawie orzekania o czasowej
niezdolnoici do pracy, wystawiania zaiwiadczenia lekarskiego oraz trybu
i sposobu sprostowania blqdu w zaiwiadczeniu lekarskim potwierdzonA za
zgodnoii z oryginalem przez pracodawcg lub plac6wkq medycznq, ktora
wystawila ww. zaiwiadczenie oraz zaSwiadczeniem stwierdzaiqcym zatrud-
nienie - w przypadku Ubezpieczonego bgdqcego pracownikiem plac6wki
oiwiatowej, chyba ze Ubezpieczony nie m6gl go uzyska( z przyczyn od siebie
niezale2nych,

b) za(wiadczeniem lekarskim potwierdzajqcym okres niezdolnolci do nauki
i zaiwiadczeniem ze szkoly potwierdzajEcym nieobecnoii na zajeciach
lekcyjnych - w przypadku Ubezpieczonego bqd4cego dzieckiem, uczniem
lub studentem uczgszczajqcym do plac6wki oiwiatowej;

12) droga publiczna - droga w rozumieniu art. I ustawy o drogach publicznych
w brzmieniu obowiezujEcym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

13) Druga Opinia Lekarska Krajowa - jednorazowe Swiadczenie realizowane
za poirednictwenr Centrum QNKO, polegajqce na przygotowaniu dla
Ubezpieczonego opinii Lekarza konsultanta na temat jednej z rodzaj6w
Powa2nych Chor6b wymienionych w Pakiecie ONKO, na podstawie przeslanej
przez Ubezpieczonego do Centrum ONKO dokumentacji medycznej powainej
Choroby z Pakietu ONKO, kt6ra zostala u niego zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

14) dziecko - kaide dziecko wlasne Ubezpieczajqcego lub dziecko w pelni, bqdl
nie w pelni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku
uczeszczania do szkoly publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyzszej),
znajdujqcej sie na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym
lub wieczorowym, w rozumieniu ustawy o systemie o3wiaty w brzmieniu
obowiqzujEcym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustawy Prawo
o szkolnictwie wyszym w brzmieniu obowiqzujqcym w dniu zawarcia umowy
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Informacje, o kt6rych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o dzialalno5ci ub ezpieczeniowej i reasekuracyj nej

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
WZORCAUMOWY

I . Przeslanki wyplaty odszkodowania
i innych Swiadczeri lub warto$ci wykupu
ubezpieczenia

$2, $3 ust.2, $4, $6, $7, $8,99, $10, $11, $12,
$13, $17, $18, 921, 522, 523

2. O graniczenia oraz wyl4czenia
o dp owi edzialno 5 ci zakJadu ub ezp ieczeri
uprawniajqce do odmowy lvyplaty
odszkodowania i innych dwiadczeri
lub ich obni2enia

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

{i8 pkt 7 lit. d, g9 pkt 8 lir. a. g9 pkt 9 lit. d,

$14, $20 ust. 2 OWU

3. Koszty oraz inne obci4leniapotr4cane
ze skladek ubezpieczeniowych, z aktyw6w
ub ezpieczeni owych funduszy kapi talowych
lub poprze z umorzenie j ednostek
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy
kapitalowych

Nie dotyczy

4. WartoSi wykupu ubezpieczenia
w poszczeg6tnych okresach trwania
ochrony ubezpieczeniowej oraz okres,
w kt6rym roszczenie o wyplatg wartoSci
wykupu nie przysluguje

Nie dotyczy
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ubezpieczenia, z wylEczeniem kurs6w oraz ksztalcenia korespondencyjnego
- w wieku do 25 lat;

1 5) dzicr6 pobytu w szpit.lu - pobyt na oddziale szpitalnym trwajEcy co najmniej
jeden dzie6, slu2Ecy przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego,
spowodowany nieszczqiliwym wypadkiem lub chorobq. Dzieri przyjgcia Ubezpie-
czonego do szpitala i dzieh wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku
wyplaty iwiadczenia, Iiczone sq oddzielniejako pelne dni pobytu w szpitalu chyba,
2e przyjecie i wypis ze szpitala nastqpily w tym samym dniu;

16) e-konsultacja - iwiadczenie Telemedycyny organizowane puez Centrum
Telemedycyny na zlecenie lnterRisk realizowane drogq elekronicnq w formie:

a) czatu internetowego -wymiany kr6tkich wiadomoici tekstowych,

b) telekonferencji - przekazu audio,

c) wideokonferencji-przekazuaudiowizualnego.

E-konsultacja trwa maksimum 15 minut;

1 7) jednorazowc 3wiadczcnic - iwiaduenie wyplacane Ubezpieczonemu z tytulu
ubezpieczenia, w ramach kt6rego odpowiedzialnoi( lnterRisk jest ograniczona
dojednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

1 8) kolarstwo 96rskie - forma kolarstwa uprawianego za pomocq rower6w g6rskich,
ktdrych konstrukcja umo2llwia poruszanie siq w trudnym terenie: g6rskim, leinym
poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi dla rower6w oraz na specjalnie
wyznaczonych trasach rowerowych obfitujqcych w liczne naturalne lub sztuczne
przeszkody (muldy, koleiny, ostre wira2e, skocznie);

1 9) koszty lcczeni. - poniesione na terytorium Bzeczpospolitej polskiej, niezbedne
z medycznego punku widzenia i udokumentowane koszty z tytulu:

a) wizyt lekarskich,

b) zabieg6wambulatoryjnych,

c) badari zleconych przez lekarza prowadzqcego teczenie,

d) pobytu w szpitalu,

e) operacji, za wyjqtkiem operacji plastycznych,

f) zakupu (rodk6w opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

g) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzqcego leczenie;

20) lekarz - osoba posiadajEca formalnie potwierdzone kwalifikac.je zgodnie z wy-
mogami prawa obowiqzuiicego w kraju, w kt6rym Swiadczy uslugi, wykonujqca
zaw6d w zakresie swoich uprawnieh i kwalifkacji, niebedqca Ubezpieczajqcym,
Ubezpieczonym lub osob4 bliskq dla Ubezpieczonego;

21 ) lekarz Clntrum Assistance - lekarz zatrudniony lub wsp6lpracujqcy z Centrum
Assistance;

22) Lekarz konsultant - lekarz wydajqcy w Pakiecie ONKO Drugq Opinig Lekarskq
Krajowq oraz udzielajqcy Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych, bgdqcy
chirurgiem, nefrologiem, kardiologiem, endokrynologiem, reumatologiem,
specjalistq chor6b zakainych, onkologiem. Wyb6r Lekarza konsultanta dla
Ubezpieczonego bqdzie dokonywany przez Centrum ONKO, z uwzglednieniem
specyfiki jednej z Powa2nych Cho16b Ubezpieczonego wymienionych w pakiecie
ONKO;

23) materialy wybuchowe - substancje chemiczne stale lub ciekle albo mieszaniny
substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperatuze
i ciinieniu i z takq szybkoiciq, ie mogE powodowai zniszczenia w otacza.,qcym
jrodowisku, a tak2e wyroby wypelnione materialem wybuchowym w rozumieniu
ustawy o wykonywaniu dzialalnoici gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materialami wybuchowymi, broniq, amunicj4 oraz wyrobami i technologiq
o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym w brzmieniu obowiEzujqcym w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia, a tak2e ustawy o materialach wybuchowych
przeznaconych do u2ytku cywilnego w bzmieniu obowiqzujEcym w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia;

24) nieszczgiliwy wypadek - nagle zdarzenie majEce miejsce w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej wywolane Wzyczynq zewnetrznq, na skutek kt6rej
Ubezpieczony niezale2nie od swej woli doznal uszkodzenia ciala, rozstrc.iu
zdrowia lub zmarl. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczgiliwy wypadek
uwa2a siq r6wniei zawal serca lub udar m6zgu, za wyjqtkiem ubezpieczenia na
wypadek 6mierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieaonego w nastepstwie
nieszczq(liwego wypadku, o kt6rym mowa w 54 ust. 1 pkt I lit. g, pkt 2 lit. j oraz
pk 3 lit. f;

25) nicwydolnoid nerek - choroba, w korej dochodzi do upo!ledzenia funkc.ii nerek
i ograniaenia wspolc4rnnika przesqczania klqbuszkowego poni2ej 60 ml/min/1,73 m,
powierzchni ciala, rozpoznana przez lekaza i zakwalifikowana zgodnie z Miqdzy-
narodowq StatystycznE Klasyfikacjq Chor6b i Problem6w Zdrowotnych ICD-10
jako kod: Nl 7-Nl 8.9;

26) niewydolnoidserca-choroharozpoznanaprzezlekarzaizakwalifikowanazgodnie
z Miqdzynarodowq StatystycznE Klasyfikacjq Cho16b i Problem6w Zdrowotnych
ICD-I 0 jako kod: 150 oraz w k6rej funkcjonowanie serca upo3ledza zdolnoii do
zapewnienia wystarczajEcego przeplywu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem
organizmu. Prezentujqc przy tym objawy kliniczne, zawarte w lll i lV klasie wg
Skala NYHA;
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Skala NYHA:

ilt
Chorzy ze znacznie ograniczonq aktywnojciq, wskutek pojawiania sie
dolegliwoici przy malych wysilkach, takich jak mycie lub ubieranie siq.
Dolegliwoici w spoczynku nie wystqpujq.

IV
Chorzy, u k6rych najmniejszy wysilek powoduje pojawienie sie
zmeczenia, dusznoici, kolatania serca lub b6lu dlawicowego,
a dolegliwoSci pojawiajE sie takie w spoczynku.

27) nowotw6? zlo3liwy - choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana
zgodnie z MiedzynarodowE Statystycznq Klasyfikacjq Chor6b i Problem6w
Zdrowotnych ICD-l 0 jako kod: C00-C97, za wyjqtkiem cho16b zakwalif,kowanych
jako kod: C76-C80 oraz nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ);

28) odmroicnie - uszkodzenie sk6ry, powstale w wyniku dzialania niskiej temperatury.
Stopi€h odmro2enia okre5lany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza
zgodnie z Miqdzynarodowq Statysry(znq Klasyfikacjq Chor6b i problem6w
Zdrowotnych ICD-1 0;

29) odpady radioaktywne - odpady promieniotworcze: stale, ciekle lub gazowe,
zawierajEce 5ubstancje promieniotw6rcze;

30) oparzcnia - uszkodzenie sk6ry, powstale w wyniku dzialania cieda, 2r4cych
substancji chemicznych (stalych, plynnych, gazowych) prqdu elektrycznego,
promieni slonecznych - UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynnik6w
promieniotw6rczych), wysokiej temperatury.

Stopiei oparzenia okreilany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza
zgodnie z Miedzynarodowq StatystycznE Klasyfrkacjq Chor6b i Problem6w
Zdrowotnych ICD-10;

3l) operacja - inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu og6lnym,
przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalnoici
zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezbqdny z medycznego punktu
widzenia dla przywr6cenia prawidlowej czynnoici chorego narzqdu lub organu.
Operacj4, w rozumieniu niniejszych OWU, nie jest: zabieg przeprowadzony
w celach diagnostycznych, inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagajqcy co
najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu oraz zabieg niewynikajqcy ze wskazari
medycznych;

32) oper.cj. plastyana - operacja majqca na celu usunigcie oszpeceh lub okaleczeh
Ubezpieczonego, powstalych wskutek nieszczqiliwego wypadku, zalecona przez
lekarza prowadzqcego leczenie jako niezbgdna czq6i procesu leczenia;

33) opcracja wt6rna - ka2da nastepna operacja zwiqzana przyczynowo z tym samym
nieszczqiliwym wypadkiem lub chorobq;

34) opiekun pr.wny - osoba sprawujqca opiekq nad Ubezpieczonym ustanowiona
przez sqd opiekuiczy zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuiczego;

35) osoby bliskie - mal2onek, dzieci, partner, rodzeistwo, matka, orciec, oiczym,
macocha, pasierb, pasierbica, teiciowie, zieciowie, synowe, przysposabiajqcy
i przysposobieni Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sqd
opiekuiczy;

36) padaczka - choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie
z Migdzynarodowq Statystycznq Klasyfikacjq Chor6b i Problem6w Zdrowotnych
ICD-1 0jako kod G4GG40.9;

37) Pakiet ONKO - Swiadczone przez lnterRisk za poirednictwem Centrum ONKO
uslugi obejmujqce Drugq Opiniq Lekarskq Krajowq oraz Telekonsultacje lekarskie
spec.ialistyczne, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowanla u Ubezpieaonego
po raz pierwszyw okresie tmania ochrony ubezpiceniowejjednej z nastgpujqcych
rodzaj6w Powa2nych Chor6b: nowotlvoru zloiliwego, cukzycy typu l, niewydolnojci
serca, niewydolnoici nerek, choroby autoimmunologicznej, zapalenia opon
m6zgowo-rdzeniowych, sepsy;

38) pandemia - epidemia danej choroby zakainej wystgpujqca w tym samym czasie
w 16rnych krajach i na r6inych kontynentach, w rozumieniu Swiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO);

39) paralii - calkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dw6ch
koriczyn. Choroba rozpoznana pzez lekarza i zakwalillkowana zgodnie z Miqdzy-
narodowq StatystycznE Klasyfikacjq Chor6b i Problem6w Zdrowotnych ICD-I0
jako kod: G8l -G83.0;

40) partncr - osoba fizyczna, pozostajqca z Ubezpieczonym w zwiEzku pozamalie6-
skim, niepozostaj4ca z Ubezpieeonym w stosunku pokrewiehstwa, powinowactwa,
ani pzysposobienia,zamieszkujqca pod tym samym adresem pzezokres co najmniej
dw6ch lat, pod warunkiem, i2 Ubezpieczony oraz partner nie pozostajq w zwiEzku
mal2enskim z innymi osobami;

4l) pla<6wka oiwiatowa - 2lobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece
nad dzieimi w wieku do lat 3, otaz przedszkole, szkola, plac6wka ojwiatowo-
wychowawcza, plac6wka ksaalcenia ustawicznego, placowka ksaalcenia
praktycznego, oirodek ksztalcenia i doskonalenia zawodowego, plac6wka
artystycna, w rozumieniu ustawy o systemie oiwiaty w brzmieniu obowlqzujqcym
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

42) pobyt w szpit.lu - poby na oddziale szpitalnym slu2qcy przywracaniu lub
poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczgiliwym
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wypadkiem lub chorobq. Gdy wypis ze szpitala nastqpi po zakofczeniu okresu
ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objqty odpowiedzialnolciq Ubezpieczyciela,
pod warunkiem, ie przyjgcie do szpitala nastqpilo w okresie ubezpieczenia;

43) podmiot wykonujlcy dzialalnoit lccznlczq - podmiot leczniczy oraz
praktyka zawodowa, w rozumieniu ustawy o dzialalno5ci leczniczej w brzmieniu
obowiqzujqcym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

44) pogryzicnic - uszkodzenie ciala wskutek pogryzienia pnezpsa;

45) pojazd - w rozumieniu niniejszych OWU, wylqcznie na potrzeby ubezpieczenia
6mierci Ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (Opcja
Dodatkowa D1), o k6rym mowa w 54 ust.2 pkt I niniejszych OWU za pojazd
uznaje siq wylEcznie: samoch6d osobowy, samoch6d cig2arowy, autobus, pociEg,
tramwaj, trolejbus, metro;

46) pokqsaniG - uszkodzenie ciala przez zwierzeta inne ni2 psy;

47) poliomyelitir - infekcja wywolana wirusem polio, ktorej skutkiem jest parali2
miqini oddechowych lub miqini koiczyn lub zajgcie oSrodka oddechowego
w pniu m6zgu, z trwalym nastQpstwem w postaci nasilonego niedowladu
lub parali2u. Choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zqodnie z
Miqdzynarodow4 StatystycznE Klasyfr kacjq Chor6b i Problem6w Zdrowotnych
ICD-l0jako kod: A80 lub 89l;

48) Powainr Choroba - wylqcznie poni2ej wymienione choroby, kt6re zostaly
zdiagnozowane po raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotw6t
zloiliwy, parali2, niewydolno(i nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy,
utrata sluchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu l,
niewydolnolC serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon m6zgowo-
rdzeniowych, sepsa. Za Powainq Chorobq uwaia siq r6wnie2 transplantacjq
g16wnych organ6w;

49) pozostawanie pod wplywem alkoholu - dzialanie w stanie, gdy zawartoit
alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 9oo alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu
w 1 dm! w wydychanym powietrzu;

50) praca zawodowa - forma iwiadczenia pracy lub uslug za wynagrodzeniem
w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stosunku slu2-
bowego o charakterze administracyjno-prawnym lub w zakresie wykonywania
dzialalnoSci gospodarczej we wlasnym imieniu;

51) przckwalifikowanic zawodowc os6b nicpCnosprawnych - przeszkolenie
zawodowe osob, w stosunku do h6rej Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych lub
powiatowy (wojew6dzki) zesp6l ds. orzekania o niepelnosprawnojci orzekl
celowoS( przekwalifikowania zawodowego ze wzglqdu na niezdolno6i do pracy
Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie;

52) przystipi.ni. do ubazpicczcnia - objqcie ochronq ubezpieczeniowq osoby
fizycznej zgloszone.j peez Ubezpieczajqcego do ubezpieczenia na podstawie
niniejszych OWU;

53) rana - przerwanie ciqgloici powloki ciala w wyniku dzialania ostrego lub tepego
przedmiotu, prowadzqce do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki,
powstale w nastepstwie nieszczqiliwego wypadku.W rozumieniu niniejszych OWU
za rany nie uwaia siq ran zwiqzanych z leaeniem operacyjnym Ubezpieczonego;

54) rckrcacyjnc uprawianic sportu - podejmowana dobrowolnie, nie w celach
zarobkowych, forma ahywnoici 6zycznej Ubezpieczonego polegajqca na upra-
wianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwi4zana z uczestniczeniem
w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkolenio-
wych organizowanych przez kluby, zwiqzki, organizacje sportowe, wykonywana
w czasie wolnym od pracy/nauki;

55) rahabilitacja - zlecone przez lekarza prowadzqcego leczenie specjalistyczne
zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w iwiadcze6, majqce
na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narzqd6w, a tak2e przywr6cenie
pelnej lub moiliwej do osiqgnigcia sprawnoici fizycznej, u$aconej w nastepstwie
nieszczgiliwego wypadku;

56) rodzic Ubezpieczonego - ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu
przepis6w kodeksu rodzinnego i opiekuiczego w brzmieniu obowiqzujqcym
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

57) ruch pojazdu - sytuacje, gdy pojazd porusza siq wskutek pracy silnika lub silq
bezwladno(ci;

58) sepsa - rozpoznany przez lekarza zesp6l og6lnoustrojowej reakcji zapalnej
(5lRS) wywotanej zaka2eniem, spowodowanym obecnoiciE drobnoustroj6w i ich
toksycznych produkt6w we krwi, potwierdzony posiewem krwi;

59) sporty i aktywnorci wyrokiego ryzyka - bouldering, wspinaczka skalna,
wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking,
zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokog6rski,
snowboarding prqdkoiciowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo g6rskie, szybownictwo, spadochroniarstwo,
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowani€
samolot6w lub imiglowc6w zorbing, skoki z/na bungee, nutkowanie, parkour,
freerun, buggykitting, windsurfing, jazda quadami, kitesurfing, 2egluga poza
wodami terytorialnymi w odleglolci powyiej l2 mil morskich od brzegu,
kolarstwo ekstremalne, kolarstwo g6rskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo,
sporty motorowe, rajdy po.jazd6w lqdowych, wodnych lub powietrznych,
heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping
oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na
nartach wodnych, skeleton, hoke.i na lodzie, short track,jazda szybka na lodzie,
bojery, biathlon, jazda skibobem oraz sporty, w kt6rych wykorzystywane sE
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skutery inieine przeznaczone do poruszania sie po iniegu lub lodzie;

60) stwardnienie rozsianc - choroba charakterfzujEca siq demielinizacjq wl6kien
nerwowych w obrqbie m6z9u i rdzenia krqgowego. rozpoznana przez lekarza
i zakwalifikowana zgodnie z MigdzynarodowE StatystycznE Klasyfikacjq Cho16b
i Problem6w Zdrowotnych ICD-10jako kodr G35;

6'l) substancja psychotropowa - ka2da substancja pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego, dzialajEca na o3rodkowy uklad nerwowy, okreilona w wykazie
substancji psychotropowych stanowiicym zalqcznik nr 2 do ustawy o prze-
ciwdzialaniu narkomanii w brzmieniu obowiqzujqcym w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia;

62) szpital - paedsiqbiorstwo podmiotu leczniczego, w kt6rym podmiot ten
wykonuje dzialalnojt leczniczq w postaci iwiadczei szpitalnych w rozumieniu
ustawy o dzialalnoici leczniczej;

63) irodck odurzajtrcy - substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
dzialajqcq na oirodkowy uklad nerwowy, okreilona w wykazie stanowiqcym
zalqcznik nr I do ustawy o przeciwdziafaniu narkomanii w brzmieniu
obowiqzujqcym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

64) irodek zastqpczy - substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
w ka2dym stanie fizycznym lub produkt, roilina, grzyb lub ich czgii, zawierajqce
takq substancje, uzywane zamiast irodka odurzajqcego lub substancji psychorro-
powej lub w takich samych celach jak irodek odurzajqcy lub substancja psycho-
tropowa, k6rych wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na
podstawie przepis6w odrqbnych w rozumieniu ustawy o przeciwdzialaniu
narkomanii w brzmieniu obowiqzujqcym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

65) awiadczeni. - kwota pienie2na wyplacana Ubezpieczonemu, a w przypadku
Smierci Ubezpieczonego kwota pieniq2na wyplacana Uprawnionemu przez
lnterRisk w przypadku uznania roszcenia powstalego w wyniku zaiicia zdarzenia,
ktdre jest objgte ochronq ubezpieczeniowq;

66) iwiadczenia szpitalne - iwiadczenia w rozumieniu ustawy o dzialalnojci
leczniczej w brzmieniu obowiEzujqcym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
wykonywane calq dobq, kompleksowe iwiadczenia zdrowotne polegajqce na
diagnozowaniu, leczeniu, pielqgnacji i rehabilitacji, kt6re nie mogE byi realizowane
w ramach innych stacjonarnych i calodobowych lwiadczeh zdrowotnych lub
ambulatoryjnych Swiadcze6 zdrowotnych;

67) iwirdczrni. Tclamcdycyny - Swiadaenie 2drowotne w rozumieniu ustawy
o dzialalnoici lecznicze.j w brzmieniu obowi4zujqcym w dniu zawarcia umowy
ubezpieaenia realizowane przez lekarza interniste, pediatrg lub dietetyka za
pomocq system6w teleinformatycznych lub system6w lEcznosci;

68) Telekonsultacja lekarskie specjalirtyc2ne - przyslugujqce Ubezpiec2onemu
w ramach Pakietu ONKO Swiadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o dzialalno-
ici leczniczej w brzmieniu obowiqzujqcym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
realizowane przez Lekarza konsultanta za pomocq system6w teleinformatycznych
lub system6w lqcznoici, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubez-
pieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej jednej
z rodzaj6w Powa2nych Cho16b z Pakietu ONKO. Ubezpieczonemu przysluguje 1 2
Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych w okresie ubezpieczenia;

59) transplantacja gl6wnych organ6w - przebyciejako biorca operacji przeszczepu
serca, serca i pluc, wqtroby lubjej czqici, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego;

70) trakking - forma turystyki pieszej, uprawiana w trudnych warunkach terenowych
i klimatycznych: rzecznych, bagiennych, na wulkanach, pustyniach, terenach
tropikalnych, lodowcach, 96rach powyzej wysokoici I 5OO n.p.m. lub poza
wyznaczonymi g6rskimi szlakami turystycznymi;

71) trwale inwalidztwo czgiciowe - uszkodz€nia ciala, wymienione w TABELI
nr 1 w 58 pkt 3, a tak2e wTABELI nr4 w 59 pkt I powstale w nastepstwie
nieszczgSliweqo wypadku;

72) Ubezpieczajqcy - jeden z podmiot6w, o kt6rych mowa w 51 ust. l, zawierajEcy
umowq ubezpieczenia i zobowiqzany do oplacenia skladki ubezpieczeniowej;

73) ubczpicczcnir gtupowe - umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek os6b
fizycznych,przy czym minimalna grupa os6b przystgpujqcych do ubezpieczenia
wynosi co najmniej 3 osoby, a w przypadku rozszerzenia Opcji Podstawowej,
Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja
o Opcje Dodatkowe (Dl-Dl6), o k6rych mowa w 5'l l,512,513 minimalna grupa
os6b przystepujecych do ubezpiec2enia wynosi co na.,mniei 5 os6b;

74) ubezpieczenie indywidualne - umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubez-
pieczajqcego bgdqcego osobq fizycznq na rachunek dziecka lub w przypadku gdy
Ubezpieczajacy ukoriczyl 1 8 rok 2ycia i spelnia definicjg dziecka okre!lonq
w niniejszych OWU na rachunek wlasny;

75) ubczpi.czcni. rodzinnc - umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpiecza-
jqcego bqdqcego osobq fizycznq na rachunek dzieci, przy czym minimalna liczba
os6b objetych ochronq ubezpieczeniowq w ramach w/w umowy ubezpieczenia
wynosi co na.imniej 2 osoby;

76) Ubezpieczony - osoba fizyczna, kt6ra w dniu przystepienia do ubezpieczenia nie
ukoiczyla 65 lat, na rzecz kt6rej Ubezpieczajqcy zawarl umowe ubezpieczenia;

77) uciqiliwe leczenie - leczenie Ubezpieczonego bgdqce nast€pstwem
nieszczgiliwego wypadku, kt6ry mial miejsce w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, w wyniku kt6rego nie nastqpil uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bqd2 trwalego inwalidawa
czq3ciowego, zlamania ko6ci, ran cietych lub szarpanych, uraz6w narzqd6w ruchu,



wstzqinienia m629u, ale przebieg leczenia spowodowal czasowq niezdolno6i do
nauki lub pracy przez okres nie kr6tszy nii I O dni;

78) udar m6zgu - rozpoznany przezlekarza i zakwalifikowany w Migdzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chor6b i Problem6w Zdrowotnych ICD-1 0 jako kod:
160-164;

79) ukqszcnic/uiqdlanic - naruszenie tkanki sk6ry przez owada;

80) Uprawniony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego do otrzymania
iwiadczenia w razie 6mierci Ubezpieczonego w nastepstwie ni€szczgaliwego
wypadku. W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, w razie jmierci
Ubezpieczonego w nastgpstwie nieszczqiliwego wypadku, za Uprawnionego
uwa2a siq czlonk6w najbli2szej rodziny Ubezpieczonego wedlug nastqpujqcej
kolejnoicl i udziat6w:

a) wsp6lmal2onek Ubezpieczonego, z zastrze2eniem ie nie zostala orzeczona
separacja,

b) dzieci Ubezpieczonego (w <ze5ciach r6wnych),

c) rodzice Ubezpieczonego (w czgiciach r6wnych) albo opiekunowie prawni
(w czgjciach r6wnych) sprawujqcy opiekQ w momencie Smierci Ubezpieaonego,

d) pozostali czlonkowie najbli2szej rodziny Ubezpieczonego bedacy
spadkobiercami Ubezpieczonego (w czqiciach r6wnych);

81) uraz narzldu ruchu - powstaly w nastepstwie nieszczglliwego wypadku uraz
narzqdu ruchu, w wyniku kt6rego nie nastqpilo zlamanie koici, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narzqd ruchu zostal unieruchomiony z zastosowaniem
Srodka medycznego (9ipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu,
kolnierza ortopedyanego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, kamizelki
ortopedycznej);

82) uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawnoici organizmu powstale w nastep-
stwie nieszczgiliwego wypadku, polegajqce na trwalym, nierokujqcym poprawy
w jwietle akualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu,
narzqdu lub ukladu;

83) utrata mowy - rozpoznana przez lekarza calkowita i nieodwracalna utrata
zdolnolci mowy, oznaczajEca niemo2noa( artykulowania zrozumialych sl6w lub
zrozumiale m6wionego jezyka, trwajEca nieprzerwanie przez okres co najmniej
6 miesiecy;

84) utrata slu(hu - rozpoznana przez lekarza calkowita i nieodwracalna utrata sluchu
dla wszystkich dlwiqk6wjako nastgpstwo choroby lub nieszczqiliwego wypadku,
trwajEca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesiecy;

85) utrata wzroku - rozpoznana przez lekarza calkowita, trwala i nieodwracalna
utrata wzroku w obu oczach (VO=o, z brakiem poczucia iwiatla lub z poczuciem
iwiatla b€z lokalizacji) powstala w nastqpstwie choroby lub nieszczqiliwego
wypadku, z zastrze2eniem,2e o trwaloici schorzenia orzeka sig po uplywie co
najmniej 6 miesigcy od daty jego wystEpienia;

86) wada wrodzona - nieprawidlowoii anatomiczna zakwalifikowana w Migdzyna-
rodowej statystycznej Klasyfikacji Chor6b i Problemow Zdrowotnych ICD-l 0 jako
wady rozwojowe wrodzone, znieksztalcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD:
Q0o-Q99);

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

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

b) podczas zajg( wychowania fizycznego odbywajqcych sig w ramach obowiq-
zujqcego planu lekcji w szkolach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na
podstawie umowy o pracq lub umowy cywilnoprawnej z tytulu uprawiania
sponu, zar6wno w formie indywidualnej, jak i zespolowej.

W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uwaia sie
aktywnoici fi zycznej Ubezpieczonego polegajqcej na:

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

b) uprawianiu sportu podczas zajgi wychowania fizycznego (r6wniei w klasach
sportowych) odbywajqcych sig w ramach obowiEzujqcego planu lekcji, za
wyjqtkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoly sportowe.j,

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnqtrzszkolnych lub miqdzyszkolnych,
za wyjqtkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony iest uczniem szkoly sportowe.j,

d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;

88) wypadek komunikacyjny - nagle zdarzenie wywolane ruchem pojazdu, na
skutek kt6rego Ubezpieczony, bqdqcy pasa2erem pojazdu, pieszym lub osob4
kierujqcq pojazdem, niezale2nie od swej woli doznal uszkodzenia ciala, rozstroju
zdrowia lub zmarl;

89) wyroby medyczne wydawane na zlacenie - wylEcznie wyroby medyczne
wydawane na zlecenie, wymienione w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrob6w medycznych wydawanych na
zlecenie;

90) zapalenie opon m6zgowo-rdzeniowych - choroba rozpoznana przez lekarza,
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wywolywana przez wirusy i bakterie, powoduj4ca stan zapalny, potwierdzony
badaniem plynu m6zgowo-rdzeniowego, obejmuj4cy: oponq migkkq, oponq
pa)gczq oraz przestrzef podpajgczyn6wkowq, zakwalifikowana zgodnie z Mig-
dzynarodowq StatystycznE Klasyfikaciq Cho16b i Problem6w Zdrowotnych ICD-l O
jako kod: G00-G05;

9l) z.w.l Jerca - rozpoznany przez lekarza i zakwalifikowany w Migdzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chor6b i Problem6w Zdrowotnych ICD-'|0 jako kod:
121-122;

92) zlamanic - paerwanie ciqglo5ci tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza;

93) zwichnigcie nawykowc - co najmniej trzecie jui zwichnigcie tego samego
stawu.

JAK4 OCHRONE ZApEWNtA UBEZptECZENtE?
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

53

Przedmiotem ubezpieczenia sQ nastepstwa nierczesliwego wypadku, kt6ry wydarzyl
siq podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich nastepstwa, kt6re
zostaly zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godz,ny na dobq na obszarze
calego iwiata, za wyjqtkiem:
opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczq3liwego wypadku), opcji
Dodatkowej D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), opcji Dodatkowej D7 (koszty
operacji plastycznych w wyniku nieszczqsliwego wypadku), opcji Dodatkowej D8
(operac,le w wyniku nieszczq5liwego wypadku), opcji Dodatkowej D9 (operacje
w wyniku choroby), opcji Dodatkowej Dl0 (kosay leczenia w wyniku nieszczejliwego
wypadku), opcji Dodatkowej Dl'l (czasowa niezdolnoJt Ubezpieczonego do hauki i/
lub pracy), opcji Dodatkowej Dl3 (kosay leczenia stomatologicznego w wyhiku
NNW), opcji Dodatkowej Dl4 (uciqiliwe leczenie w wyniku nieszaqjliwego
wypadku) oraz opcji Dodatkowej Dl5 (assistance medyczny), w ramach kt6rych
ochrona ubezpieczeniowa udzielana ,iest przez 24 godziny na dobq na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

JAK4 OpCJq UBEZptECZENtA WyBtERZESZ?
ZAKRES UBEZPIECZENIA

54

stosownie do wniosku Ubezpieczajqcego, jak r6wniei w oparciu o postanowienia
niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia moZe by( zawarta w:

1) Opcji Podstawowej lub Opcji Podstawowej plus lub Opcji progresja
obejmujqcej:

a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczqiliwego wypadku,

b) kosay nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie,

c) kosAy przekwalifikowania zawodowego os6b niepelnosprawnych,

d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

e) Smieri Ubezpieczonego w wyniku nieszczgSliwego wypadku,

f) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

g) Smieri opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastgpstwie
nieszczqiliwego wypadku,

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

i) wstrzq3nienie m6zgu w nastqpstwie nieszagSliwego wypadku;

2) Opcji Ochrona, w jednym z wariant6w (01 -1 1 ), obejmujqcym:

a) imieri Ubezpieczonego w wyniku nieszczq(liwego wypadku,

b) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

c) trwale inwalidztwo czgSciowe,

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

e) zlamanie jednej lub wiqcej koici w wyniku nieszczqsliwego wypadku,

f) rany bqdqce nastepstwem nieszczg3liwego wypadku,

g) urazy narzqdu ruchu bgdqce nastqpstwem nieszczq6liwego wypadku,

h) pogr1rzienie przez psa, pokqsania, ukqszenie/u2qdlenie,

i) wstrzqjnienie m6zgu w nastepstwie nieszeq!liweqo wypadku,

j) 3mierd opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastepstwie
nieszczgSliwego wypadku;

3) Opcji Ochrona Plus obejmujqcej:

a) imieri Ubezpieczonego w wyniku nieszczgiliwego wypadku,

b) koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie,

c) kosay przekwalifi kowania zawodowego os6b niepetnosprawnych,

d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

e) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

l.

2.

1.

OGOLNEWARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 5



lnterRisklC
VIENNA INSURANCE 6ROUP

f) Smier( opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastepstwie
nieszczqSliwego wypadku,

g) pogryzienie przez psa, pokqsania, ukqszenie/ui4dlenie,

h) trwale inwalidztwo czeiciowe,

i) zlamanie ko5ci, zwichnigcia lub skrq<enia staw6q

j) nagle zatrucie gazami, bEdZ z tytulu poraienia prqdem lub piorunem,

k) uszkodzenia ciala w nastqpstwie nieszczq3liwego wypadku, kt6re wymagaly
interwenc.ii lekarskiej w plac6wce medycznej ico najmniej dw6ch wizyt
kontrolnych,

l) wstrzqinienie m6zgu w hastqpstwie nieszczq4liwego wypadku.

2, Za zaplat4 dodatkowe.l skladki, Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja, mo2e zostad rozszerzona o Opcje
Dodatkowe D1-D16:

1) Opcja Dodatkowa Dl - imier( Ubezpieczonego w nastepstwie wypadku
komunikacyjnego

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

3) Opcja Dodatkowa D3 - odmro2enia,

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

5) Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby,

6) Opcja Dodatkowa D6 - Pakiet ONKO i Powa2ne Choroby,

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

8) Opcja Dodatkow. D8 - operacje w wyniku nieszczqiliwego wypadku,

9) Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby,

I 0) Opcja Dodatkowa Dl 0 - koszty leczenia w wyniku nieszczqiliwego wypadku,

1l) Opcj. Dodatkowa Dll - casowa niezdolnoS( Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczgiliwego wypadku,

1 2) Op€j. Dodatkowa Dl 2 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej
serca,

'13) Opcja Dodatkowa Dl3 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczelliwego wypadku,

14) Op(ja Dodatkowa D14 - uciq2liwe leczenie w wyniku nieszagSliwego wypadku,

'I 5) Opcja Dodatkowa Dl 5 - Assistance Edu Plus,

1 6) Opcja Dodatkowa D1 6 - Telemedycyna.

Za zaplatq dodatkowej skladki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie
zawartejwformie indywidualnej lub rodzinnej, kt6ryw momenciezawierania umowy
ubezpieczenia nie ukohczyl 20 roku iycia mo2e zosta( to2szenony na warunkach
okreilonych w niniejszych OWU o nastepstwa nieszczqiliwych wypadk6w doznane w
zwiEzku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Za zaplatq dodatkowej skladki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie
zawartej w formie grupowej niezale2nie od wieku Ubezpieczonego moie
zosta( rozszerzony na warunkach okreilonych w niniejszych OWU o nastepstwa
nieszczqiliwych wypadk6w doznane w zwiEzku z wyczynowym uprawianiem 5portu.

KIEDY INTERRISK NIE WYPTACI SWIADCZENIA?
VUYLACZENtA ODPOWEDZIALNOSCT

5s

l. lnterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstale w nastgpstwie lub w zwi4zku z;

1) umyJlnym popelnieniem lub usilowaniem popelnienia przestqpstwa peez
Ubezpieczonego;

2) popelnieniem lub usilowaniem popelnienia samob6jstwa lub samookaleczenia
siq przez Ubezpieczonego;

3) uszkodzeniami ciala zdiagnozowanymi przed datq objgcia ochronq ubezpiecze-
niowq Ubezpieczonego;

4) chorobami, kt6re zostaly zdiagnozowane przed dniem objecia ochronE
ubezpieaeniowE;

5) dzialaniami wojennymi, stanem wojenn'ym, rozruchami i zamieszkami a tak2e
aktamiterroru;

6) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego bqdqcego kierowcq pojazdu,
nieposiadaj4cego wymaganych uprawnieh do prowadzenia danego pojazdu
jeieli pojazd byl niezarejestrowany lub nie posiadal wa2nego badania technicz-
nego, je2eli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wym69 rejestracji lub
dokonania okresowych badah technienych, chyba ze brakwymaganych uprawnie6
do prowadzenia danego pojazdu, brak zare.jestrowania pojazdu lub stan techniczny
pojazdu nie mial wplywu na zaj5cie wypadku;

7) jazd4 rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat I O

bez opieki osoby doroslej;

8) chorobq zawodow4, chorobq psychicznq;

9) wadamiwrodzonymiiichnangpstwami,zawy,jAtkiempostanowiehSllust.lpkl2;

2.

I O) zawalem serca lub udar€m m6zgu, w paypadku ubezpieczenia imierci opiekuna
prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczqiliwego wypadku,
o kt6rym mowa w 56 pkt 5,57 pkt 5,58 pkt 10,59 pkt 6, Slo pkr 5;

1 'l ) wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjqtkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczaj4cy
rozszerzyl zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z 54
ust. 3-4;

1 2) uprawianiem spon6w i aktywno5ci wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;
'I 3) nawykowym zwichnieciem;

1 4) wykonywaniem profilahycznych bada6, niewynikajqcych z choroby lub nieszczq-
3liwego wypadku oraz niezaleconych przezlekatza:-

I 5) Zespolem Nabytego Niedoboru Odpornosci (AIDS) i zwiqzanymi z tym zespolem
zakaie6 oportunistycznych, nowotwor6w, schorze6 neurologicznych oraz innych
zespol6w chorobowych towarzyszqcych AIDS;

l6) pozostawaniemUbezpieczonegopodwplywemalkoholu,5rodk6wodurzajqcych,
substancji psychotropowych lub Srodk6w zastqpczych w rozumieniu ustawy
o przeciwdzialaniu narkomanii, z wylqczeniem przypadk6w za2ycia tych Srodk6w
zgodnie z zaleceniem lekaz, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wyplywem
alkoholu, irodk6w odurzajqcych, substancji psychotropowych lub irodk6w
zastqpczych mialo wplyw na zajScie nieszczesliwego wypadku lub <horoby;

17) odpadami radioakywnymi bqdi materialami wybuchowymi, za wyjqtkiem
syuacji, 9dy do zdarzenia powstalego w nastgpstwie lub w zwi4zku z materialami
wybuchowymi wykorzystywanymi do zajqi Iekcyjnych;

'l 8) operacjq wt6rnq.

W przypadku Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczejliwego
wypadku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), o kt6rych
mowa w 5l'l ust. I pkt 4 i5 niniejszych OWU, z uwzglgdnieniem wylqczerl
okreilonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, dodatkowo lnterRisk nie odpowiada za
zdarzenia powstale w nastepstwie lub w zwiqzku z rehabilitacjq zalecon4 w zwiEzku
z wypadkiem lub chorobq.

W przypadku Opcji DODATKOWEJ D6 (Pakiet ONKO i Powaine Choroby), lnterRisk
dodatkowo nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego
(carcinoma in situ).

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

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

InterRisk nie pokrywa koszt6w dojazd6w do plac6wek medycznych przez
Ubezpieczonego, zakupu lek6w oraz koszt6w poniesionych w zwiqzku z uzyskaniem
dokumentacji medycznej.

Zakres Swiadcze6 Assistance EDU PLUS (opcja DODATKOWA Ol 5) nie obejmuje:

1 ) zdarzeri, kt6re wystqpily poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kosa6w poniesionych przez Ubezpieaonego bez uprzedniego powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy kosAy te mieszczE sie
w granicach limit6w odpowiedzialnoici, chyba 2e brak powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance nastEpil z przyczyn niezaleinych od
Ubezpieczonego;

3) koszt6wtranrportulek6wnieprzepisanychprzezlekarzaprowadzqcegoleczenie.

lnterRisk przysluguje prawo do odmowy wyplaty 6wiadczenia z tytulu czasowej
niezdolnoici do nauki lub pracy, kt6rym mowa w 51 I ust. 1 pkt 1'1, w przypadku
stwierdzenia, ii w czasie niezdolno5ci do nauki lub pracy Ubezpieczony uczgszczal na
zajqcia lekcyjne lub wykonywal pracq zawodowq.

4.

5.

5.

7.

4.

CO OFERUJE OPC'A PODSTAWOWA?
RODZAJE I WYSOKOSC SWADCZEfi

s6

Opcja Podstawowa obejmuje nastepujqce 3wiadczenia:

1) w przypadku uszczerbku na zdrorviu w wyniku nieszczgiliwego wypadku:

a) w przypadku 10070 ulzczetbku n. zd?owiu - iwiadczenie w wysokoSci
I 00% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia,

b) w przypadku uszczcrbku na zdrowiu poniiej 1 OOTo - iwiadczenie w wyso-
ko5ci takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastEpil uszczerbek na
zdrowiu,

c) koszty nabycia wyrobriw mcdycznych wydawanych na zlcccnic - zwrot
udokumentowanych kosa6w do wysokolci 30% sumy ubezpieczenia
okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem ii;

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

oraz

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

d) korzty przckwalifikowania zawodowcgo o56b nicpclnosprawnych -
zwrot udokumentowanych koszt6w do wysokoici 30% sumy ubezpieczenia
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okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iz:

- Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakladu Ubezpieczei Spolecznych
przyznano rente szkoleniowqjako osobie trwale niezdolnej do pracy w do-
tychaasowym zawodzie lub oaeczenie powiatowego (lub wojew6dzkiego)
zespolu ds. orzekania o niepetnosprawno5ci, w kt6rym orzeczono o celo-
woici przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej

oJaT

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

2) w przypadku uszczcrbku na zdrowiu w wyniku ltaku padaczki - jednorazowe
iwiadczenie w wysokoici I yo sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpie-
czenia, pod warunkiem, i2 padaczka zostala zdiagnozowana po raz pierwszy q'

w okresie trwania ochrony ubezpieoeniowej;

3) w przypadku imierci Ubezpie(zonego w wyniku nieszczgiliwego wypadku
- iwiadczenie w wysokoici 100% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie 

5)ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) nieszczqiliwy wypadek wydarryl siq podcas truania ochrony ubezpieczeniowej

oraz

b) 5mieri nastqpila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszczqsliwego wypadku;

4) w paypadku zdiagnozowanla u Ubezpicczoncgo 3!psy - jednorazowe
iwiadczenie w wysoko(ci 1O% sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iZ sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

5) w przypadku imierci opiekuna prawncgo lub rodzica Ubczpie(zon.go 6)

w nastQpstwi€ nieszczg3liwego wypadku - iwiadczenie w wysokosci 'lOolo sumy
ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) nieszczqSliwy wypadek wydanyl sig podczas truania ochrony ubezpieaeniowej 
7)

olaz

b) imieri nastEpila w ciEgu I 2 miesiecy od daty nieszczg3liwego wypadku.

Odpowiedzialnoi( lnterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarzei w okresie
ubezpieczenia;

CO OFERUJE OPCJA POD5TAWOWA PLUs?
RODZAJE I WYSOKOSC SWIADCZEIiI

s7

Opcja Podstawowa Plus obejmuje nastgpuj4ce Swiadczenia:

1) w przypadku urzczerbku na zdrowiu w wyniku nleszczgiliwego wypadku:

a) w przypadku t00 uszczcrbku ha zdrowiu - jwiadczenie w wysoko5ci
'I 00% sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia,

b) w przypadku uszczerbku ga zdrowiu poniiej lOO% - jwiadczenie w wy-
sokoici takiego procentu sumy ubezpieczenia, w.iakim nastqpil uszczerbek
na zdrowiu wylqcznie za zdarzenia okreilone w Tabeli Norm Uszczerbku na
Zdrowiu EDU PLUs, stanowiqcej ZalEcznik nr'l do niniejszych OWU,

c) koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych nl zlecenic - zwrot
udokumentowanych kosz6w do wysoko5ci 30% sumy ubezpieczenia
okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem i2:

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

oraz

- zostaly poniesione na terytorium'Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dtuiszym ni2 dwa lata od daty nieszczg5liwego wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zawodowego osrib niepetnosprawnych -
zwrot udokumentowanych koszt6w do wysokolci 3O% sumy ubezpieczenia
okre5lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem i2:

- Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakladu Ubezpieczeri Spoleanych
przyznano rentq 5zkoleniow4 jako osobie trwale niezdolnej do pracy w
dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojew6dz-
kiego) zespolu ds. orzekania o niepelnosprawnoici, w kt6rym oaeczono
o celowoici przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej

otaz

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

lnterRiskBf
VIENNA IN5URANCE GROUP

w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe
Swiadczenie w wysokoSci I 0,6 sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, i! padaczka zostala zdiagnozowana po raz
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

w przypadku imierci Ubezpieczonego w wyniku nie5zcz?Sliwego wypadku
- iwiadaenie w wysokoici 100% sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie
ubezpiecenia, pod warunkiem, ii:

a) nieszczqiliwy wypadek wydaayl siq podcas trwania ochrony ubezpieczeniowej

oraz

b) imieri nastEpila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszczqiliwego wypadku;

w przypadku zdiagnozowania u Ubczpicczoncgo sapsy - jednorazowe
iwiadczenie w wysokoici 10% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, ii sepsa zostala zdiagnozowana po taz pierwszy
w okresie trwania o(hrony ubezpieczeniowej;

w przypadku imierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w na-
stlpstwiG nieszczg3liwego wypadku - iednorazowe Swiadczenie w wysokoici
1 0% sumy ubezpieczenia okre3lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, ii:

a) nieszcqiliwy wypadek wydazyl sig podeas trwania ochrony ubezpieczeniowej

otaz

b) jmieri nastEpila w ciEgu l 2 miesigcy od daty nieszczq3liwego wypadku.

Odpowiedzialnos( lnterRisk ograniczona jest do dw6ch zdaaeh w okresie
ubezpieaenia;

w przypadku pogryzienia przez pra, pokqrania, ukqszenia/uiqdlenia -
jednorazowe Swiadczenie w wysokoici I yo sumy ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu w wyniku pogrfzienia przez psa, pokqsania, ukqszenia/u2qdlenia;

w paypadku wstrzqiniania m6zgu w nastlpstwic nicszeqiliwcAo wypadku -
jeieli w wyniku nieszczgiliwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzqinienia
m6zgu, w wyniku kt6rego konieczny byl co najmniej trzydniowy pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu przysluguje jednorazowe Swiadczenie w wysokoici
stanowiEcej 1 o/o sumy ubezpieczenia okre3lonej w umowie ubezpieczenia.

a) nieszeeiliwy wypadek wydarzy{ siq podoas trwania ochrony ubezpieczeniowej

otaz

b) jmieri nastqpila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszczeiliwego wypadku;

w przypadku zdiagnozowania u Ublzpicczon.go sapsy - jednorazowe
iwiadczenie w wysoko5ci 100% sumy ubezpieczenia okre5lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, i2 sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

w przypadku trwalego inwalidztwa czgiciowego - w zale2noici od rodzaju
uszkodzenia ciala doznanego w nastlpstwie nieszczqiliwego wypadku, kt6re
wystepilo w ciEgu 12 miesiecy od daty nieszczq3liwego wypadku, przysluguje
- zgodnie z TABELA nr I - iwiadczenie w wysokoici stanowiqcei procent sumy
ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia dla trwatego inwalidztwa
czgiciowego;

w przypadku pogryzicnia przrz psa, pokqsania, ukqszenia/uiqdlcnia -
lednoiazowe iwii'dczente w wysoko5ci i et ru.y ubezpi.czenia okreilonej co oFERUJE oPCJA ocHRoNA?

w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu RoDZAJE I wYsoKosi swlADczENl

w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pok4sania, ukqszenia/u2qdlenia; 58

w przypadku wstrzlSnlenia m629u w nast?pstwie nierzczqiliwego wypadku Opcja Ochrona obeimuje nastepujEce iwiadczenia:
- jeieli w wyniku nieszczqiliwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzainienia
,6zgu, *'wyniku kt6rego k-onieizny byl co najmn'rej vzyanio'wi-pouvt ') I l?-l,"9,n,3miarci 

Ubezpieczoncao w wyniku nie*eqilircgo wypadku -
Ubeipieczonegowszpitaliprzystugulelednoruzo*"i*i"i.z"ni";;r;;-<'J iYld:zelie w wysokoici 100% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie

stanowiqcej I % sumy ubezpieczeniJolreslonel w umowie ubezpiecz;;i;. 
- ---. ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

2)

TABELA nr I

Lp. Rodzaj uszkodzenia ciala

Wysokoii 6wiadczenia
wyra2ona jako warto6(
procentowa (o/o) sumy

ubezpieczenia okreilone.j
w umowie ubezpieczenia
dla trwalego inwalidawa

czq(ciowego

Calkowita fizyczna utrata lub calkowita i trwala utrata funkcji
poszczeg6lnych narzQd6w:

1 wzroku w obu oczach 100

2 wzroku w iednym oku 40

3 sluchu w obu uszach r00

4 sluchu w iednvm uchu 20

5.
mowy (obejmuje calkowitE utrate jqzyka
oraz afaz)e motorycznE i sensorycznE)

40

6. nosa (lEcznie z koiimi nosa) 20
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7. mal2owiny usznej 10

8. utrata koriczyny dolnej na poziomie:

a)
stawu biodrowego, uda, stawu
kolanowego, podudzia, stopy 50

b) palucha 5

c) Innego palca u stopy 2

9. niedowiad koriczyny dolnej

10.
oqraniczenie ruchomoici
stawu biodrowego 20

11
ograniczenie ruchomoici
stawu kolanowego 10

12. utrata kohczyny g6rnej na poziomie:

a) stawu barkowego, ramienia,
stawu lokciowego, przedramienia, <1loni

prawy lewy

50 40

b) kciuka 20 15

c) palca wskazujEcego 15 t0

d) innego palca u dtoni 5 5

13. pora2enie nerwu promieniowego 30 25

14. pora2enie nerwu lokciowego 30 25

15. ograniczenie ruchomoSci koriczyny
g6rnej w stawie barkowym

40 30

16. ograniczenie ruchomoici koriczyny
g6rnej w stawie lokciowym 35 30

17 ograniczenie nrr-homo(r,i nadgarstka 20 15

18 narz4diiw moczowo-plciowych:

a) usuniqcie macicy w wieku do 45 lat 35

b)
usuniecre macicy w wieku
powy2ej 45 lat 2A

c) usuniecie jajnika Iub j4dra 20

d) calkowita utrata prEcia 40

19.
trwaly i nieuleczalny parali2

wszystkich konczyn 100

lnterRisk B
VIENNA INSURANCE GROUP

a) je2eli w wyniku tego samego nieszczeiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystqpi wiqcej ni2 jeden rodza.l
trwalego inwalidztwa czq3ciowego wymienionego wTABELI nr 1, przysluguje
- zgodnie z TABELA nr 1 - iwiadczenie bqdqce sumq kwot za kaidy rodzaj
trwalego inwalidztwa czq5clowego, ale wysokoi( Swiadczenia nie moze
przekroczyt sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla
trwalego inwalidztwa czeiciowego,

b) w odniesieniu do koriczyn - przez utrate naleiy rozmie( r6wniei amputacje
calej konczyny lub jel czqici,

c) jeieli Ubezpieczony.jest leworgczny, w zale2noici od rodzaju uszkodzenia
doznanego w nastgpstwie nieszczgiliwego wypadku, kt6re wystqpilo w ciqgu
i 2 mieriecy od daty nieszczq(liwego wypadku:

- w przypadku uszkodzenia ko6czyny g6rnej lewej, pzysluguje Swiadczenie
w wysokoici stanowiEcej procent sumy ubezpieczenia jak dla koriczyny
g6rnej prawej - zgodnie z TABEL,{ nr 1,

- w przypadku uszkodzenia koncyny g6rnej prawej, puysluguje iwiadaenie
w wysokoici stanowiEcej procent sumy ubezpiecenia jak dla koriczyny
g6rnej lewej - zgodnie zTABEL{ nr 1,

d) je2eli w wyniku tego samego nieszczqiliwego wypadku, k6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowe.j, wystqpi zlamanie jednej lub
wiecej koici w wyniku nieszczqiliwego wypadku, o kt6rym mowa w pkt 5,

za kt6re lnterRisk wyplacil Ubezpieczonemu Jwiadczenie, a nastepnie w
zwiqzku z tym zlamaniem jednej lublruigcej koici wystqpi trwale inwalidztwo
czgiciowe okreilone w TABELI nr l, powstale na skutek tego samego
nieszczgiliwego wypadku, w6wczas iwiadczenie wyplacone z tytulu zlamania
zostanie zaliczone na poczet iwiadczenia przyslugujqcego w przypadku
trwalego inwalidztwa aeiciowego, a Ubezpieczonemu przysluguje prawo do
(wiadczenia w wysokoici r62nicy pomiedzy iwiadczeniem przyslugujqcym
z tytulu trwalego inwalidawa czqiciowego, a wyplaconym Swiadczeniem
w przypadku zlamania jednej lub wiqcej koici w wyniku nieszczeiliwego
wypadku;

4) w przypadku zwtotu koszt6w zakupu w6zka inwalidzklcao na wypadek
inwalidztwa spowodowanego nicszczqiliwym wypadkicm - je2eli w wyniku
nieszaqiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl sig podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, Ubezpieczony dozna uszkodzenia ciala, powodujqcego trwale

inwalidztwo czqiciowe wymienione w TABELI nr 1, kt6re zgodnie z zaleceniem
lekarza prowadzqcego leczenie bgdzie wymagalo zakupu w6zka inwalidzkiego,
to lnterRiskzwr6ci koszty zakupu w6zka inwalidzkiego maksymalnie do wysokoici
sumy ubezpieczenia okre5lonej w umowie ubezpieczenia;

5) wprzypadkuzlamaniaJednajlubwiqccjkoiciwwynikunieszczgiliwcgowypad-
ku, kt6ry wydarzyl sie podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zale2noici
od rodzaju zlamania, przysluguje - zgodnie zTABEL,{ nr 2 - iwiadczenie w wysokoici
stanowiEcej procent sumy ubezpieaenia okreilonej umowie ubezpieaenia dla
zlamania jednej lub wiqcej koici w wyniku nieszczqSliwego wypadku:

TABELA nr 2

Lp,
Rodzaj zlamania

jednej lub wigcej ko5ci

Wysoko(C 6wiadczenia
wyra2ona.iako wartoji
procentowa {0,6) sumy

ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieczenia

dla zlamania jedne.i lub
wiqcej ko5ci w wyniku

nieszczeJliweoo wvDadku

1

Zla^'T anie koici czaszl.i (podstawy, sklep.enia, lwarzoczaszki). zrarran:e
I'o(ci mrednicy {z wyiqtkie"n izolowanyclr zian an koicr lonowel
lul' kulszowcj orrz ()gonowej), koii i w olrrqbie jtJw,r I'rodrowago
(prncwk; stawu. nJSady bliTszel koici udowe,, krgra.zy. zlamania
pod- r nad krqtarzo+re) orau koici Lalerza brodrovyego:

a) wieloodtamowe otwarte 100

b) inne ziamania otwarte 50

c) inne wieloodlamowe 30

d) inne zlamania 20

e) zlamanie nosa 10

2. Zlamanie koSci udowej, piqtowej:

a) wieloodlamowe otwarte 50

b) inne zlarrania otwartt: 40

c) innr: wieloodlarrowe 30

d) inne zlamania 20

3.
1{amanie koSci podudzia, obojczyka, kostki bocznej i przy(rodkou,ej,
koici rarriennej Iub przedramierria (!v tyrr rradqarstka):

a) wieloodlamowe otwarte 50

b) inne zlamania otwarte 40

c) inne wieloodlamowe 30

d) inne zlamania 20

4. Tlamania dolnej szczqki:

a) wieloodlamowe otwarte 50

b) inne zlamania otwarte 40

c) inne wieloodiamowe 30

d) inne z-lamania 20

5. Zlamania bp;ltki, rzepki, rrostka, irridrr;r.za, (rixJstopia, ko(ci stgpu:

a) zlamania otwarte 30

b) inne zlamania 20

6. Zlamania krggoslupa (trzondw krgg6w):

a) zlarnania kompresyjne 20

b) zlamania krggoslupa )a

c)
inne zlamania wyrostk6w kolczystych
i poprzecznych

'r0

7
Z{anrania 2ebra lub zeber, ko5ci ogonowel, kulszowej, lonowej,
gornei szczqki:

a) wieloodtamowe otwarte 20

b) inne zlamania 10

8. Zlamania zqbc.rw statych (z.r kazr)y z4b). 5

a) lqcznie nie wiQcej ni2 20

o Zlamania palca 5
nie mniejjeclnak ni2 100 Pt-N
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6)

a) je2eli w wyniku tego samego nieszcze6liwego wypadku, kt6ry wydarzyl sig
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastqpi wiqcej ni2jedno zlamanie,
przysluguje - zgodnie zTABELA NR 2 - iwiadczenie bqdqce sumq kwot za
ka2dy rodzaj ztamania, ale wysokoSC Swiadczenia nie mo2e przekroczy( sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia za zlamanie jednej lub
wigcei koSci w wyniku nieszczgiliwego wypadku,

b) jeieli w wyniku tego samego nieszczqiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl sie
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej wystepi zlamanie jednej lub
wiqcej koici w wyniku nieszczgsliwego wypadku, za k6re lnterRisk wydacil
Ubezpieczonemu Swiadczenie, a nastgpnie wzwiqzku z tym zlamaniem jednej
lub wigcej ko(ci wystqpi trwale inwalidawo czgiciowe okreSlone wTABELI nr 1,
powstale na skutek tego samego nieszczg5liwego wypadku, kt6ry wydarzyl
sig podczastrwania ochrony ubezpieczeniowej,w6wczas iwiadczenie wyplacone
z tytulu zlamania zostanie zaliczone na poczet iwiadczenia przyslugujqcego
w przypadku trwalego inwalidztwa czgiciowego, a Ubezpieczonemu przy-
sluguje prawo do iwiadczenia w wysokoici 162nicy pomigdzy Swiadczeniem
przyslugujqcym w przypadku trwalego inwalidawa czqlciowego, a wyplaco-
nym Swiadczeniem w przypadku zlamaniajednej Iub wiqcej koSci w wyniku
nieszczq3liwego wypadku;

w przypadku ran bgdqcych nastqpstwcm nieszczqiliwcAo wypadku:

a) je2eli w ciqgu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w nastepstwie
nieszczg3liwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi zaloienia co
najmniej dw6ch szw6w (szycie rany) - przyslugujejednorazowe jwiadczenie
w wysokoici I 00yo sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia,
z zastrzeieniem pkt b).

b) jeieli w ciqgu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany palca
koriczyny g6rnej w nastepstwie nieszczgiliwego wypadku i zostanie poddany
zabiegowi zaloienia co najmniej dw6<h szw6w (szycie rany) - przysluguje
jednorazowe iwiadczenie w wysoko6ci 1 O% sumy ubezpieczenia okre6lonej
w umowie ubezpieczenia;

w przypadku uraz6w nazldu ruchu bgdtrcych n.stlpstwcm nilszczqiliwego
wypadku:

a) jeieli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciala,
w wyniku kt6rego nie nastEpi zlamanie koSci narzqdu ruchu, ale zgodnie z
zaleceniem lekarza narzqd ruchu zostanie unieruchomiony na dluiej nii
7 dni wylqcznie z zastosowaniem nastepujicego Srodka medycznego: gipsu,
gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, powodujqcego wylqczenie
czynno(ci narzqdu ruchu - przyslugujejednorazowe iwiadczenie w wysoko3ci
'1 00% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia,

b) je2eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciala,
w wyniku kt6rego nie nastqpi zlamanie koici narzqdu ruchu, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narzqd iuchu zostanic unicruchomiony na dluiej
nii 7 dni wylqcznie z zastosowaniem nastqpujQcego Srodka medycznego:
kolnierza ortopedycznego, stabilizaton, ottezy, tutora gipsowego, longety,
kamizelki ortopedycznej, powodujEcego wylqczenie czynno6ci narzqdu
ruchu - przysluguje jednorazowe iwiadczenie w wysokoici 50% sumy
ubezpieczenia okre<lonej w umowie ubezpieczenia,

c) .je2eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu
palca lub palc6w u n6g lub palca lub palc6w dloni, w wyniku kt6rego
nie nastqpi zlamanie koici, ale zgodnie z zaleceniem lekarza palec lub palce
zostanl unieruchomione na dlu2ej ni2 7 dni wyl4cznie z zastosowaniem
nastepujEcego irodka medycznego: gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego),
szynyl powodu.l4cego wylqczenie funkcji palca lub palc6w - przysluguje
jednorazowe iwiadczenie w wysoko(ci 25qo sumy ubezpieczenia okreilonej
w umowae ubezpieczenia,

d) je2eli w wyniku tego samego nieszczqSliwego wypadku, k6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, dojdzie do urazu narzqdu ruchu,
za k6re lrrterRisk wyplacil Ubezpieconemu iwiadczenie, a nastepnie w zwiqzku
z tym urazem narzqdu ruchu wystqpi trwale inwalidztwo aejciowe okrejlone
w TABELI nr 1, powstale w skutek tego samego nieszczgSliwego wypadku,
w6wczas 3wiadczenie wyplacone w przypadku urazu narzqdu ruchu zostanie
zaliczone na poczet iwiadczenia przyslugujqcego w przypadku trwalego
inwalidztwa czqiciowego, a Ubezpieczonemu przysluguje prawo do iwiadcze-
nia w wysokoSci r6inicy pomigdzy wysokoSciq Swiadczenia przyslugujqcego
w przypadku trwalego inwalidawa czgSciowego, a wyplaconym Swiadczeniem
w przypadku urazu narzqdu ruchu;

w przypadku pogryzienia przez psa,-pokqsania, ukQszcnia/ui4dlenia -
jednorazowe iwiadczenie w wysokoici iOOo/o sumy ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu w wyniku pogrf2ienia przez psa, poklsania, uklszenia/uiqdlenia;

w przypadku wstrzlinienia m6z9u w nrstlpstwie nieszczqiliwego wypadku
- jeieli w wyniku nieszczg6liwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzqinienia
m6zgu, w wyniku kt6rego konieczny byl pobyt Ubezpieconego w szpitalu
trwajqcy co najmniej trzy dni - zgodnie z TABEL{ nr 3 - przysluguje jednorazowe
Swiadczenie w wysoko3ci stanowiqcej procent 5umy ubezpieczenia okreSlonej
w umowie ubezpieczenia dla wstrzqinienia m629u w nastepstwie nieszcz€iliwego
wypadku, uzale2nione od liczby dni pobytu w szpitalu;

lnterRiskt{
VIENNA INSURANCE GROUP

1 0) w przypadku amiGrci opi.kunt prawncgo lub rodzica Ubezpieczoncao w na-
stgpstwic nieszczgiliwego wypadku -.iednorazowe Swiadczenie w wysokoici
10% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i2:

a) nieqceiliwy wypadek wydarzyl siq podeas trwania ochrony ubezpieczeniowej

ofaz

b) imieri nastEpila w ciqgu I 2 miesiecy od daty nieszczgiliwego wypadku.

Odpowiedzialnoii lnterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarzeri w okresie
ubezpieczenia.

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA PLUs?
NODZAJE I WYSOKOSC SWIADCZEft

59

Opcja Ochrona Plus obeimuje nastepujqce iwiadczenia:

1) w przypadku imiercl Ubczpieczonego w wyniku nieszczqiliwego wypadku
- iwiadczenie w wysokoici 100% sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, ii:

a) nieszczqiliwy wypadek wydaayl si9 podaas trwania ochrony ubezpieczeniowej

olaz

b) imieri nastapila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszczgiliwego wypadku;

koszty nabycia wyrob6w medycznych wydawanych na zlecenie - zwrot
udokumentowanych kosa6w do wysokoSci 30% sumy ubezpieczenia okreSlone.j
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem ii:

a) sq niezbqdne z medycznego punku widzenia i udokumentowane kopiq
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
2lecenie

olaz

b) zostaly poniesione na terytorium Rzeczpospolite.j Polskiej w okresie nie
dluiszym ni2 dwa lata od daty nieszczgiliwego wypadku;

koszty prz:kwalifikowania zawodowego os6b nicpCnosptawnych - zwrot
udokumentowanych koszt6w do wysokoSci 3O% sumy ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieaenia, pod warunkiem ii:
a) Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakladu Ubezpieczed Spolecznych

przfznano rente szkoleniowq jako osobie trwale niezdolnej do pracy w do-
tychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojew6dzkiego)
zespolu ds. orzekania o niepelnosprawnoici, w k6rym orzeczono o celowojci
przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej

otaz

b) zostaly poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dlu2szym nii dwa lata od daty nieszczq3liwego wypadku;

w przypadku uszczcrbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki -jednorazowe
iwiadczenie w okresie ubezpieczenia w wysokoSci l% sumy ubezpieczenia
okreilonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, ii padaczka zostala
zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ochrony ubezpieczeniowei;

w przypadku zdiagnozowania u Ubrzpl..zonego icpsy - jednorazowe
jwiadczenie w wysoko3ci lOyo sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, i2 sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

w pzypadku imierci oplekunt pr.wnelto lub rodzica Ubezpieczonego w na-
stQpstwie ni.szczlSliwego wypadku - iwiadczenie w wysokoici 1O% sumy
ubezpiecenia okrejlonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, ii:
a) nie5zeejliwy wypadek wydarzl sig podaas trwania ochrony ubezpieceniowej

oraz

b) Smier( nastqpila w ciqgu 1 2 miesiqcy od daty nieszczqiliwego wypadku.

Odpowiedzialno3i lnterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarzei w okresie
ubezpieaenia;

2\

3)

8)

o\

TABELA nr 3

Liczba dni pobytu w szpitalu

Wysoko3d Swiadczenia wyraiona
iako wartosd procentowa
(o/o) sumy ubezpleGzenla

okreilonej w umowie
ubezpieczenia dla wstrzqinienia

m6zgu w nastQpstwie
nieszczeiliwego wypadku

od3do4dni 20

od5do6dni 40

odTdoSdni 60

od 9 do '10 dni 80

powy2ej 1 0 dni 100

OGOLNEWARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 9



lnterRisk16
VIENNA INSURANCE GROUP

7) w przypadku pogryzicnia przcz psa, pokqsanir, ukqszcnia/uiqdlcnia -jedno-
razowe iwiadczenie w wysokoici 1% sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu
w wyniku pogryzienia przez psa, pokqsania, ukqszenia/u2qdlenia;

8) w przypadku trwalego inwalidztwa c:giciowego - w zale2noici od rodzaju
uszkodzenia ciala doznanego w nastqpstwie nieszczgiliwego wypadku, k6re
wystQpilo w ciqgu 12 miesiecy od daty nieszczgiliwego wypadku, przyslugu,je

- zgodnie zTABEL{ nr 4 - iwiadczenle w wysokoici stanowiecej procent sumy
ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus;

TABELA nr4

a) je2eli w wyniku tego samego nieszczgSliwego wypadku, kt6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowe.j, wystqpi trwale inwalidztwo
czq5ciowe, za kt6re lnterRisk wyplaci Ubezpieczonemu Swiadczenie,
a nastepnie w zwiqzku z tym samym uszkodzeniem ciala powodujqcym
trwale inwalidztwo czqiciowe wFtEpi zlamanie lub zwichnigcie lub
skrgcenie okreilone w TABELI nr 5, powstale na skutek tego samego
nieszczqiliwego wypadku, w6wczas iwiadczenie wyplacone w przypadku
trwalego inwalidztwa czeJciowego zostanie zaliczone na poczet iwiadczenia
przyslugu.jqcego w przypadku zlamania lub zwichniqcia lub skrqcenia,
a Ubezpieczonemu przysluguje prawo do iwiadczenia w wysokosci r62nicy
pomiqdzy wysokoSciq jwiadcenia przyslugujqcego w przypadku zlamania
lub zwichnigcia lub skrgcenia, a wyplaconym iwiadczeniem w przypadku
trwalego inwalidztwa czg3ciowego;

9) w przypadku zlamari koici, zwichnigi lub skrgccri staw6w w wyniku
nieszagiliwego wypadku:

a) w przypadku zl.mania jednej lub wiqceJ koici, zwichnigcir st.wu lub
skrgrania st.wu w wyniku nicszczqiliwcAo wypadku, kt6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej -w zale2noici od rodzaju zlamania,

IO OGOLNEWARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

przysluguje - zgodnie z TABELA nr 5 - iwiadczenie w wysokoici stanowiqcej
procent sumy ubezpieczenia okreilonej umowie ubezpieczenia dla Opcji
Ochrona Plus:

TABELA nr 5

c)

za wyjqtkiem uszkodzei o kt6rych mowa w pk 20 i 25 TABELI nr 5, w przy-
padku, gdy zlamanie, zwichniqcie lub skrqcenie wymagalo przeprowadzania
operacji, Ubezpieczonemu przysluguje opr6cz Swiadczenia wynikajqcego
z TABELI nr 5 dodatkowe Swiadczenie w wysokoSci Iolo sumy ubezpieczenia
okreilonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus,

jeieli w wyniku tego samego nieszczgSliwego wypadku, kt6ry wydarzyl sig
podcas irwania ochrony ubezpieczeniowej, nastEpi wiecej ni2 jedno zlamanie
lub zwichniqcie lub skrecenie, pzysluguje - zgodnie zTABE[-{ nr 5 - 3wiadczenie
bgdqce sumE kwot zakaldy todzaizlamania lub zwichnigcia lub skrqcenia, ale

b)

Lp.

Wysoko6i iwiadczenia
wyra2ona jako wartoii
procentowa {Vo) sumy

ubezpieczenia 0kreilonej
w umowie ubezpieczenia

dla Onrii Orhrnna Phr<

1

utrata koriczyny g6rnej na poziomie
barku lub ramienia

80

2.
utrata kofrczyny g6rnej na poziomie
lokcia lub przedramienia 60

3. utrata dloni 50

4. calkowita utrata palc6w reki Il. lll, lV V 8 - za ka2dy palec

5. calkowita utrata kciuka 22

6.
utrata konczyny dolnej na poziomie stawu
biodrowego lub ko(ci udowej 75

7

calkowita utrata koriczyny dolnej
na pozromie stawu kolanowego, podudzia
lub stawu skokoweqo

60

calkowita utrata stopy 40

9. calkowita utrata palc6w stopy ll - V 3 - za ka2dy palec

10. calkowita utrata palucha 15

1l calkowita utrata wzroku w jednym oku 50

12 calkowita utrata sluchu w jednym uchu 30

13 calkowita utrata sluchu w obu uszach 50

14 calkowita utrata mowy 100

15. calkowita utrata mal2owiny usznei t5

16. calkowita utrata nosa 20

17. calkowita utrata zeb6w stalych
2 - za kaidy zEb,

20 - maksymalnie za utratq
kilku zqb6w

18. usunigcie (ledziony 20

19. usunigciejedneJ nerki 35

20 usuniecie obu nerek 75

21 usuniQcie macicy 40

22 usuniqcie jalnika lub jqdra 20

23
niedowtad co na.jmniej dw6ch koriczyn
poni2ej 3 stopnia w skali Lovette'a 100

24. Spiqczka trwajqca dlu2ej ni2 30 dni 100

Lp.
Rodzaj zlamania jednej lub wiqcej

ko(ci, zwichniqcia lub skrecenia stawu

Wysoko$( iwiadczenia
wyraiona jako wartoia
procentowa {o/o) sumy

ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieczenia

rll, Oh.ii Orhrnn: Ph r<

1
Zlamania koici sklepienia i podstawy
czaszki

5

2 Zlamania koici twarzoczaszki 4

3. Zlamania lopatki, oboiczyka, mostka 4,5 - za ka2dq ko(i

4 Zlamania 2ebra,Zeber 2 - za kaide iebro
1 0 - maksymalnie w przypadkr

zlamania wielu 2eber

Zwichniqcie stawu barkowego, ramienneqo 5

6. Zlamania koici ramienia 5

7 Zlamania ko5ci przedramienia (ka2da ko6() 3

Zwichniqcie w obrebie stawu lokcioweqo 3

9. Zlamania w obrebie ir6drecza, nadqarstka 3

10. Zlamania ko(ci palc6w rqki ll-V 2 - za ka2dy palec

11 Zwichniecia staw6w palc6w reki ll-V 1 - za ka2dy palec

12. Zlamania kciuka 3

13. Zwichniqcie kciuka 3

14. Niestabilne zlamania miednicy 10

15. Stabilne zlamania miednicv 4,5

16. Zwichniecie stawu biodroweoo 10

17 Zlamania ko3ci udowej 6

18. Zlamania ko(ci oodudzia (ka2da ko(c) 4

19. Zlamania rzepki 4

20.
Zwichniqcie, skrqcenie stawu kolanowego
wyma gajqce przeprowadzenia operacJi

4

21 Zlamann w obrebie jr6dstooia. ko6ci steor 3

22. Zlamania palucha

23. Zlamania ko5ci palc6w stopy ll-V 2 - za kazdy palec

24.
Zlamanie ko6ci piqtowej, kostki bocznej,
przysrodkowej 3

25.
Zwichniqcie, skrqcenie stawu skokowego
wymagajqce przeprowadzenia operacJi

4

26.
Ziamania w obrebie krggoslupa - dotyczy
trzon6w, luk6w krqg6w (z wylqczeniem
ko(ci ogonowej)

11 -zaka2dykrqg

27.
Zlamania w obrqbie krqgoslupa - dotyczy
wyrostk6w poprzecznych, kolczystych
kreq6w

2,5 - za kaidy kr4g

28. Zlamania ko(ci ogonowej )E

29 Zlamanie zqba stalego
0,5 - za ka2dy zqb

5 - maksymalnie w przypadku
zlamania wielu zqb6w statych

30.
Skrgcenie stawu skokowego
niewymagajEce przeprowadzenia operacji

,]

Rodzaj uszkodzenia ciala



wysokoid iwiadczenia nie moie przekroczy( sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie dla Opcji Ochrona Plus,

d) je2eli w wyniku tego samego nieszczqiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl siq
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystqpi zlamanie lub zwichnigcie
lub skrqcenie, za kt6re lnterRisk wyplacil Ubezpieczonemu jwiadczenie,
a nastepnie w zwiqzku z tym zlamaniem, zwichnigciem lub skreceniem wyst4pi
trwale inwalidztwo czgSciowe okrejlone w TABELI nr 4, powstale na skutek
tego samego nieszczg5liwego wypadku, w6wczas jwiadczenie wyplacone
w przypadku zlamania lub zwichniqcia lub skrgcenia zostanie zaliczone na
poczet iwiadczenia przyslugujqcego w przypadku trwalego inwalidztwa
czqiciowego, a Ubezpieczonemu przysluguje prawo do (wiadczenia w wysoko-
jci r62nicy pomiqdzy wysokosciq Swiadczenia przyslugujqcego w przypadku
trwalego inwalidawa ag3ciowego, a wyplaconym Swiadceniem w paypadku
zlamania lub zwichniqcia lub skrqcenia;

1 0) w przypadku naglego zatru€ia gazami, bqdi w prrypadku poraienia prldem
lub piorunem - je2eli w wyniku naglego zatrucia gazami, bqdz w przypadku
pora2enia prqdem lub piorunem, w nastepstwie kt6rego nastqpil co najmniej
trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu - przysluguje Swiadczenie w wy-
sokoici 5% sumy ubezpieczenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Ochrona Plus;

1l)w przypadku uszkodz:i (iaL w n.st?pstwic niaszczqiliwego wypadku,
kt6rc wymagaty intcrwcncji lekarskieJ w plac5wcc mcdyczneJ oraz lcczenia
i co najmnieJ dw6ch wizyt kontrolnych - iwiadczenie w wysokoici l% sumy
ubezpieczenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona plus,
a z tytulu kt6rych nie przysluguje iwiadczenie, o kt6rym mowa w pkt 4) oraz
pk 7)-1 0) i 1 2);

1 2) w przypadku wstrzlinichia m629u w nastipstwie nieszczg3liwego wypadku
- je2eli w wyniku nieszczQiliwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrzqjnienia
m629u, w wyniku ld6rego konieczny co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczo-
nego w szpitalu przysluguje jednorazowe iwiadsenie w wysoko3ci stanowiEcej
1 % sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia.

CO OFERUJE OPCJA PROGRESJA?
RODZAJE I WYSOKOSC SWADCZEN

510

Opcja Progresja obejmuje nastgpujqce jwiadczenia:

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

a) w przypadku l000z6 uszczcrbku na zdrowiu - 6wiadczenie w wysoko6ci
250% sumy ubezpieczenia,

b) w przypadku uszczcrbku na zdrowiu poniicj lOO% - jwiadczenie
w ramach systemu (wiadczef progresywnych, tj. w wysokojci uzaleinionej
od wysokolci uszczerbku na zdrowiu i wynoszace:

- 1% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA iza kaidy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu wynoszqcego w przedziale 1% - 25%,

- 1,5% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA za kaidy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu w przedziale 2 60/o - 5}o/o,

- 2,0% sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA za kaidy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu w przedziale 51 -75Vo,

- 2,5o.b sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA za kaidy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu powyiej 7 soh,

c) koszty nabycia wyrob6w mcdycznych wydawanych na zlcccnic - zwrot
udokumentowanych koszt6w do wysokoici 30% sumy ubezpieczenia
okreSlonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem ii:

- s4 niezbgdne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopiq
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
zlecenie

ola2

- zostaly poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dlu2szym ni2 dwa lata od daty nies'zczgSliwego wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zawodowego os6b niepelnosprawnych -
zwrot udokumentowanych kosa6w do wysoko(ci 3Oyo sumy ubezpieczenia
okreSlonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem i2:

- Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zaktadu Ubezpiecerl Spolecznych
przyznano rente szkoleniow4jako osobie trwale niezdolnej do pracyw do-
tychczasowym zawodzie lub orzecenie powiatowego (lub wojew6dzkiego)
zespolu ds. orzekania o niepelnosprawnoici, w k6rym orzeczono o celo-
woSci przekwalifi kowania zawodowego osoby niepetnosprawne.j

oraz

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

2) w przypadku uszczcrbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki -.jednorazowe

lnterRiskr
VIENNA INSURANCE GROUP

iwiadczenie w wysoko(ci 1% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, ii padaczka zostala zdiagnozowana po raz
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

3) w przypadku imierci Ubezpieczonego w wyniku nleszczqiliwego wypadku
- Swiadczenie w wysoko6ci 250% sumy ubezpieczenia okrejlonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, ii;

a) nierczqiliwy wypadek wydarzyl sig podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej

ofaz

b) imier( nastEpila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszcze5liwego wypadku;

4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe
iwiadczenie w wysokoici 1O% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie
ubezpleczenia, pod warunkiem, i2 sepsa zostala zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieaeniowej;

5) w przypadku 5miercl opickuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonago
w nastlpstwie nieszrzgiliwego wypadku - Jwiadczenie w wysokosci 100/6 sumy
ubezpieczenia okreilonej w umowi€ ubezpieczenia, pod warunkiem, ii:
a) nieszczeiliwy wypadek wydazyt siq podcas trwania ochrony ubezpieczeniowej

ola2

b) gmieri nastEpila w ciqgu l2 miesigcy od daty nieszczg3liwego wypadku.

OdpowiedzialnoS( lnterRisk ograniczona jest do dw6ch zdarzefr w okresie
ubezpieczenia;

6) w przypadku pogryzicnia pyz.z ps., pokqsania, uktrszenla/uildlenia -
jednorazowe iwiadczenie w wysokoSci 1 % sumy ubezpieczenia okreSlonej
wumowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu;

7) w przypadku wstrztr3nienia m6z9u w nastgpstwie nieszaqiliwego wypadku
- jeieli w wyniku nieszczq5liwego wypadku Ubezpieczony doznal wstrz46nienia
m6zgu, w wyniku ktorego konieczny byl co najmniej trzydniowy pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu przysluguje jednorazowe 5wiadczenie w wysokoici
stanowiEcej 1yo sumy ubezpieczenia okreilonei w umowie ubezpieczenia.

o JAKTE OPCJE DODAKTOWE MOzESZ ROZSZERZYC WYBRANA OPCJE?

5lI
1. Za zay'atq dodatkowej skladki Opcjs Podst.wowa, Opcj! Podstawowa plus, Opcja

O<hrona, Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progrerja moie zosta( tozszetzona
o poniisze Op(jr Dodatkowe (D1-D l4), obejmu.j4ce nastqpujqce lwiadczenia:

1) Opcja Dodatkowa Dl - imierd Ubezpixzoncgo w nastQpstwie wypldku komu-
nikacyjnego - Swiadczenie w wysokoSci 1 00% sumy ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej Dl, pod warunkiem, ii:
a) wypadek komunikacyjny w zwi4zku z ruchem pojazdu, o kt6rym mowa

w 52 pkt 88 niniejszych OWU wydarzyl siq podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej

ofaz

b) Smieri nastqpila w ciqgu dw6ch lat od daty nieszczq6liwego wypadku;

2) Opcja Dod.tkowa D2 - oparzeni. w wyniku nieszczg5liwego wypadku -
Swiadczenie w wysokoSci stanowiqcej procent sumy ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieczenia dla Opc.ji Dodatkowej D2, uzaleinione od stopnia
oparzenia okreilonego wylqcznie wTABELI nr 6:

TABELA nr 6

Stopief oparzehia
Wysokoi( iwiadczenia wyraiona jako warto6i

pro<entowa (96) sumy ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcii Dodatkowej D2

ll stopierl t0

lll stopien 30

lV stopiefi 50

3) Opcja Dodatkow. D3 - odmroienia - Swiadczenie w wysoko3ci stanowiqcej
procent sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D3, uzale2nione od stopnia odmro2enia okreilonego wylqcznie
wTABELI nr 7:

TABELA nr 7

Stopief odmroienia
Wysokoid iwiadczenia wyraiona jako wartoS(

pro(entowa (06) sumy ubezpieczenia okrcilonej
w umowie ubezpieczenla dla OpcJi Dodatkowej D3

ll stopieh 10

lll stopie6 30

lV stopiell 50
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Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okrcsie ubezpicczcnit w wyniku
nieszczqiliwego wypadku - 3wiadczenie w wysokoSci 1 

0,6 sumy ubezpieczenia
okreilone,j w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za kaidy nastepny
dziei pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, poczqwszy od trzeciego dnia pobytu
w szpitalu, bgdqcego nastepstwem nieszczqiliwego wypadku, kt6ry mial mie.jsce
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, nastepujE-
cych po sobie pobyt6w w szpitalu w zwi4zku z tym samym nieszczQ6liwym wy-
padkiem 6wiadcenie szpitalne pnysluguje od pierwszego dnia pobytu w *pitalu.
Swiadczenie z tytulu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczelliwego wypadku przy-
sluguje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze
szpitala nastEpi po zakoficzeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objgty
odpowiedzialnoiciq Ubezpieczyciela, pod warunkiem, 2e przyjecie do szpitala
nast4pilo w okresie ubezpieczenia;

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w okresle ubezpierzenia w wyniku
choroby - (wiadaenie w wysokoici 1% sumy ubezpieczenia okreilonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za ka2dy nastepny dziei pobytu Ubez-
pieczonego w szpitalu, poczqwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, w zwiqzku
z chorobq, kt6ra zostala zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpiecze-
niowej. W przypadku kolejnych, nastepujqcych po sobie pobyt6w w szpitalu
w zwiEzku z te samq chorobq iwiadczenie szpitalne przysluguje od pierwszego
dnia pobytu w szpitalu. Swiadczenie z tytulu pobytu w szpitalu w wyniku choroby
przysluguje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala
nastqpi po zako6czeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objqty odpo-
wiedzialno(ciq Ubezpieczyciela, pod warunkiem,2e payjqcie do szpitala nastEpito
w okresie ubezpieczenia;

Opcja Dodatkowa D6 - Pakiet ONKO i Powaine Choroby:

a) w przypadku P.kletu ONKO - pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania
u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpie-
czeniowej jednej z nastqpu.iqcych rodzaj6w Powainych Chor6b: nowotworu
zlolliwego, cukrzycy typu l, niewydolnoici serca, niewydolnoici nerek, choroby
autoimmunologiczne.i, zapalenia opon m629owo-rdzeniowych, sepsy, lnterRisk
za poSrednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokryje koszt:

i. Drugiaj Opinii Lekarskiej (rajowcj, polegajqcej na:

- udzieleniu Ubezpieczonemu informacji o niezbqdnej dokumentacji
medycznej umo2liwiaj4cej wydanie Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowei,

- przygotowaniu Drugiei Opinii Lekarskiej Krajowej paez Lekarza
konsultanta,

- udostepnieniu Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej Ubezpieczonemu,

ii. Telekonsulta(ji lekarskich specjalistycznych z Lekarzem konsultantem
bgdqcym lekarzem chirurgiem, nefrologiem, kardiologiem,
endokrynologiem, reumatologiem, specjalistE chor6b zaka2nych lub- onkologiem. W ramach Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych
lnterRisk 2a po(rednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokryje kosa
1 2 telekonsultacji, z zastzeieniem, 2e pomiqdzy dwoma nastepujicymi
po sobie telekonsultacjami musi nastEpii minimum 12 godzinna przerwa-
Koszty polqczeh Ubezpieczony ponosi we wlasnym zakresie,

b) w przypadku Powainych Chor6b - jwiadczenie w wysokolci 100q0 sumy
ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D6, pod watunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego po
raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastqpujqc€go
rodzaju Powa2nej Choroby:

i. nowotw6rzloiliwy,

ii. paralii,

iii. nicwydolnoit nerck,

iv. tranrplanta(j. gl6wnych organ6w,

v. poliomyclitis,

vi. utrat. mowy,

vii. utrata rluchu,

viii. utrata wzroku,

ix. anemiaaplrstyczna,

x. stwardnienicrozsianc,

xi. cukrzyca typu l,

xii. nicwydolnoif scrca,

xiii. <horoba autoimmunologiczna,

xiv. zapalenie opon m6z9owo-rdzeniowych,

xv, sepsa;

Opcja Dodatkowa D7 - korzty operacji pla:tycznych w wyniku nieszczqilF
wego wypadku - zwrot udokumentowanych kosa6w do wysokoici 200/o sumy
ubezpieczenia okreilonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7,
pod warunkiem, i2:

a) operac,ja plastyczna zostala zalecona przez lekarza jako niezbgdna czqi(
procesu leczenia nastepstw nieszczqSliwego wypadku, kt6ry mial miejsce
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

otaz

b) koszty operacji plastyczne.i zostaly poniesione w okresie nie dtu2szym niz
jeden rok od daty nieszczgiliwego wypadku;

8) Opcja Dodatkowa D8 - opGracj. w wyniku nieszczqiliwego wypadku -
iwiadczenie w wysoko(ci stanowiqcej procent sumy ubezpieczenia okreilonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8, uzaleinione od rodzaju
operacji okrellonej wylEcznie wTABELI nr 8, pod warunkiem i2 operacja:

a) zostala zalecona przez lekarza jako niezbqdna czqii procesu leczenia
nastgpstw nieszczejliwego wypadku, k6ry mial miejsce w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej

otaz

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

TABELA nr 8

4)

6)

Rodzaj operacji

Wysokoii iwiadczenia
wyraiona jako warto6i
procentowa (%) sumy

ubezpieczenia okreilonej w
umowie ubezpieczenia dla

Opcji Dodatkowe.j D8

Operacje powlok ciala:

opelacje plastyczne/rekonstrukcyjne
nastqpstw nieszczqil,wych wypadk6w 15

Operacje przewodu pokarrnowego i jamy brzusznej:

operacje przelyku 100

resekcja zolEdka 70

resekcja jelita 40

operacje wqtroby 90

operacje trzustkl 90

operacje (ledziony 40

Amputacje:

amputacja palc6w rEk i n6g - ka2dy t0

amputacja dloni. przedramienia, stopy 30

amputac]a na poziomie podud?ia, ramienia 50

amputacja na poziomie uda 7A

amputacja koriczyny na poziomie
stawu biodroweqo r00

Operacje zwiqzane z otwarciem klatki piersior.vej:

operacje pluca 100

Operacl'e nauad6w zmys.lu:

operacje oka:

urazowe uszkodzenie galki ocznej

usuniecie galki ocznej

odwarstwienie siatk6wki

20

40

20

operacje ucha:

zabiegi w obrebie ucha irodkowego

zabiegi w obrqbie ucha wewnetrznego

40

65

operacje nosa:

operacja zatok

operacje przegrody nosowej i mal2owin nosa

15

10

Operacyjne leczenie zla man:

koSci czaszki 50

kosci twarzoczaszki 30

nosa 10

krqgostupa 50

obreczy barkowej 30

2eber, mostka 10

ko5ci przedramienia 15

ko(ci stqpu, Sr6dstopia 10
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uda 30

ramienia lub podudzia 1\

rzepki lub miednicy 20

nadgarstka, Sr6drqcza 10

Operacyjne leczenie z\^/ichni gilskrgcef stawu:

biodrowego lub krqgoslupa 45

barkowego 30

kolanowego, lokciowego,
skokowego lub nadgarstka

20

Operacje ukladu moczowo - plctowego:

operacje nerki, d169 moczowych 65

operacje ginekologiczne:

jajnika ijajowodu

w obrqbie sromu. pochwy i szyjki macicy

macicy

20

20

65

operacle meskich narzqd6w plciowych 20

Operacje neurochlrurgiczne:

operacje centralnego ukladu nerwowego -
m6zg i rdzeri krqgowy 100

Przeszczepy:

przeszczep serca 100

przeszczep wqtroby 100

przeszczep nerLi 100

przeszczep in nych na rzqd6w 65

c) jeieli w wyniku tego samego nieszczqiliwego wypadku zostala wykonana
wigcej ni2 jedna operacja, przysluguje - zgodnie z TABEL{ nr I - jwiadczenie
bqdqce sumq kwot za ka2dy rodzaj operacji, ale wysokoS( iwiadczenia nie
moie przekroczyd sumy ubezpieaenia ustalonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D8;

9) Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby - Swiadczenie w wysokolci
stanowiEcej procent sumy ubezpieczenia okreSlonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Dodatkowej D9, uzale2nione od rodzaju operacji, okre6lonej wylqcznie w
TABELI nr 9, pod warunkiem ii operacja;

a) zostala zalecona przez lekarza jako niezbgdna czqi( procesu leczenia choroby,
k6ra zostala zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia

o(az

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

TABELA nr 9

lnterRiskBI
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Rodeaj operacji

Wysokoii 3wiadczenia
wyraiona jako wartoii
procentowa (o/o) sumy

ubezpieczenia okrejlonej w
umowie ubezpieczenia dla

Opcji Dodatkowej D9

Operacje przewodu pcilarmowego i narzqd6w jamy brzusznej:

operacje przeiyku:

czq(ciowa resekcja przelyku

calkowita resekcja przelyku

zespolenie omUajqce przetyk

operacja na prawcza v zelyku
/ wszczepienie endoprotezy przelyku

80

100

80

80

operacje 2olqdka:

czq(ciowa resekcja 2olqdka / vvycigcie
zmiany 2olqdka

calkowita resekcia 2oladka

80

100

operacje lelit 40

operacja wyrostka robaczkowego
ze wskaza6 naglych

'10

operacje w4troby:

czg3ciowa resekcja wqtroby / wyciqcie
zmrany watroby

calkowita resekcia watroby

80

90

operacje trzustki:

wyci?cie zmiany trzustki

calkowita resekcja trzustki /wyciqcie
qlowv trzustki

90

100

calkowita resekcja <ledziony 40

Amputacje:

amputacia kciuka t0

amputacja dloni 35

amputacja na poziomie przedramienia 40

amputacja na poziomie ramienia 50

anrputacja stopy 40

amputacJa na poziomie uda, podudzia 65

calkowita amputacja konczyny
z wvluszczenrem w stalvte
biodrowym

100

amputac]a prosta sutka 40

amputacja calkowita sutka / 6w
z doszczetnym usuniqciem wqzl6w
pachowych 80

Operacje ukladu oddechowego:

operacje nosa:

operacja zatok

operacja przegrody nosowej i mal2owin nosa

20

20

wyciecie krtani 90

operacje tchawicy:

czeSciowe vvyciecie tchawicy
plastyka tchawicy

protezowanie tchawicy metoda otwartq

tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii
czasowe.i)

otwarta operacja tchawicy

90

80

80

10

30

czq(ciowe usuniqcie oskrzela 30

wyciqcie pluca (calego lub fragmentu
tkanki plucnej)

'100

operacja ir6dpiersia metod4 otwartq
(nie obejmuje biopsji diagnostyczne.i) 80

Operacje jamy ustnej:

operaqe warg 10

wyciecie jezyka 40

wyciecie migdalk6w 1

operacje 5linianek/ przewod6w Slinowych 5

Operacje oka:

usuniecie qalki ocznej 40

operacje oczodolu 50

protezowanie galki ocznej 30

operacje dotyczEce powiek
lub gruczolu lzowego 20

operacje spoj6wek 10

operacje na rog6wce lub tward6wce 10

zabieg naprawczy odklelenia siatk6wki 5

Operacje ucha:

operacje wyrostka sutkowatego 80

zabiegi w obrqbie ucha irodkowego 40

zabieqi w obrebie ucha wewnqtrznego JU
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zabiegi w obrgbie ucha zewngtrznego l0

operacie (limaka 80

operacje aparatu przedsion kowego 70

Operacje ukladu nerurowego:

kraniotomia - otwarcie czaszki 100

trepanacja czaszki 20

wvciecie zrn,anv / resekcia tkanki m6zoowei 90

stereotaktvczna ablacia tkanki m6zoowei 90

wszczepienie stymulatora m6z9u 90

wentrykulostomia 80

operacje na oponach m6zgu
i przestrzeni okolooponowej 90

operacja dotyczqca przestrzen i

podpajqczyn6wkowej m6z9u 80

operacje nerw6w czaszkowych 80

operacja nerw6w rdzeniowych 30

operacje rdzenia krggowego r00

sympatektomia 80

Operacje ukladu moczowego:

operacje nerki:

calkowite wyciecie nerki

czq(ciowe wycigcie nerki/ usuniqcie
zmiany nerki

nacigcie nerki

80

80

50

operacje moczowodu 50

operacja w zakresie uj5cia moczowodu 30

operacje pgcherza moczoweqo:

calkowite wyciqcie pqcherza moczowego

czq(ciowe wyciqcie pqcherza moczowego

plastyka uj(cia pqcherza

90

80

40

wycigcie cewki moczowej 70

Operacje naczyri tetniczych i iylnych:

operacje du2ych naczyh tqtniczych (aorty,
tetnicy plucnej, szyjnej, podobojczykowej,
nerkowej, biodrowel, udowej)

100

operacja tetniaka tetnic m6zqu 100

zespolenie zyly wrotnej lub galqzi 2yly wrotnej 90

Operacje serca:

plastyka przedsionka serca 90

pomostowanie tqtnic wieicowych 80

otwarta operacja ukladu
bod2coprzewodzEcego serca

100

wszczepienie rozruszn ika/stymulatora 40

operacje osierdzia 40

lnterRiskr
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c) jeieli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana wiqcej ni2 jedna
operacja, przysluguje - zgodnie z TABELA nr 9 - 6wiadczenie bqdqce sumq
kwot za kaidy rodzaj operacji, ale wysokoii iwiadaenia nie moie przekroczy(
sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D9;

10) Opcja Dodatkowa D10 - korziy leGzenia wwyniku nierzcqiliwegowypadku
- zwrot udokumentowanych koszt6w do wysoko5ci 20% sumy ubezpieczenia
okre(lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej Dl0, a w przypadku
kosa6w rehabilitacji nie wiecej nii 500 zl pod warunkiem, i2 koszty leczenia:

a) powstalywnastepstwie nieszczeiliwegowypadku,k6rywydarzylsiq podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej

otaz

b) zostaly poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
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dlu2szym nii 'l 2 miesiqcy od daty nieszczqiliwego wypadku;

1 1) Opcj. Dodatkowa Dl 1 - czasowa niczdolnoid Ubczpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku niaszczqiliwcao wypadku - iwiadaenie w wysokoSci 0,1%
sumy ubezpieaenia okre(lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D11, za kaidy dzie6 czasowej niezdolnoici do pracy lub nauki, powstalej
w nastepstwie nieszczqiliwego wypadku, kt6ry wydarzyl sie podczas trwania
ochrony ubezpieczeniowej, poczqwszy od:

a) 10-go dnia czasowej niezdolnojci Ubezpieczonego do pracy lub nauki,
w przypadku gdy czasowa niezdolnoS( Ubezpieczonego do pracy lub nauki
trwala nieprzerwanie do 30 dni, za wyjqtkiem dni wolnych od nauki lub
Pracy,

lub

b) 1-go dnia czasowej niezdolno5ci Ubezpieczonego do pracy lub nauki,w przy-
padku gdy czasowa niezdolnoiC Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwala
nieprzerwanie powy2ej 30 dni, za wyjEtkiem dni wolnych od nauki lub pracy.

Swiadczenia przysluguje maksymalnie za 1O miesiecy czasowej niezdolnolci
Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

1 2) Opcja Dodatkowa D1 2 -zdiagnozowani. u Ubczpieczonagowadywrodzoncj
scrca - jwiadczenie w wysoko4ci '100o/o sumy ubezpieaenia okrejlonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12, pod warunkiem 2e wada wrodzona
gerca zostala zdiagnozowana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej;

'l 3) Opcj. Dodatkowa D13 - koszty leczenia stom.tologicznego w wyniku nie-
szaqiliwcgo wypadku - zwrot udokumentowanych koszt6w do wysokoici 1 0%
sumy ubezpieczenia okre5lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D1 3, pod warunkiem, i2 koszty leczenia stomatologicznego:

a) powstaly w nastepstwie nieszczQSliwego wypadku, k6ry wydazyl sig podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowei

otaz

b) zostaly poniesione na odbudowq stomatologicznE uszkodzonego lub
utraconego zeba stalego

otaz

c) zostaly poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w okresie maksymalnie 5 miesigcy od daty nieszczgiliwego
wypadku;

14) Opcja Dodatkowa DI4 - ucililiwe lcczenie w wyniku nleszczqiliwego
wypadku - wyptata Swiadczenia w wysokoSci 2% sumy ubezpieczenia okrellonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej Dl4, pod warunkiem, ir:

a) nieszczeiliwy wypadek nie pozostawil uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczo-
nego (0% uszczerbku na zdrowiu), bqdZ trwalego inwalidawa czg5ciowego,
zlamania kojci, ran cietych lub szarpanych, uraz6w narz4d6w ruchu, wstrzE-
Snienia m6z9u

ota2

b) przebieg leczenia spowodowal czasowq niezdolnoii do nauki lub pracy przez
okres nie kr6tszy nii 'l 0 dni.

JAKA POMOC OTRZYMASZ W RAMACH OpCJt DODATKOWEJ D1 5 - ASSTSTANCE
EDU PLUS?
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Za zaplatq dodatkowej skladki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progres.ia dodatkowo mo2e zosta( rozszerzona
o Opcjq Dodatkowq Dl 5 - Asslstan(e EDU PLU5 obejmujqcq:

1) pomocmedy<znq:

c)

wizyta lekarza Centrum Assistance - jeieli Ubezpieczony ulegl
nieszczqiliwemu wypadkowi, l<t6ry jest objety ochronq ubezpieoeniowq.
lnterRisk za poirednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty
dojazdu lekarza Centrum Assistance orazjego honorarium za pierwszq wizyte
w miejscu pobytu Ubezpieczonego,

organizacja wizyty u lekarza specjalisty -jeieli stan zdrowia Ubezpieczonego
i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organizac.ji wizyty lekarza
specjalisty, lnterRisk za pojrednictwem Centrum Assistance zorganizuje
wizyte w terminie wskazanym przez Ubezpieconego,

wizyta pielggniarki - jeieli Ubezpieczony ulegl nieszczgiliwemu wypadkowi,
k6ry jest objgty ochronq ubezpieczeniowq, lnterRisk za poirednictwem
Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje
i pokryje koszt dojazdu pielggniarki oraz jej honorarium za wizlrq w miejscu
pobytu Ubezpieczonego. lnterRisk pokrywa koszty wizyt pielqgniarki do
wysokoici sumy ubezpieczenia,

dostawa lek6w - je2eli Ubezpieczony ulegl nieszczgiliwemu wypadkowi,
k6ryjest objety ochronq ubezpieczeniow4 i w nastqpstwie kt6rego wymaga
le2enia zgodnie z zaleceniem lekarza Cenrum Assistance, lnterRisk za
po5rednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje kosa transportu
lek6w przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Kosa lek6w ponosi
Ubezpieczony,

opieka domowa po hospitalizacji -jeieli Ubezpieczony ulegl nieszczgiliwemu

b)

d)

e)



s)

wypadkowi, w nastepstwie kt6rego przebywal w szpitalu przez okres co
najmniei 7 dni, InterRisk za poirednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu
zalecenia lekaaa prowadzqcego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki
domowej po zakoiczeniu hospitalizacji, kt6ry lEcznie nie moie przekroczyi
96 godzin, do wysokoici sumy ubezpieczenia. Usluga opieki domowej
obejmuje:

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

ii. przygotowywanie posilk6w - przy u2yciu produkt6w, Srodk6w i sprzqt6w
udostgpnionych przez Ubezpieczonego,

iii. pomoc w utrzymaniu czystojci w domu: sprzqtanie podl6g, dywanow
i wykladzin dywanowych, icieranie kurzy, wyrzucanie Smieci, zmywanie
naczyn, czyszczenie powiezchni roboczych w kuchni (blat6w plyty
kuchennej oraz zlewu), sprzEtanie lazienki; podlewanie rojlin w domu
i ogrodzie - przy uiyciu irodk6w i sprzet6w udostepnionych przez
Ubezpieczonego,

transport medyczny - je2eli Ubezpieczony ulegl nieszczg5liwemu wypadkowi,
kt6ry jest objqty ochronq ubezpieczeniowq, lnterRisk za poirednictwem
Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu
Ubezpieczonego do plac6wki medycznej,

infolinia medycna - lnterRisk za poirednictwem Centrum Assistance zapewni
Ubezpieczonemu mo2liwoii rczmowy z lekarzem Centrum Assistance, kt6ry
udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postepowania.
lnformacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie majq charakteru
diagnostycznego. Ponadto za poSrednictwem Centrum Assistance Ubezpie-
czony uzyska:

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu,
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowi4zujqcych w Polsce
przepis6w,

lnterRisk BC
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7. Za zaplatq dodatkowej skladki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja moie zosta( rozszerzona o Opcjg
Dodatkowq D'l 6 - Telemedycyna.

2. W ramach Opcji Dodatkowej D16 - Telemedycyna - lnterRisk za pojrednictwem
Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeZeniem S14 ust. 4, koszt 1 2
e-konsultacji internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w ciqgu okresu
ubezpieczenia, z zastrze2eniem,2e pomigdzy dwoma nastgpu.,qcymi po sobie
e-konsultacjami musi nastqpii minimum l2 godzinna przerwa.

3. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie
przez Ubezpieczonego urzqdzeh umoiliwiajqcych komunikacjg w formie w jakiej
prowadzona bqdzie konsultacja spelniajqcych wymagania okreilone w zalqczniku nr 2
do OWU. Koszty polqczef i uslug internetowych Ubezpieczony ponosi we wlasnym
zakresie.

SUMA UBEZPIECZENIA IWARUNKI JEJ ZMIANY

qt4

1. Wysoko6t sumy ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczajqcego osobno
dla Opcji Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Ochrona plus lub Opcji
Progresja oraz dla poszczeg6lnych Opcji Dodatkowych (Dl-Dl4), o kt6rych mowa w S 4
ust. l Pk 1),3) i ust.2 pkt l) - 14).

2. Dla Opcji Ochrona, o kt6rej mowa w 54 ust. I pkt 2, sumy ubezpieczenia ustalone sq
dla ka2dego zdarzenia, za k6re lnterRisk ponosi odpowiedzialnoji ubezpieczeniowq.
Odrqbne sumy ubezpieczenia, okre6lone w umowie ubezpieczenia, k6re w zale2noici
od wybranego wariantu - zgodnie z TABEL{ nr 'l 0 - wynoszq:

TABELA nr 1 0

SUMA UBEZPIECZENIA {PLN}

Wariant

0-'l 0-2 0-3 H 0-5 &5 0-7 0-8 0-9 0-10 0-1 1

Smier( Ubezpieczonego u/ wyniku nieszczgiliwego wypadku 3.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 1 r.000 12.000 13.000 14.000

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 300 s00 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1 ,300 t.400

Trwale inwal jdawo czq(ciowe 3.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 r 0.000 1 1.000 r 2.000 I 3.000 r 4.000

Zwrot koszt6w zakupu w6zka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa
spowodo\r'/a nego nieszczqjliwym wypadkiem 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 000

Zlamania jednej lub wiqcej koici w wyniku nieszczq(liwego wypadku 500 1.000 1.2.50 I 500 1 .750 2 000 2.250 2.500 2.150 3.000 3 250

Rany bqd4ce nastqpstwem nieszczqiliwego wypadku 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 7AO

Urazy narzqd6w ruchu bqdEce nastepsrwem nieszczq(liwego wypadku 50 100 150 200 )qn 300 350 400 500 600 700

Pogryzienie przez psa, pokEsania, ukEszenie/u2Edlenie 50 60 70 80 90 100 110 12A r30 140 r50

WstrzASnienie mozgu w nastqpstwie nieszczqiliwego wypadku 300 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750

Smieri.opiekuna prawnego lub rodzica w nastepstwie nieszcze6liw{go
wvpadku 3.000 5.000 6.000 7 000 8.000 9.000 10.000 r 1.000 r2.000 13.000 I4.000

3)

- informacjeobadaniachkontrolnychdlagrupwiekowychopodwy2szonym
ryzyku zachorowa6,

- informacje o dzialaniu lek6w (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne,
interakcje z innymi lekami, mo2liwoici przyjmowania w czasie ciqiy
i laktacji) w ramach obowiqzujqcych w Polsce przepis6w;

indywidualne korepetycje - je2eli Ubezpieczony uczeri lub student ulegl
nieszczqsliwemu wypadkowi, k6ry jest objety ochronq ubezpieczeniowq, w wyniku
kt6rego nie m6gl u czgszczat nazajqcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co haj-
mniej 7 dni, udokumentowane zaiwiadczmiem lekarskim, lnterRisk za poirednic-
twem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji
z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta paedmiot6wwchodzqcych
w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni makymalnie do I o godzin
lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczqSliwego wypadku;

pomoc rehabilitacyjnl - je2eli Ubezpieczony, bqdqcy pracownikiem plac6wki
oiwiatowej, za wyjqtkiem uczni6w i student6w, ulegl nieszczgiliwemu
wypadkowi, kt6ry jest objgty ochronq ubezpieczeniowq, w wyniku kt6rego
czasowo utracit zdolnoi( do wykonywania pracy trwa.iEc4 nieprzerwanie co
naimniej 7 dni, udokumentowanq za(wiadczeniem lekarskim, lnterRisk za
poirednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzqcego leczenie
zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobyu Ubezpieczonego
maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczglliwego
wypadku.

Dla Opcji DODATKOWEJ Dl5 - Arsist.nce EDU PLUS, o kt6rej mowa w 54 ust.2
pkt 1 5 oraz 51 2, suma ubezpieczenia jest stala i wynosi 5.oOO PLN.

Dla Opcji DODATKOWEJ Dl 6 - Tcl.mcdycyna, o k6rej mowa w 54 ust. 2 pkt 1 6 oraz
Sl3,sumqubezpieczenia5tanowikosal2e-konsultacji,okt6rychmowawsl3ust.2,
ale nie wiqcei nii 5.000 PLN.

5uma ubezpieczenia ustalana jest dla kaidego Ubezpieczonego i okreilona.iest
w umowie ubezpieczenia.

G6rn4 granicq odpowiedzialnoici lnterRisk jest kwota stanowiEca l000/6 sumy
ubezpieczenia w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji
Ochrona Plus, Opcji Progresja, Opcji Dodatkowych (Dl-D1 6), za wyjqtkiem:

1) Opcji Progresja, gdzie g6rnq granicq odpowiedzialnojci lnterRisk jest kwota
stanowiqca 250% sumy ubezpieczenia okre6lonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Progresja;

2) Opcji Ochrona, gdzie g6rnq granicq odpowiedzialnoici jest IOO% sumy
ubezpieczenia ustalonej odrqbnie dla ka2dego zdarzenia.

W ramach ubezpieczenia wyplacone iwiadczenie lub lqczna kwota wyplaconych
iwiadczed nie mogq przekroczyi lqcznie g6rnej granicy odpowiedzialno6ci
okreilonej osobno dla Opcji Podstawowej, Opc.ji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona,
Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz wybranej Opcji Dodatkowej (D1-Dl 6).

7.
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Rodzaj ubezpieczenia
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Umowq ubezpieczenia zawiera sie na podstawie wniosku Ubezpieczajqcego kt6ry
powinien zawierae co najmniej nastepujqce dane;

1) imiq, nazwisko (nazwq) oraz adres (siedzibg) Ubezpieczajqcego;

2) imieinazwiskoUbezpieczonego,jeieli umowazawieranajestwformieimiennej;

3) liczbq dzieci, uczni6w student6w i pracownik6w plac6wek oiwiatowych
zgloszonych do ubezpieczenia;

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

5) propozycjq sum ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus,
Opcji Ochrona Plus, Opcji Progresja, a w przypadku Opcji Ochrona propozycjq
odrqbnych sum ubezpieczenia dla kaidego zdarzenia;

6) propozycjq sum ubezpieczenia dla opc,ji Dodatkowych (Dt -D1 4) - w przypadku,
gdy UbezpieczajEcy wnioskuje o rozszerzenie zakresu o Opcje Dodatkowe (Dl-
D14);

7) okresubezpieczenia;

8) propozycjq postanowien dodatkowych lub odmiennych od postanowieri OWU,
o ile Ubezpieczajqcy <hce je wprowadzii do umowy ubezpieczenia.

lnterRisk mo2e uzale2nii zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych
informacji, maj4cych wplyw na ocenq ryzyka ubezpieczeniowego.

Umowq ubezpieczenia zawiera sig na okres dwunastu miesiqcy, chyba 2e strony
um6wity siq inaczej.

Okres ubezpieczenia okreSla siq w umowie ubezpieczenia.

lnterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.

516

Umowa ubezpieczenia mo2e zosta( zawarta w formie ubezpieczenia grupowego,
ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego w rozumieniu 52 pkt 65-67.

2. Umowa ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego moie zostac zawarta
wylecznie w formie imiennej.

3. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest w formie imiennej lub za zgodq
Ubezpieczyciela w formie bezimiennej, pod warunkiem ubezpieczenia co najmniej
90% os6b w danej plac6wce oiwiatowej oraz z zastrzeieniem ust. 4.

4. W przypadku rozszerzenia zakresu o opcjq Dodatkowq Dl 5 - Assistance EDU PLUS

i D1 6 - Telemedycyna, o kt6rych mowa w Sl 2 i 1 3, umowe ubezpieczenia grupowego
zawiera sig w formie imiennej.

5. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego w formie imiennei jest
dolqczenie do wniosku Ubezpieczajqcego imiennej li5ty os6b przystqpujqcych do
ubezpieczenia.

oD KTEDY UBEZPTECZENTE GWARANTUJE OCHRONE I KrEDY ONA Stq KOfiCZy?
POCZATEK I KONIEC ODPOW|EDZtAtNOSCt tNTERRtSK
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I. W umowie ubezpieczenia okreila siq datq poczqtkowq i koicowq okresu
ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialnoii lnterRisk z tytulu mowy ubezpieczenia rczpoczyna sig od dnia
wskazanego w umowie,jako poczqtek okresu ubezpieczenia, jednak nie wczednie.j ni2
od dnia nastqpnego po zafaceniu skladki lubjej pierwszej raty.

3. OdpowiedzialnoSi lnterRisk ustaje:

I ) z dniem uplywu okresu ubezpieczenia;

2) z dniem odstqpienia przez Ubezpieczajqcego od umowy ubezpieczenia;

3) z dniem rozwiezania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o kt6rym
mowa w 518 ust. 2-4;

4) w przypadku oplacania skladki w ratach - jeieli po uplywie terminu platno6ci
raty lnterRisk wezwie Ubezpieczajqcego do jej zaplaty z zagro2eniem, 2e brak
zaplaty w terminie 7 dni od dnia otrzymnia wezwania przez Ubezpieczajqcego
spowoduje ustanie odpowiedzialnosci lnterRisk, a kolejna rata skladki nie zostanie
oplacona w tym terminie - z dniem uplywu tego terminu;

5) z dniem wyplaty 5wiadczenia lub iwiadcei o lqcznej wysokolci r6wnej sumie
ubezpieczenia okreilonej w polisie;

6) wobec Ubezpieczonego - z dniem jego zgonu;

7) wobec Ubezpieconego w grupowej umowie ubezpieczenia - z uplywem
ostatniego dnia miesiqca kalendarzowego, w k6rym lnterRisk otuymal
o5wiadczenle o wystEpieniu Ubezpieaonego z ubezpieczenia. Ubezpieczony
mo2e wystEpi( z ubezpieczenia w ka2dym czasie.

4, Wznowienie odpowiedzialno6ci lnterRisk z tytulu zawartej umowy ubezpieczenia
nastqpuje nastqpnego dnia po zaplacie dodatkowej skladki za doubezpieczenie,
w przypadku gdy odpowiedzialnoii lnterRisk ustala wskutek wyczerpania sumy
ubezpieczenia, pod warunkiem 2e lnterRisk, nie p62niej ni2 w terminie 7 dni od dnia
zaptaty dodatkowej skladki, potwierdzi w formie pisemnej wznowienie ochrony.
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Jeieli umowg ubezpieczenia zawarto na okres dlu2szy nii sze6( miesiecy,
Ubezpieczaj4cy ma prawo odstqpiC od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczajqcyjest pzedsiebiorcq w terminie 7 dni, od dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczajqcy moie wypowiedziei umowq ubezpieczenia w ka2dym czasiejej obo-
wiEzywania ze skutkiem na ostatni dzief miesiqca kalendazowego z zachowaniem
30 dniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku ujawnienia okolicznoici, kt6ra pociqga za sobq istotnq zmiang
prawdopodobieistwa wypadku, ka2da ze stron mo2e 2qdai odpowiedniej zmiany
wysokoici skladki, poczynajqc od chwili, w kt6rej zaszla ta okolicznoS(, nie wczeiniej
jednak ni2 od poczetku bie2Ecego okresu ubezpieaenia. W razie zgloszenia takiego
24dania druga strona moze w terminie 14 dni wypowiedzie( umowq ze skutkiem
natychmiastowym.

Je2eli lnterRisk ponosil odpowiedzialnoBi jeszcze przed zaplaceniem skladki
lub jej pierwszej raty, a skladka lub jej pierwsza rata nie zostala zaplacona
przez Ubezpieczajqcego w terminie, lnterRisk moie wypowiedzie( umowq ze
skutkiem natychmiastowym i i4da( zaplaty skladki za okres, przez kt6ry ponosil
odpowiedzialnoid. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
wygasa ona z ko6cem okresu, za kt6ry przypadala niezaplacona skladka.

Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego uptywu terminu, o kt6rym
mowa w 51 7 ust. 3 pkt 4.

OD CZEGO ZALEzY WYSOKOSC SKTADKI UBEZPIECZENIOWEJ?
SKtADKA UBEZPIECZENIOWA

ql9

Wysokoii skladki ubezpieczeniowej okreilona jest w umowie ubezpieczenia.

WysokoS( podstawowej skladki ubezpieczeniowej uzaleiniona jest od:

1) przedmiotuubezpieczenia;

2) zakresuubezpieczenia;

3) okresuubezpieczenia;

4) wnioskowanych przez Ubezpieczajqcego wysoko6ci sum ubezpieczenia;

5) liczby os6b przystqpuj4cych do ubezpieczenia;

6) informacjioszkodowoici.

Podstawowq skladkq ubezpieczeniowq oblicza sig mno2qc, okreilonq sumq
ubezpieczenia przez wlaiciwE dla danej Opcji stawkg okreilonq w zlolych polskich,
uzale2nionq od czynnik6w okreilonych w ust. 2. Postanowienie to nie dotyczy:

1) OpcjiOchrona;

2) Opcji DODATKOWEJD l5-Assistance Edu Plus;

3) Opcji DODATKOWEJ D '16 - Telemedycyna,

w kt6rych obowiqzuje jedna stawka skladki okre6lona kwotowo dla ka2dego
Ubezpieczonego.

Wysoko(i podstawowej skladki ubezpieczeniowej obliczana jest wedlug taryfy
skladek obowi4zujqce.j w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia:

1) dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus oraz Opcji
Progresja ustala sie w zale2noici od wysokoici sumy ubezpieaenia. Wysoko5(
skladki dla kaidego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za kaidy 1.000 zl
sumy ubezpieczenia;

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

3) dlaposzczeg6lnychOpcjiDodatkowychustalasiqwzaleinoiciodwysokoicisumy
ubezpieczenia. Wysokoii skladki za ka2de iwiadczenie dodatkowe i dla ka2dego
Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za kaidy 1 .000 zl sumy ubezpieczenia;

4) dla Opcji DODATKOWEJ D l 5 - Assistance Edu Plus oraz Opcji DODATKOWEJ D1 6
- Telemedycyna, wysokoii skladki dla ka2dego Ubezpieczonego ustalana jest
kwotowo,

lnterRisk mo2e zastosowa( zwy2ki skladki, w szczeg6lnoici z tytulu:

1 ) objgcia ochronq ubezpieczeniowq os6b uprawiajqcych sport wyczynowo;

2) wprowadzenia postanowied dodatkowych lub odmiennych od postanowiei
OWU.

lnterRisk moZe zastosowa( zni2ki skladki, w szczeg6lno6ci z tytulu:

1 ) liczby os6b przystqpujqcych do ubezpieczenia;

2) niskiej szkodowo6ci w poprzednich okresach ubezpieczenia;

3) wprowadzenia postanowien dodatkowych lub odmiennych od postanowierl
OWU.

5.

7. Skladka ubezpieczeniowa platna jest jednorazowo, chyba 2e strony um6wily sig
inaczej.

Skladka ubezpieczeniowa, na wniosek Ubezpieczajqcego, more zostaC rozloiona na
raty.Terminy platno6ci i wysoko6i kolejnych rat okreila siq w umowie ubezpieczenia.

1.

2.
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9. Skladka za ubezpieczenie powinna by( zaplacona w dniu zawierania umowy, chyba
ie strony umowy ustalily w umowie ubezpieczenia p6Tniejszy termin platnoici.
W przypadku platnoici ratalnej, pierwsza rata skladki jest platna w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia, natomiast kolejne raty skladki ubezpieczeniowej platne sE
w terminach platnoici okreilonych w umowie ubezpieczenia.

I0.W przypadku odstqpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy
przez k6rqkolwiek ze stron, lnterRisk naleiy sig skladka za okres, w kt6rym udzielal
ochrony ubezpieczeniowej.

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

JAKIE OBOWI42KI MA UBEZPIECZAJACV UBEZPIECZONY. A JAKIE INTERRISK'
PRAWA I OSOWAZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA

520

I. UbezpieczajECyobowiqzanyjest do:

1 ) przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajqcy obowiqzany iest podai
do wiadomoici lnterRisk wszystkie znane sobie okolicznoici, o kt6re lnterRisk
zapytywal w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;

2) zglaszania lnterRisk zmian okolicznojci, o kt6rych Ubezpiecajqcy informowal
lnterRisk przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwlocznie po powziqciu
o nich wiadomoici;

3) oplacenia skladki lub jej rat w ustalonym terminie;

4) umoiliwienia lnterRisk zasiggniqcia informacji odnoszqcych sig do okoliczno6ci
wystqpienia wypadku;

5) przekazywania InterRisk w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia
wszystkich danych niezbqdnych do naleiytego wykonywania postanowief
umowy ubezpieczenia, a w szczeg6lno6ci listy os6b przystqpujEcych do
ubezpieczenia - w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie imienne.i;

6) przestrzegania obowiqzk6w okre5lonych w niniejszych OWU.

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek:

1) Ubezpiecajqcy jest zobowiazany do dorqcenia Ubezpieczonemu OWU i udzielenia
niezbgdnych informacji dotyczecych ochrony ubezpieczeniowej;

2) Ubezpieaajqcy zobowiqzany jest przekazai osobie zainteresowdnej pzystEpieniem
do umowy ubezpieczenla informacje, o kt6rych mowa w art. I 7 ust. 'l ustawy
o dzialalnojci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed przystEpieniem przez
te osobg do umowy ubezpieczenia, na piimie, lub jeieli osoba zainteresowana
przystqpieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to zgodg, na innym trwalym
noSniku;

3) UbezpieczajEcy iest zobowiazany poinformowai Ubezpieczonego na jego
iedanie o sposobie obliczenia i oplacenia skladki ubezpieczeniowej oraz
dorqcy( Ubezpieczonemu warunki umowy, w szczeg6lnoSci postanowiei
umowy w zakresie stanowiEcym o prawach i obowiqzkach Ubezpieczonego,
przed wyra2eniem paez Ubezpieczonego zgody na finansowanie skladki
ubezpieczeniowe.i (o ile Ubezpieczony finansuje skladkg). lnformacje powinny
zawierae takie opis obowiqzk6w Ubezpieczajqcego i lnterRisk wzglgdem
Ubezpieczonego;

4) niezale2nieodinnychpostanowie6OWU,wsytuacjizanlechanialubzaprzestania
dochodzenia iwiadczenia od lnterRisk przez Ubezpieczaj4cego, Ubezpieczony
albo jego spadkobiercy sq uprawnieni do bezpoiredniego dochodzenia
iwiadczenia.

3. Jeili umowa ubezpieczenia grupowego zawarta zostala na rachunek pracownik6w
Ubezpiecaj4cego lub os6b wykonujqcych pracq na podstawie um6w cywilnoprawnych
oraz czlonk6w ich rodzin lub na rachunek czlonk6w stowarzysze6, samorzqd6w
zawodowych lub zwiqzk6w zawodowych i Ubezpieczajecy otrzymuje od lnterRisk
wynagrodzenie lub inne korzySci w zwiEzku z oferowaniem mo2liwoici skorzystania
z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnoJciami zwiqzanymi z wykonywaniem umowy
ubezpieczenia grupowego, przed ptzystqpieniem do umowy ubezpieczenia grupo-
wego Ubezpieczaj4cy przekazuje osoble zainteresowanej przystqpieniem do takie.j
umowy informacje o:

1 ) firmie lnterRisk i adresie siedziby lnterRisk;

2) charakterze wynagrodzenia lub innych'korzyici otrzymywanych w zwiEzku
z proponowanym przystqpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego;

3) mo2liwoici zlozenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasqdowego rczwiqzy-
wania spor6w.

4. Je2eli Ubezpieczajqcy nie podal do wiadomosci lnterRisk okolicznojci znanych sobie,
o kt6rych mowa w ust. I pkt 1 lub nie dopelnil obowiqzku, o kt6rym mowa w ust. I
pkt 2, lnterRisk nie odpowiada za skutki tych okolicznojci.

5. lnterRiskobowiqzanyiest do:

1 ) przekazywania Ubezpieczajqcemu informacji niezbgdnych do zawarcia i wykona-
nia umowy ubezpieczenia, a w przypadku zgloszenia roszczenia zobowiqzanyjest
do terminowej likwidacji;

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

3) na 2Edanie Ubezpieczonego, udzielenia informacji o postanowieniach zawartej
umowy oraz OWU w zakresie praw i obowiqzk6w Ubezpieczonego;

4) udostgpniania UbezpieczaiECemu lub Ubezpieczonemu Tabeli Norm Uszczerbku
na Zdrowiu w taki spos6b, aby Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony m69l zapoznai
siq z niq przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

5) udostqpnienia Ubezpieczaj4cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu
informacji i dokumentoq gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoSci
lnterRisk lub wysoko3ci iwiadczenia. Osoby te mogq 24dai pisemnego
potwierdzenia paez lnterRisk udostgpnionych informacji, a tak2e sporz4dzad na
sw6j koszt kserokopii dokument6w i potwierdzania ich zgodnoSci z oryginalem
przez lnterRisk;

6) objqcia ochronq ubezpieczeniowq os6b, kt6re zostaly zgloszone przez Ubezpie-
czajqcego i za kt6re zostala zaplacona skladka ubezpieczeniowa;

7) wyplaty iwiadczenia na warunkach i zasadach okrellonych w niniejszych
OWU i umowie ubezpieczenia;

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

9) pisemnego informowania osoby wystqpujEcej z roszczeniem, jakie dokumenty sq
potrzebne do ustalenia odpowiedzialnolci lnterFisk lub wysoko5ci jwiadczenia,
jezeli jest to niezbqdne do dalszego prowadzenia postepowania, zgodnie z 522
ust. 7;

10) pisemnego informowania Ubezpieczaiqcego lub Ubezpieczonego, je2eli nie sq
oni osobami wystqpu,jqcymi z zawiadomieniem o zajSciu zdarzenia objgtego
ochronq ubezpieczeniowq, zgodnie z 522 ust. 7.

6. Ubezpieczajqcy, Ubezpieczony lub Uprawniony majE prawo wglqdu do informacji
i dokument6w gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoici lnterRisk
lub wysokoici iwiadczenia, 2qdania pisemnego potwierdzenia przez lnterRisk
udostepnionych informacji i sporzqdzania na sw6j koszt odpis6w lub kserokopii
dokument6w i potwierdzenia ich za zgodno(i z oryginalem przez lnterRisk.

7. Niezale2nie od innych postanowieh OWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania
dochodzenia Swiadczenia od lnterRisk przez Ubezpieczajqcego, Ubezpieczony albo
jego spadkobiercy sq uprawnieni do bezpoiredniego dochodzenia Swiadczenia.

CO ZROBIC 2EBY DO5TAC 3WIAOCZENIE?
ZGI.OsZENIE ROSZCZENIA. USTATENIE I WYPTATA SWIADCZENIA.

s2l

W razie powstania zdanenia mogEcego powodowa( odpowiedzialnoii lnterRisk Ubez-
pieczajqcy lub Ubezpieczony obowiEzany jest do:

1) niezwlocznego zgloszenia siq do lekarza i zastosowania siq dojego zalece6;

2) zawiadomieniaozajiciutegozdarzenialnterRiskniep6Zniejni2wterminiel4dni
od dnia zaj5cia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na
to pozwala;

3) poddaniasiqbadaniuprzezlekarzawskazanegoprzezlhterRiskcelemrozpoznania
zglaszanych obra2eri ciala. Koszt takiego badania pokrywa lnterRisk.

q22

1. Zawiadomienle o zajSciu zdarzenia objgtego ochron4 ubezpieaeniowq
Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony moie zloiy( w ka2dej jednostce organizacyjnej
lnterRisk.

2, Zawiadomienie o zajsciu zdarzenia powinno zawiera( poniisze podstawowe informacje:

1) imig i nazwisko lub nazwq i adres Ubezpieczajqcego;

2) imiq i nazwisko, adres Ubezpleczonego;

3) imieinazwisko,adresUprawnionego,je2elizroszceniemwystepujeUprawniony;

4) datq wypadku oraz szczegolowy opis okoliczno3ci jego zaistnienia;

5) imie i nazwisko, adres jwiadk6w zdarzenia, o ile sE w posiadaniu zglaszajqcego
roszczenie.

3. W celu ustalenia odpowiedzialnoici lnterRisk Ubezpieczaj4cy lub Ubezpiecony
zobowiqzanyjest dostarczyi poni2sze podstawowe dokumenty, o ile sq w posiadaniu
zglaszajqcego roszczenie:

'l) kopiqzgloszenia zdarzenia Policji,o ilezostalodokonane;

2) dokumentacjq medycznq z przebiegu leczenia opisujqc4 rodzaj doznanych
obraiei oraz zawierajqcq dokladnq diagnozg;

3) kartq informacyjnqze szpitala;

4) celem refundacji poniesionych koszt6w nabycia wyrob6w medycnych
wydawanych na zlecenie:

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

b) okazai Ubezpieczycielowi oryginaly imiennych rachunk6w lub faktur VAT
oraz dowody ich zaplaty;

5) celem refundacji poniesionych kosa6w przekwalifikowania zawodowego os6b
niepelnosprawnych:
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a) kopiq decyzji Zakladu Ubezpiecze6 Spolecznych, na podstawie kt6rej
przfznano rentq szkoleniowq osobie trwale niezdolnej do pracyw dotychcza-
sowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojew6dzkiego) zespolu ds.
orzekania o niepelnosprawnoici, w kt6rym orzeczono o celowodci prze-
kwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej,

b) okaza( Ubezpieczycielowi oryginaly imiennych rachunk6w lub faktur VAT

oraz dowody ich zaplaty;

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

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

a) kopiq prawa jazdy i uprawniei wymaganych zgodnie z przepisami prawa,

b) kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu;

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

9) w przypadku czasowej niezdolnoici Ubezpieczonego do pracy lub nauki:

a) kopiq zaiwiadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej
niezdolnoici do pracy, potwierdzon4 za zgodnoif z oryginalem przez
ptacodawcq lub plac6wkq medycznq, kt6ra wystawila ww. zaiwiadczenie oraz
zaiwiadczeniem stwierdzajqcymzatrudnienie- wprzypadku Ubezpieczonego
bqdqcego pracownikiem plac6wki oiwiatowej, chyba 2e Ubezpieczony nie
m69l go uzyska( z przyczyn od siebie niezaleinych,

b) zaiwiadczenie lekarskie potwierdzajqce okres niezdolnoici do nauki i za-
iwiadczenie ze szkoly potwierdzajqce nieobecno6i na zajgciach lekcyjnych
- w paypadku uczni6w i student6w;

10) w przypadku uciqiliwego leczenia - zalwiadczenie lekarskie zawierajqce
informacjq o okresie niezdolnoici do nauki lub pracy oraz potwierdzenie
nieobecnoici Ubezpieczonego w pracy lub na zajqciach lekcyjnych przez zaklad
pracy lub szkolq.

4. lnterRisk mo2e na sw6j koszt, kierowa( Ubezpieczonego na badania lekarskie
z czestotliwoiciq uzasadnion4 wzglqdami medycznymi.

5. lnterRisk moie uzyska( odpiatnie od podmiot6w wykonujqcych dzialalnosi leczniczq
w rozumieniu przepis6w ustawy o dzialalnoSci leczniczej, kt6re udzielaly Jwiadczen
zdrowotnych Ubezpieczonemu, za poirednictwem lekarza upowa2nionego przez
lnterRisk informacje o okolicznoiciach zwiqzanych z ocenq ryzyka ubezpieczeniowego
i weryfikacjq danych ojego stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do iwiadczenia
z zawarte.i umowy ubezpieczenia i wysoko3ciq tego Swiadczenia, w zakresie
okreilonym w ustawie o dzialalnoici ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

6. Wystqpienie lnterRisk o informacjq, o kt6rej mowa w ust. 5, wymaga pisemnej
zgody Ubezpieczonego lub osoby, na rachunek kt6re.i ma zostai zawarta umowa
ubezpieczenia, albo jego przedstawiciela ustawowego.

7. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajiciu zdarzenia ubezpieczeniowego objgtego
ochronq ubezpieczeniowq, lnterRisk w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczajqcego lub Ubezpieaonego,jeieli nie sq

oni osobami wystepujqcymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postqpowanie
dotyczqce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoici zgloszonych
roszcze6 i wysokoici iwiadczenia, a tak2e informuje osobg wystepujecE z roszaeniem
pisemnie, na kt6ryosoba ta wyrazila zgodq,jakie dokumenty sq potrzebne do ustalenia
odpowiedzialnoici lnterRisk lub wysoko{ci Swiadczenia, je2eli jest to niezbqdne do
dalszego prowadzenia postgpowania.

8, W przypadku powziqcia przez lnterRisk nowych informacji majqcych zwiqzek
z ustaleniem zasadnoici zglaszanych roszcze6 lub wysokoici iwiadczenia, lnterRisk
w terminie 7 dni od daty powzigcia dodatkowych informacji, pisemnie informuje
Ubezpieczajqcego, Ubezpieczohego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
jakie dodatkowe dokumenty sq potrzebne do ustalenia Swiadczenia.

9. W razie powstania zdarzenia, obiqtego ochron4 ubezpieczeniowQ w ramach Opcji
DODATKOWEJ Dl5 - Assistance EDU PLUS, Ubezpieaajqcy lub Ubezpieczony
obowiqzany jest telefonicznie skontaktowa( sie z Centrum Assistance (adres, numer
telefonu podanyjest w umowie ubezpieczenia) i przekazai nastqpujqce informacje:

t) imig i nazwisko lub nazwq i adres Ubezpieczajqcego;

2) imig i nazwisko Ubezpieczonego;

3) adreszamieszkania Ubezpieczonego;

4) kr6tki opiszdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;

5) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.

1 O. W razie powstania zdanenia, objgtego ochron4 ubezpieczeniowE w ramach Opcji
DODATKOWE.I Dl5 - Arsiitahcc EDU PLUS, Ubezpieczony, na wniosek Centrum
Assistance, zobowiEzany jest przedstawii lekarzom Centrum Assistance posiadane:
za5wiadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne,
recepty, a tak2e okazat Ubezpieczycielowi oryginaly imiennych rachunk6w lub faktur
VAT oraz dowody ich zaplaty.

I 1 . W celu zrealizowania Swiadczenia w ramach Opcji DODATKOWEJ D16- Tclemedycyna,
Ubezpieczony zobowiqzany.jest zarejestrowai sie na portalu Centrum Telemedycyny
dostqpnego na stronie internetowe,i www.interrisk.pl i postqpowa( zgodnie ze wska-
zaniami aplikacji.

l2.W celu zrealizowania Swiadczei z Pakietu ONKO w ramach Opcji DODATKOWEJ D6
- Paklct ONKO i Powainc Choroby, Ubezpieaony zobowiqzahy jest skontaktowai
siq z lnterRisk Kontak telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 575 25 25 (koszt
polqczenia zgodny z tarlq danego operatora) i postepowa( zgodnie ze wskaz6wkami
udzielonymi przez konsultanta.
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l. Stopiei uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidawa powinien byC ustalony
niezwlocznie po zakoiczeniu leczenia z uwzglqdnieniem, zaleconego przezlekarza
leczenia powypadkowego, najp62niej w 24 miesiEcu od dnia wypadku.

2. Stopie6 uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa, w ramach Opcji Podstawowej,
Opcji Progresja, jest ustalany na podstawie zgloszonego roszczenia i dostarczonej
dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia oraz na podstawie Tabeli Norm
Uszczerbku na Zdrowiu lnterRisk S.A. Vienna lnsurance Group obowitrzujqcej w dniu
zawarcia umowy.

3. stopied uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowei i Opcji Progresja
ustalany jest wfEcznie na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu
udostgpniane,j Ubezpieczajqcemu lub Ubezpieczonemu, na kaidy ich wniosek
zgodnie z postanowieniami 520 ust. 5 pkt 4.

4. Stopieh uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowe.i Plus ustalany jest na
podstawieTabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus i wylqcznie za uszkodzenia
ciala wyszczeg6lnione wTabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu PIus, kt6ra stanowi
zalqcznik nr 1 do niniejszych OWU.

5. Stopied trwalego inwalidztwa, zlamafi ko5ci, zwichniq( i skrqcei staw6w w ramach
Opcji Ochrona i Opcji Ochrona Plus, ustalanyjest na podstawieTabel 1-5 wskazanych
w niniejszych OWU i wylAcznie za trwale inwalidztwo, zlamania koici, zwichniecia
i skrqcenia staw6w wyszczeg6lnione wTabelach l-5.

6. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu lub trwalego inwalidztwa
czq6ciowego nie bierze siq pod uwagg charakteru czynnoici zawodowych
wykonywanych przez Ubezpiec2onego.

7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzqdu lub ukladu, kt6rych funkcje przed
wypadkiem byly ju2 upoiledzone, iwiadczenie wyplaca sig z uwzglgdnieniem
r62nicy pomiedzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu wlaSciwym dla
danego organu, narzqdu lub ukladu po wypadku, a istniejqcym bezpo6rednio przed
wypadkiem.
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1. lnterRisk wyplaca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu iwiadczenie na podstawie
uznania roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu wlasnego postqpowania doty-
cz4cego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia objqtego ochronq ubezpieczeniowE,
zasadnoici zgloszonego roszczenia i wysoko3ci iwiadczenia,zawartej z Ubezpieczonym
lub Uprawnionym ugody lub prawomocnego or2eczenia sqdowego.

2. Swiadczenia wyplacane sq w zlotych polskich.

3. lnterRisk spelnia Swiadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawladomienia
o wypadku.

4. Je2eli w terminie okre6lonym w ust. 3 wyjainienie okolicznoici koniecznych do
ustalenia odpowiedzialnoici lnterRisk albo wysoko(ci iwiadczenia okazalo siq
niemoiliwe, 5wiadczenie wyplaca sig w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym przy
zachowaniu naleiyte.j starannoSci wyjainienie tych okolicznoici bylo mozliwe.
Jednak2e bezspornq czq3i 5wiadczenia lnterRisk wyplaca w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.

5. Jezeli w terminie okreilonym w ust. 3 lnterRisk nie wyplaci Swiadczenia, zawiadamia
na piSmie osobg zglaszajqcq roszczenie oraz Ubezpieczonego, je2eli nie jest on osobE
zglaszajqcq roszczenie, o przyczynach niemoinoaci zaspokojenia ich roszaed w calo(ci
Iub cqSci w powyzszym terminie.

5. Je2eli 6wiadczenie nie przyslugu.ie lub przysluguje w inne.i wysoko6ci ni2 okreilona
w zgloszonym roszczeniu, lnterRisk informuje o tym na piSmie osobq wystgpujqcq
z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, je2eli nie jest on osob4 zglaszajqcq roszczenie,
w terminach okreilonych w ust. 3 lub 4, wskazujqc na okolicznoici oraz na podstawe
prawn4 uzasadniajqcq calkowitq lub czqiciow4 odmowq wyplaty 5wiadczenia oraz
poucza o moiliwoici zloienia skargi lub reklamacji do lnterRisk lub dochodzenia
roszczed na drodze sqdowej.
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1. Ubezpieczajqcemu, Ubezpieczonemu, Uposa2onemu lub Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysluguje prawo do skladania skarg i zastrze2ei dotyczqcych uslug
iwiadczonych przez lnterRisk zwanych dalej lqcznie reklamacjami.

2, Reklamacjq moina zloiy( w ka2dej jednostce organizacyjnej lnterRisk obslugujqcej
klient6w. Reklamacja mo2e by( zloiona:
'l) w formie pisemnej - osobilcie lub za poSrednictwem operatora pocaowego lub

kuriera;

2) ustnie - telefonicznie poprzez lnterRisk Kontak (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiicie
do protokolu w jednostce lnterRisk obslugujqcej klient6w.
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3. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji reklamacje
dotyczqce likwidacji szk6d powinno sklada( sig w formie pisemnej za posrednictwem
operatora pocztowego lub kuriera na adres do korespondencji wskazany w decyzji
o wyplacie lub odmowie wyplaty odszkodowania lub jwiadczenia lub innym
dokumencie, kt6rego dotyczy reklamacja.

4. lnterRisk udziela odpowiedzi na reklamacjg w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Do zachowania terminu wystarczy wyslanie odpowiedzi przed jego uplywem.

5. W szczeg6lnie skomplikowanych przypadkach, uniemoiliwiajqcych rozpatrzenie
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 3O dni od dnia otrzymania reklamacji,
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi mo2e zosta( wydluiony do
maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. lnterRisk informujqc o przedluieniu
terminu odpowiedzi na reklamacjq wskazuje przyczyng op6Znienia, okolicznojci, k6re
muszq zosta( ustalone oraz okreila przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

6, lnterRisk udziela odpowiedzi na reklamacjq w formie papierowej lub za pomocq
innego trwalego noinika informacji. OdpowiedZ na reklamacjg osoby fizycznej mo2e
zosta( dostarczona pocztq elehronicznq wyl4cznie na wniosek tej osoby.

7. Ubezpieczajqcemu, Ubezpieczonemu. Uposa2onemu i Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia bgdqcemu osobq fizycznq przysluguje prawo skierowania wniosku
do Rzecznika Finansowego o podjgcie czynnoici. Konsumentom przysluguje takie
prawo zwr6cenia sig o pomoc do miejskich i powiatowych rzecznik6w konsumenta.

8. lnterRiskpodlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

POSTANOWENTA MAJ4CE ZASTOSOWANtE DO UM6W UBEZptECZENtA
NA ODLEGT.OSC W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA
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Wprzypadku gdyumowa ubezpieczeniazostajezawarta na odlegloi(w rozumieniu ustawy
o prawach konsumenta, do umowy majq zastosowanie nastepujEce postanowienia:

l. Konsument, kt6ry zawarl na odlegloii umowg ubezpieczenia, moie od niej odstqpi€
bez podania przyczyn, skladajqc oiwiadczenie na piimie. w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o kt6rych mowa w art.39
ustawy o prawach konsumenta, jeieli jest to termin p6Zniejszy. Termin uwa2a sig za
zachowany, jeieli przed jego uplywem oiwiadczenie zostalo wyslane. W przypadku
odstqpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczenia lnterRisk przysluguje
wylqcznie czq6( skladki obliczonej proporcjonalnie za ka2dy dzie6 udzielania przez
lnterRisk ochrony ubezpieczeniowej.

2, Umowa ubezpieczenia nie wiq2e siq z ryzykiem finansowym wynikajqcym z jej
szczeg6lnych cech lub charakteru czynnoici, kt6re majq byi wykonane, a skladka
ubezpieczeniowa nie zaleiy od ruchu cen na rynku finansowym.

3. Konsument ponosi koszty wynikajqce ze 6rodk6w porozumiewania sie na odleglo6i
wedlug taryfy operatora konsumenta.

4. Spory wynikajqce z um6w zawartych pomigdzy konsumentami a lnterRisk za
poirednictwem strony internetowej lub innych (rodk6w elekronicznych mogq
by( rozwiqzywane przez wlaiciwe otgany za pomoc4 europejskiej platformy
pozasqdowego rozwiEzywania spor6w dostepnej pod adresem: http;//ec.europa.eu/
consumers/odrl.

lnterRiskr
VIENNA INSURANCE GROUP

Umowa ubezpiecz€nia niejest objgta funduszem gwarancyjnym lub innym systemem
gwarancyjnym.

Jqzykiem stosowanym w relacjach pomiqdzy lnterRisk a konsumentem jest jezyk
polski.

Prawem wlaSciwym dla stosunk6w lnterRiskz konsumentem przed zawarciem umowy
jak r6wnie2 prawem wlaSciwym dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest
prawo polskie.

POSTANOWIENIA KOfiCOWE
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Wszystkie zawiadomienia i oiwiadczenia zloione przez Ubezpieczajqcego, Ubezpieczo-
nego lub lnterRisk w zwiqzku z umowq ubezpieczenia (dotyczqce zar6wno wykonania
jak i rozwiEzania lub wystqpienia z umowy ubezpiecz€nia) powinny byi zloione na
pi<mie pod rygorem niewa2noici, za wyjqtkiem przypadku, gdy podmioty te wyrazq
zgodq na przekazywanie zawiadomieri i oiwiadczeri w formie elekronicznej.

Pow6dztwo o roszczenie wynikajqce z umowyubezpieczenia mo2na wytoczyawedlug
przepis6w o wlaiciwo(ci og6lnej albo przed sqd wla(ciwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczajqcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia. Pow6dztwo o roszczenie wynikajqce z umowy ubezpieczenia mozna
w\/toczyC wedlug przepis6w o wlaiciwoici og6lnej albo przed sqd wlaiciwy dla
miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.

Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytulu ubezpieczeii regulujq ustawa
o podatku dochodowym od os6bfizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od
os6b prawnych.

lnterRisk zobowiEzany jest na podstawie ustawy o pozasqdowym rozwiqzaniu
spor6w konsumenckich do pozasqdowego rozwiqzywania spor6w z konsumentami.
Podmiotem uprawnionym do pozas4dowego rozwiqzywania spor6w pomigdzy
konsumentami a lnterRisk jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

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

Niniejsze Og6lne Warunki Ubezpieczenia zostaly zatwierdzone uchwalq nr
01/27/0312018 Zarzqdu lnterRisk TU 5.A. Vienna lnsurance Group z dnia 27 marca
201 8 L i majE zastosowanie do um6w ubezpieczenia zawieranych od dnia O1.O5.2Ol I r.

Katarzyna Grzdikowiak

5.

7,

1.

5.

6,

Czlonek Zarz4du
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lnterRiskr
VIENNA INSURANCE GROUP

Zalqcznik nr I do Og6lnych Warunk6w Ubczpicczcnia
EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

I.
ProEent usitzerbku

na zdrowiu

1, ZI.AMANIE KOSCI POKRYWY CZASZKI 5

2, ZLAMANIE KOSCI PODSTAWY CZASZKI 10

], L'SZKODZENIA CZqSCI MIEKKICH ftOWY
(BEZ USZKODZEN KOSTNYCH) - RANY SKORY
OWLOSIONEJ GI,OWY (BI..IZNY I UBYIKI)

1

1. USZKODZENIA POWLOKTWARZY (BLIZNY I UBYTKI) 2

2, ZTAMANIA KOSCI TWARZOCZASZKI 3

3, ZLAMANIE KOSCI NOSA 2

4. CALKOWITA UTRATA NOSA 20

5. UTRATA SKRZYDELKA NOSA B

6. CZESCTOWA UTRATA ZEBA STALEGO - za ka2dy 1

7. CALKOWITA UTRATA ZIBA STAI"EGO - zaka2dy 2

8. ZLAMANIE KOsCt SZCZEKT LUB zUCHWy 2

9. CZqSCtOWA UTRATA SZCZqKt LUB 2UCHWy t0

1 0. cAt.Kow[A UIRAIA SZCZ[iKT LUB zUCHW 40

1 1. CALKOWITA UTRATA JEZYKA 30

I , CATKOWIA U RATA WZROKU W ]EDNYM OKU 50

2. CALKOWTTA UTRATA WZROKLJ W OBIJ OCZACH 100

3. USZKODZENIE GALKI OCZNEJ - ciala obce 5

4. USZKODZENIE GALKI OCZNEJ
- odwarstwienie siatk6wki jednego oka

15

IV. USZKODZENIE MOWY Procent uszczerbku
na zdrowiu

1. CALKOWITA UTRATA MOWY 100

v. uszKoDzENtA NARZADU SLUCHU Procent uraczelbku
na edrowiu

1 . UTRATA STUCHU W JEDNYM UCHU 30

2. CALKOWITA UTRATA SLUCHU W OBU USZACH 70

3. CZESCtOWA UTRATA MALZOWINy USZNEJ
LUB ZNIEKSZIALCENIE (blizny, oparzenia, odmro2enia)

2

4. CAI.KOWTA UTRATA MAT.ZOWINY USZNEJ I
5. UTRATA OBU MAI.2OWIN USZNYCH 10

VI. USZKODZENIA SZYI, KRTANI,

TCHAWICY I PRZEI.YKU

1 Procent uszaerbku
na zdrowiu

1. USZKODZENTE LUB ZWEzENTE KRTANT POZWALA.JACE

NA OBCHODZE NTE SlI BEZ RURKT TCHAWICZEJ
5

2. USZKODZENTE KRTANT, POWODUJACE KONtECZNOSc
SIAIEGO S]OSOWANIA RURKI I'CHAWICZEJ

25

3. USZKODZENIE TCHAWTCY - ZWEzENIE 2

4. USZKODZENIE PRZELYKU POWODUJACE CALKOWITA
NTEDROzNOSC PRZELYKU ZE STALA

PRZETOKA 2OT.ADKOWA

40

s. uslKoDZENtE SZyt: MtEsNt LUB TKANEK
MIEKKICH SKORY WYMAGAJACE ZSZYCIA

'l

VII. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ

I JEJ NASTEPSTWA

1. CZqSCTOWA UTRATA BRODAWKT SUTKOWEJ U KOBTET 1

2. CAI.KOWITA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET 8

3. CZESCIOWA UTRATA GRUCZOT-U PIER5IOWEGO 5

4. CAT.KOWITA UTRATA GRUCZOIU PIERSIOWEGO 8

5. ZLAMANIE ZEBER - za ka2de (maksyrnalnie 'l0o/o) 'l

6. ZLAMANIE MOSTKA 3

7, USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA
(POU RAZOWE, POZAWALOIVE):

10

VIII. USZKODZENIA BRZUCHA

ltcH NASTqPSTWA

1 . TISZKODZENIA POWTOK JAMY BRZUSZNE] -
blizny nie bedqce nastgpstwem zabieg6w operacyjnych

1

2. USZKODZENIE ZOTADKA, JELrr -
bez zaburzeri funkcji przewodu pokarmowego

2

3. USZKODZENTE ZO{ADKA, JELTT -
odzywianie wylqcznie parenteralne

20

4, USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU 5

5, USZKODZENIE SLEDZIONY 3

6. CALKOVIITA UIRATA SLEDZIONY r0

7. USZKODZENIA WAIROBY - resekcja fragmentu wEtroby 0

8. USZKODZENIATRZUSIKI 0

Procent uszczerbku
na zdrowiu

1, CAT.KOWITA IJTRATA JEDNEJ NERKI PRZY DRUGIEJ

ZDROWEJ I PRAWDTOWO DZTALAJACEJ
20

2. CAT.KOWITA UTRATA.JEDNEJ NERKI PRZY

UPOSLEDZENIU FUNKOONOWANIA DRUGIEJ NERKI

LUB USZKODZENIE OBU NEREK PROWADZACE

DO ICH SCHYT KOWEJ NIEWYDOINOSCI - schylkowa
niewydolno(t nerek

50

3. USZKODZENIE MOCZOWODU r0

4. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ 5

5. CAIKOWTA UTRATA PRACIA 30

6. CZqSCTOWA UTRATA PRACTA t0

7. CAI-KOWITA UTRATA JEDNEGO JADRA LUB JAIN|KA r0

8. CAT.KOWITA UTRATA OBU JADER LUB JAJNIKOW 30

9. POURAZOWY WODNTAK IADRA 5

] O. CALKOWITA IJTRATA MACICY 40

1, USZKODZENIE POCHWY 5

12. USZKODZENIE MACICY IU

Procent uszczerbku
na zdrowiu

r uSzKoDZENrA KREGOSTUPA-

nastgpstwa u raz6w skretnych 2

2. ZLAMANIA TRZONoW KRIGOW - za kaady 5

3, ZLAi\4ANIA KRqGOStUPA - TUKOW WYROSTKOW
POPRZECZNYCH, KOLCZYSTYCH - za kaldy

2

)
Procent uszczerbku

na zdrowiu

1. ZTAMANIE MIEDNICY 10
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II. USZKODZENIATWARZY Procent urzczerbku
na zdrowiu

It. uszKoDzENtA NARZADU WZROKU Frocent uszczerbku
na zdrowiu

Procent uszczerbku
na zdrowiu

Procent uszczerbku
na zdrowiu

tx. uszKoDzENtA NABZADoW
MOCZOPI.CIOWYCH

x. uszKoDzENrA KRqGOSLUPA

I RDZENTA KRqGOWEGO

XI, USZKODZENIA MIEDNICY



XII. USZKODZENIA KONCZYNY GORNEJ
Procent uszczerbku

na zdrowiu
lewa

1, ZLAMANIE LOPATKI 3 2

2. ZLAMANIE OEOJCZYKA 3 2

3. ZWCHNTECTE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWECO
LU B OBOJCZYKOWO.MOSTKOWEGO

1 1

4. USZKODZENIE STAWU LOPATKOWO - RAMIENNEGO 1 l

5, CAT.KOWITA UTRATA KONCZYNYW STAWIE BARKOWYV 10 60

6. ZLAMANIE NASADY BLIZSZEJ KOSCI RAMIENNE] 1 1

7. UTRATA KONCZYNY NA POZIOMIE RAMIENIA 65 60

8. ZTAMANIE NASADY DALSZEJ KOSCI RAMIENNEJ,

WYROSTMLOKCIOWEGq G,I.OW KOSCI PROMIENIOWE,
4 3

9, Zt.AMANIA KOSCI PRZEDRAMIENIA 3 2

10. uszKoDZENtA CZESCt MtEKK|CH WYMAGAJACE
ZSZYCIA NA POZIOMIE PRZEDRAMIENIA ORAZ PALCOW
(rany ciqte, szarpane)

1 1

1 1 . ZW|CHNtqCtA, SKRECtNtA W StAWtE t_OKCtOWyM 2 1

1 2. UTRATA KONCZYNy W OBREBTE pRZEDRAMtENtA 55 50

] 3. ZLAMANIE, SKRECENIE NADCARSTKA 1 1

14. UTRATA REK| NA pOZtOMtE NADGARSTKA 50 40

1 s. ZLAMANTA JEr)NEJ KOsCt SRoDRECZA 1 l

16. ZLAMANIE PALCA
,]

l

1 T CZqSCTOWA UTRATA OPUSZK| KCTUKA 1
,]

]8. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO KCIUKA 3 2

] 9. UTITATA KCIUKA 10 8

20. cz[SctowA UTRATA opUSZKI pALCA WSKAZU]4CEGO
PALCAIRZECIE6O, CZWARTEGO LUB Pl,{EGO - za kaZdy

1 1

21. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALCA
WSKAZUJACEGO. PALCA TRZECI EGO, CZWARTEGO
LUB PI,{TEGO - za ka2dy

2 1,5

22. UTRATA PALCA WSKAZU]ACEGO 7 5

23. UTRATA PALCA TRZECIEGO, CZWARTE6O
LUB PI,{TEGO - za ka2dy

6 4

XIII, USZKODZENIA KONCZYNY DOLNEJ
Procent uszczerbku

na zdrowiu

A. STAW BIODROWry, UDO

I. UTRATA KONCZYNY DOLNEJ W STAWIE BIODROWYM 70

2. UTRATA KONCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE UDA 50

3, USZKODZENIE TKANEK MIEKKICH WYMAGAJACE
zslycrA, ApARATU wtqzADr owFGo, MrEsNt, sctqGtEN,
NACZYN, NI RWOW - nasrgpsrwa uszkodzeri ural6vl skrEtnycl

1

4, USZKOD,lENIA STAWU BIODROWEGO (ZWICHNI[C,
TtAMAN BL,ILS|.EJ NASADY KOSCI UDOWIJ, ZI.,AMA\
SZYJKI, Zt.AMAN PRZEZKRETARZOWYCH I

PODKRqIARZOWYCH, ZLAMAN KRITARZY URAZOWYCF
ZLUSZCZEN GLOWY KOSCI UDOWEJ)

5

5. ENDOPROTEZA STAWU BIODRO\^/EGO r5

6, ZLAMANIE KOSCI UDOWEJ 8

7. USZKODZENIA SKoRY MtESNt, SCtgCtrn Jnastgpstwa
oparzeri, ran cretych 1

B.STAW KOTANO\,\^/

1 . zt AMAN|E STRUKI-UR KOSTNYCH TWORZACYCH
STAW KOLANOWY I RZEPKI 1

2. USZKODZENTA WtEZADEt 4

3. CALKOWTA UTRATA KONCZYNY DOLNEJ
NA POZIOMIE STAWU KOLANOWEGO 40

lnterRisktC
VIENNA INSURANCE CROUP

U os6b leworqcznych uszkodzenie kofczyny g6rnej ocenia sie wg pozycji tabeli dla kori-
czyny g6rnej prawej, zad koiczyny prawej jak dla lewej.

Zalqcznik nr 2 do O96lnych Warunk6w Ubezpieczcnia EDU pLUS

wYMOGt TECHNTCZNE URZADZEN UMO2L|W|AJACYCH KOMUNTKACJq W CELU
SKORZYSTANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO Z E.KONSULTACJI

'1. WceluskorzystaniaprzezUbezpieczonegoze-konsultaciinale2ydysponowaa:

1) urzqdzeniezdostgpemdosieci lnternetzsystememoperacyjnymMicrosoftWin-
dows, iOS lub Android i minimalnq prqdkoiciE lqcza 1 Mbps;

2) zainstalowana aktualna wersja przegl4darki internetowej Chrome z wlqczonq
obslugq aplikacji niezbgdnych do poprawnego polEczenia z systemem teleinfor-
matycznym;

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

4) aktywny adres e-mail;

5) telefon stacjonarny lub kom6rkowy.

W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urzqdzenie powinno posiadat system
Android lub i05, zaktualizowany do najnowsze,j wersji.

W przypadku korzystania z aplikacji na urzqdzeniach mobilnych wymagane jest
posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi.co, dostqpnej w serwisie Google play
(www. play.google.com) Iub Appstore (www.appstore.com).

Rekomendowana minimalna rozdzielczoSi ekranu, w przypadku korzystania z aplika-
cji za pomoc4 przegl4darki to 'l 024x768 pikseli.

2.

I. ZLAMANIE KOSCI PODUDZIA (PISZCZELOWE] LUB
PISZCZILOWEJ I STRZALKOWE.J )

8

2. ZLAMANIE KOSTKI BOCZNEJ, PRZYSRODKOWEJ 3

3. ZLAMANIE KOSCI sTRZALKOWEJ 2

4. USZKODZENTATKANEK MtEKK|CH i SKoRY
WYMAGA_]ACE ZSZYCIA, MtEsNt I tNNYCH scl[GtEN

1

5. UTRAIA KONCZYNY NA POZIOMIE PODUDZIA 30

D, STAW SKOKOWO-GOIENIOW{ I SKOKOWQ.PIETOWY

] . USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO
I SKOKOWO-PtEIOWEGO - SKRECENTA, ZWCHNTECTA 1

2. ZTAMANIA KOSCI SKOKO\^/E.' LUB PIETOWEJ 5

3. ZLAMANIA KOSCT SRoDSTOPIA (za ka2da ko(i) 1

4, USZKODZENIA sCtECnn nCUtrLrSR I

5, CAIKOWITA UTRATA STOPY 50

6, UTRATA STOPY NA POZIOMIE STAWU CHOPARTA 40

7. UTRATA STOPYW STAWE LISFRANCA 30

8. UTRATA STOPY W OBREBIE KOSCI SRODSTOPIA )n

[^ PALCE STOPY l

I. ZLAMANIE PALCA 1

2. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALUCHA 1

3. UTRATA PALUCHA 8

4. U tRAtA PAI..Co!V ll, lll, tV IV - za ka2dy 1

XIV. NIEDOWTADY I PORAZENIA Procent uszczerbku
na zdrowiu

1. PORAZENIE IUb NIEDOWLAD KOI(CZYNY
GORNEJ PRAWEJ

40

2. PORAZENIE IUb NIEDOWT.AD KONCZYNY
GORNEJ LEWEJ

30

3. PORAZENIE lub NIEDOITVLAD KONCZYNY DOLNEJ 25

4. PORAZENIt lub NIEDOWTAD
POT-OWICZY PRAVVOSTRONNY

70

5. PORAZENIE IUb NIEDOWLAD
POLOWICZY L.EV/OSI RONNY

60

6. PORAZENIE CALKOWITE KONCZYN GORNYCH I

DOLNYCH (czterokoiczynowe) 100

7. PORAzENIE NERWU TWARZOWEGO 5

OGOLNEWARUNKI UBEZPIECZENIA EDIJ PLUS 2I

prawa

C, PODUDZIE


