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§1

1. Niniejsze ogólne warunk1 ubezpieczena EDU PLU5, ZWane dalej oWU, mają
zastosowanie do umów t]bezpieczenla zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,
prawnymi orazjednostkam organizacyjnyml nieposiadającymi osobowości prawnej,
zwane dalej Ubezpieczającymi a ]nterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń 5półka Akcyjna
Vienna lnsUrance Group, zwanym daIej lnterRisk,

2, Umowęubezpieczen]amoznazawrzećtakżenacudzyrachunek,ztymżeUbezpieczo-
ny miennie wskażany jest w umowie ubeżpieczenia lub też w zalezności od rodza.ju
ZaWartej Umowy ubezpieczenia nie jest Wskazany W Umowie Ubezpiecżenia, Zarzuty
mające wpływ na odpowiedżialność lnterRisk może podnieść także przeciwl(o
U bezpieczonem u.

3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, zazgodą stron, postanowienia
dodatkowe Iub odmienne od OWU, ztym że różnice międży OWU a treścią umowy
ubezpieczenia lnterRisk prżedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem
u mowy.
Do u mowy ubezpiecżenia mają za5iosowanie obowiązujące przepisy prawa połskiego,
!v tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekUracyjnej.

CO OZNACZAJĄ OKREŚLENlA UŹYTE W OWU?
DEFlNlcJE

§2

W rozumieniu niniejszych OWU przez ponizsze okreś en a, uzyte \! OllVt] lub wniosku
o ZaWarcie umowy ubezpieczenia, po]isl€, 1nnym dokumencie pot!ł]erdZaJącyn] ZaWarcie
umowy ubezpieczenia, a takze innych pismach i oślv]adczeniach składanych w zlviązku
Z Umową ubezpieczenia, UWaża się:

l ) aktyterroru, nielegalnedziałania i akcjeorganizowanez pobudek ideologicznych,
religijnych, politycznych lUb społecznych, indywiduaine lub grupowe, prowaczone
przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkołwiek
organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu,
mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności i dezorganizację życia pUblicznego przy użyciu prżemocy lub 9roźby
UZycia przemocy;

2) anemia aplastyczna - niewydolność szpiku kostnego, rożpoznana przezlekarza
specjalistę i zakwalifikowana w Ąliędzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemóul Zdrowotnych lCD - 10jako kod: D6O-D6lj

3) centrum Assistan(e - jednostka organizacyjna wskazana przez lnterRisk (adres,
numer te|efonu podawanyjest W Umowie Ubezpieczenia), która na zlecenie
lnterRisk organizuje śWiadcżenia assistance - Assistance EDU PLU5;

4) Centrum Telemedycyny jednostka organizacyjna wskazana przez lnterRisk
(szczegółowe dane podawane 5ą W umowie ubezpieczenia), która na zlecenie
InterRi5k or9aniZUje świadczenia Telemedycyny;

5) choroba zaburzeniawfunkcjonowaniunarządówluborganówcialaUbezpieczo-
nego, niezależnie od niczyje1 woIi, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz
może postaWić diagnozę;

6) chorobapsychiczna-zgodniezdiagnoząiekarzaprowadzącegoleczeniechoroba
zakwalilikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfrkacji Chorób i Problemów
zdrowotn),chlcD 10jakozaburzeniapsychiczneizaburzenjazachowaniajakokod
lcD: F00 F99;

7) choroba zawodowa , choroba znajdująca się w wykazie chorób stanowiącym
załącznikdoRozporządzeniaRadyMinistrówzdnia3Oczerwca2009rokuwsprawie
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chorób zawodowych;

B) czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy czasowa utrata
zdolności do wykonywania placy pżez Ubezpieczonego lub uczęszczania na
zajęcia Iekcyjne powstała w następstwie nieszczęśliweqo wypadku, który miał miejsce
W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie co najmnlej
l 0 dni, udokumentowana:

a) kopią ZaśWiadczenia lekarskiego Wystawionego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia ']0 |istopada 2015 roku w sprawie orzekania o czasowe.]
niezdolności do pracy, WystaWiania ZaśWiadczenia Iekarskiego oraZ trybu
i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim potuJierdzoną za Zgod-
nośc z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła
ww,zaświadczenieorazzaświadczeniem stwierdzającym zatrudnienie w przy-
padku Ubezpieczonego będącego pracownikiem placówki oświatowej, chyba
ze Ubezpieczony nie mó9ł 9o uzyskaćzprzyczyn od siebie niezaleźnych;

b) zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym okres niezdolności do nauki
i zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym nieobecność na zajęciach
Iekcy,lnych w przypadku Ubezpieczonego będącego dzieckjem, uczniem lub
studentem uczęszczającym do placówki oświatou/ej;

9] droga publiczna droga w rozumieniu art, '] usta\ryy o drogach publiczńych;

l 0l dziecko kazde dziecko własne Ubezpieczającego lub dziecko w pełni bądź nie
rv pełni przez niego przysposobione, w wieku do 1 B lat, a w przypadku uczęszczania
do szkoły publiczne,j lub niepublicznej (w tym uczeIni wyższe]), znajdującej 5ię na
terenie Rżeczypospolitej Po|5ki, W trybie dZiennym, ZaocZnym Iub wieczorowym,
W rozUmieniU Ustawy o systemie ośWiaty oraż ustaWy PraWo o sZkolnictWie wyższym,
z wyłączeniem kursów oraz ksztalcenia korespondencyjnego !v wieku do 25 lat;

11) dzień pobytu W szpitalu - pobyt na oddziale sZpitalnym trWający co najmniej
jeden dzień, służący przywracaniu lub poprawie stanu żdrowia Ubezpieczonego,
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, Dzień przyjęcia Ubezpie-
czonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpiecżonego Ze szpitala, w przypadku
Wyplaty śWiadczenia, liczone są oddzielniejako pełne dni pobytu W 5żpitalu chyba,
że przyjęcie i Wypis Ze szpitala nastąpiiy W tym samym dniu;

12)e-konsultacja - świadczenie Telemedycyny organizowane przez Centrum
Telemedycyny na zlecenie lnterRisk reaIizowane drogą elektroniczną w formie:

al czatu internetowego wymiany krótkich Wiadomości tekstowych,

b) telekonferencji - przekazu audio,

c) wideokonferencji przekazuaudiowizualnego.

E-konsultacja trwa maksimum ] 5 minut;

13) jednorazowe świadczenie świadczenie wypłacane Ubezpieczonemu ż tytułu
ubezpieczenia, w ranrach którego odpowiedZialność lnterRi5k jest o9raniCZona do
jednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

]4) kolarstwo górskie - forma kolarstwa uprawianego za pomocą rowerów górskich,
których konstrukcja umoź|iwia porUszanie się W trudnym terenie: 9órskim, leśnym
poZa WyZnaCZonymi szlakami tUrystycznymi dla roweróul oraz na specjalnie
wyznaczonych trasach rowerowych obńtujących w |iczne naturaIne Iub sztuczne

. 
przeszkody (muId, koleiny, ostre wiraze, skocznie);

1 5) koszty leczenia - poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Po|skiej, niezbędne
Z medyczne9o pUnktu Widzenia i UdokUmentowane kosżty Z tytułu:

a) WiZyt lekarskich,

b) zabiegówambulatoryjnych,

c) badań z|econych przezlel<arza prowadzącego leczenie,

d) pobytu W Szpitalu,

1
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Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj nej

RODZAJ INFORMACJI NLIMER JEDNOSTKI RI D,{KCYJNEJ
WZORCA U\IO\\-Y

1. Przęsłanki wypłaĘ odszkodowania
i innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

§2, §3 ust.2, §4, §6, §7, §8, §9.rt10.,r11,
§l2, §13, §17, §18, §21, §22,5q23

2. O gr aticzenia oraz wlńączeflla
odpowi ed zialno śct zal<ładu ub ezpieczei
uprawniające do odmowy łvypłaty
odszkodow anla i innych świadczeń
lub ich obniżenia

§5, §8 pkt 3 lit. d, §8 pkt 5 lit. b,

§8 pkt 7 Iit. d, §9 pkt 8 lit. a,

§9 pkt 9 lit. d, § 14, §20 tlst.2 OWU

3. KoszĘ oraz unne obciążenia potrącane
ze składęk ubezpteczeniowych, z aktywów
ub ezpie czeniowych funduszy kapitałowych
lub poprze z ulmotzęrrie j ednostek
ucze stnictw a lb ezpie czeniowych fu nduszy
kapitałowych

Nie doĘczy

4. Wartość łvykupu ubezpieczeria
w poszczególnych okresach trwania
ochrony ubezpieczeniowej oraz okres,
w którym roszczęrne o wypłatę wartości
wykupu nie przysługuje

Nie do§czy



e] operacji, Za Wyjątkiem operacji plastycznych,

f) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

9) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzacego ieczenie;

l 6l lekarz - osoba posiadająca formalnie potwierdzone kwalifikac,je zgodnie z wymogami
prawa obowiązująceqo w kra,ju, w którym świadczy uslugi, wykonująca zawód w
zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji, niebędąca Ubezpiecża.jącym, Ubezpieczonym
lub osobą bIiską dla Ubezpieczonego;

] 7) lekarz Centrum Assistance - lekarz zatrudniony ]ub wspóipracujący z Centrum
Assi5tance;

18) lekarz zaufania - lekarz medycyny Iub stornatcIogil, z którym lnterRisk zawarł
umowę o współpracy w zakresie oceny sianu zdrolvia i podjętego |eczenia. Lekarz
zaufania będący osobą bliską dla Ubezpi-.czonego, nie może dokonywać dla
potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanU Zdrowia i pod]ętego leczenia;

] 9) materiały wybuchowe - substancje chemiczne stałe ]ub ciekłe albo mieszaniny
sUbstanc.ji zdoIne do reakcji chemicZnej Z WytwarZaniem 9azu o takiej temperatUrze
i ciśnieniu i z taką szybkością, że moga powodować zniszczenia w ota.zającym
środowisku, a także Wyroby wypełnione mater ałem wybuchowym W rozumieniu
Ustawy o WykonywaniU działaIności gospodarczej W żakresie Wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunic]ą oraz wyrobami i technoloqią
o przeznacżeniu wojskowym i poIicy]nym, a także ustawy o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cylvilnego;

20) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzen ie m ajace m iejsce w trakcie trwania och rony
ubezpieczeniowej wywołane plzyCz,/|ą Ze\i.,netrZna, na skUtek której Ubezpieczony
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
W rozumieniu niniejszych OWU za n]eszcześ ilvy rvypadek uważa się również zawał
serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na vlypadek śmierci opiekuna
prawnego lub rodzica Ubezpieczonego \.,, nastepstw e nieszczęśliwego wypadku,
o którym mowa W §4 ust.'] pkt ] lit, g, pkt 2 t, j oraz pkt 3 lit, f;

2 1 ) niewydolność nerek , choroba iozpozn a na przez ekarza specjalisię i zakwa| ifi ko-
wana zgodnie z Międzynarodową statystyczna K asyńkacla Chorób i Problemów
Zdrowotnych lCD-10 jako kod: N17-N18,9;

22) nowotwór złośliwy choroba rozpoznana przez ekarza specja]istę i zakwalifiko
wana zgodnie z l\4iędżynarodową Siatystyczna K]asy]rkacja Chorób i Problemów
Zdrowotnych lCD-1 0 jako kod: C0O-C97, za wyjatk em nol,!otworu nieiIwazyjnego
(carcinoma in situ);

23) odmrożenie uszkodzenie skóry, powstałe w lvyniku działanla niskiej temperatury.
Stopień odtnrożenia określany jest W dokUmentacj1 medycznej przez |ekarza
5pecjalistę zgodnie z Międzynarodową Statystycżna Klasyńkacla Chorób i Problemów
Zdrowotnych lcD-1 0;

24) odpady radioaktywne odpady promien ottvórcze: stałe, ciekłe lub gazowe,
ZaWierające sUbstancje promieniotwórcze;

25) oparzenie - uszkodzenie skóry, powstale rł, ,,,lyn ku działan]a ciepła, żrących
substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazoriych , pradu elektrycznego,
promieni słonecżnych - UV promieniowanla iRTG, UV innych czynników promie
niotWórczych), Wysokiej temperatUry.
stopień oparzenia określany jest w dokumentac.1 nledycznej przez 1ekarza
specjalistę Zgodn ie z Międzyna rodową Statystyczną K aslń kacja C h o rób i Prob]emów
Zdrowoinych lCD-1 0;

26) operacja - inwazyjny zabieg chirurgiczny, lvykonany i,, zn ecz! en u ogólnym,
przewodowym lub miejscowym, przez !p.d\./nlonego ekarza o specjalności
żabiegowe.j, przeprowadzony podczas co najmn e.] trzydniowego pob}tu w szpitalu
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezbędny z medycznego punktu
widzenia d|a przywrócenia prawidłowej czynnoścl chorego narządu |ub organu.
operacją, W roZumieniu niniejszych oWU, nie jeSt: Zabieg przeprowadzony
w celach diagnostycznych, inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagający co
najmniej trzydniowego pobytu W szpitalU oraz zabieg niewynikający ze rvskazań
medycznych;

27) operacja plastyczna - operacja mająca na celu usuniec]e oszpeceń iub okaIeczeń
Ubezpieczonego, powstałych W5kutek nieszczęśliwego wypadku, za|econa przez
lekarza prowadzącego leczenie jako niezbędna część procesu leczenia;

28) operacja wtórna kaźda następna operacja związana przyczynowo z tym samym
nieszczęś|iwym wypadkiem Iub chorobą;

29) opiekun prawny - osoba sprawu.jąca opiekę nad Ubezpiecżonym ustanowiona
przez sąd opiekuńczy zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

30) osoby bliskie, małżonek, dzieci, partnęr, rodzeństwo, matka, ojciec, ojczym, macocha,
pasierb, pasierbica, teścioWie, zięcioWie, synowe, prZy5poSabiający i przysposobieni
Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sąd opiekuńczy;

31 t padaczka choroba rozpoznana przez spec]alistę i zakwalifikowana zgodnie
z Międzynarodową 5tatystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych lCD
- ] 0 jako kod 640-640,9;

32, pandemia epidemia danej choroby Zakaźnej Występująca W tym samym czasie
rł różnych krajach i na różnych kontynentach, W rożUmieniu Światowej organizacji
Zdrowia (WHO);

33 paraliż całkowita, nieodwracalna utrata furlkcji ruchowej co najmnie,j dwóch
kończvn, Choroba rozpoZnana przez lekarza specjali5tę i Zakwalińkowana zgodnie
z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikaclą Chorób i Problemów Zdrowotnych
lCD-10 jako kod: G8] - 6,83,0;
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34) partner osoba fizyczna, pozostająca Z Ubezpieczonym wzwiązku pozamałźeńskim,
niepozostająca z Ubezpieczonym W stosunku pokrewieństwa, poWinowactwa, ani
przysposobienia, zamiesżkująca pod tym 5amym adresem przez okres co najmniej
dwóch lat, pod Warunkiem, iż Ubezpieczony oraz partner nie pozostają w związku
małżenskim z innymi o5obamij

35) placówka oświatowa złobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz prz€dszkole, szkoła, placówka oświatowo-
lvychowawcza, placóWka ksZtałcenia ustawicznego, placówka kształcenia
praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonaIenia zawodowego, placówka
artystyczna, W rozumieniu U§taWy o Systemie ośWiaty;

36) pobytwszpitalu-pobytnaoddziaIeszpitalnymsłużącyprzywracaniulubpoprawie
stanu Zdrcwla Ubezpiecżonego spowodowany nieszczęś|iwym wypadkiem lub
chorobą, Gdy wypis Ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubeżpieczenia pobyt
w szpitalu Jest objęty odpowiedzialncścią Ubezpieczyciela, pod warunkiem, źe
przyjęcie do sżpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

37) podmiot wykonujący działalność leczni<zą podmiot lecznicży oraz praktyka
zawodowa, w rozumieniU Ustawy o działalności |eczn'lczej;

38) pogryzienie - uszkodzenie ciała wskUtek poqryzienia przez psa;

39) pojazd - W roZUmieniU niniejszych oWU, Wylącznie na potrzeby ubezpieczenia
śmierci Ubezpieczone9o W następstwie wypadku komunikacyjnego (opcja Dodat-
kowa D1 ), o którym mowa W §4 ust. 2 pkt 1 niniejszych oWU, za pojazd uznaje się
wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj,
trolejbU5, metro;

40) pokąganie uszkodzenie ciała przezzwielzęta inne niż psy;

41)poliomyelitis - infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliZ
mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego w pniu
mózgu, z trwałym następstwem W postaci nasilonego niedowładu lub para|iżU.
Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specja|istę chorób dziecięcych lub
zakaźnych;

42) poważne zachorowanie wyłącznie poniżej Wymienione choroby, które Zostały
zdiag nozowa ne po raz pierwsży w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotwor złośliwy,
paraliż, niewydoIność nerek, poliomyeliti5, Utrata WZrokU, utrata mowy, Utrata
słuchu, anemia aplastycżna, stwardnienie rozsiane. Za powaźne zachorowanie
uważa 5ię również transplantację 9łównych organów;

43) pozostawanie pod wpĘwem alkoholu działanie W stanie, gdy zawartość
alkoholu W organizmie wynosi od 0.2 o/oo alkoholu We krwi lub od 0,] m9 alkoho|U
w 1 dmr w wydychanym powietrzu;

44) praca zawodowa - forma świadczenia pracy lub usług za wynagrodzeniem
w ramach stosunkU pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stosunku
służbowego o charakterze administracyjno prawnym Iub w zakresie wykonywania
działalności 9o5podarczej we własnym imieniu;

45)przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych przeszkolenie
zawodowe osoby, w stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub
poWiatoWy (wojewódzk1) zespót ds, orzekania o niepełnospraWności orzekł
celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy
U bezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie;

46) prżystąpienie do ubezpieczenia - objecie ochrona ubezpieczeniową osoby
fizycznej zgłoszonej przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia na podstawie
niniejszych OWU;

47) rana przerwanie ciągłcści powłoki ciala w wynlku działania ostrego |ub tępego
przedmiotu, prowadzące do Iinijnego |ub nieregulowanego usżkodzenia tkanki,
poWstałe W następstwie nieszczęśliwego wypadku, W rozumieniU niniejszych oWU
Za rany nie uWaża 5ię ran żWiąZanych Z leczeniem operacyjnym Ubezpieczonego;

48) rekrea<yjne uprawianie sportu - podejmowana dobrowolnie, nie w ceIach
zarobkowych, forma akiywności fizycznej Ubezpieczonego pclega,jąca na
Uprawianiu Sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiążana ż ucżestniczeniem
w tren i ngach, zawodach, zgru powaniach i obozach kondycyjnych Iub szkoIen iowych
organizowanych przezkluby,związki, organizacje sportowe, wykonywana w cżasie
woinym od pracylnauki;

49) rehabilitacja zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne
zabiegi udzielane przez osoby Uprawnione do udż'elania W/W śWiadczeń, mające
na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie
pełne.j Iub możliwej do osiągnięcia sprawności F,zycznej, Utraconej W następstwie
nieszczęśliweqo wypadku;

50) rodzic UbezPieczonego - oiciec Iub matka Ubezpieczonego w rozumieniu przepisoW
kodeksu rodzinnego i opiekunczego;

5'1) ruch pojazdu, sytuac.je, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą
bezwład ności;

52) sepsa - zespół ogólnoustrojowe,i reakcji zapalnej (5lR5) wywołanej zakażeniem,
rozpoznany prLez leka rża specjaliStę (posocznica);

53) sporty i aktywnoś(i wysokiego ryzyka - bou|dering, Wspinaczka skalna,
wspinaczka lodo\ła, taternictwo, aIpinizm, himalaizm, skialpiniżm, trekking,
zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski,
snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, sZyboWnictwo, spadoChroniarstwo,
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, piIotoWanie
samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour,
freerun, buggykitting, windsurfing, jazda quadami, kitesurfrng, żegluga poza
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wodami terytorialnymi w od|eglości powyże) 12 mi] morskich od brzegu, kolarstwo
ekstremaIne, kolarstwo górskie,5peleologia, bobsIeje, sanecżkarstwo, sporty
motorowe, rajdy pojazdów |ądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing,
heliboarding, freefall, downhill, b.a.s,e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na
nartach Iub snowboardzie pozawyznaczonymi trasami,jazda na nartach wodnych,
skeleton, hokej na lodzie, short track,jazda szybka na lodzie, bojery, biathIon, jazda
skibobem oraz sporty, w których wykorżystywane są 5kutery 5nieżne przeznacżone
do poruszania się po śniequ Iub lodzie;

54) stwardnienie rozsiane - choroba charakteryzująca 5ię demielinizacją włókien
nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, lozpoznana przez |ekarza
specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z MiędzynarodoWą Statystyczną Klasyńkacją
Chorób i Problemów Zdrowotnych lCD-1 0 jako kod; G35;

55) substancja psy<hotropowa każda substancja pochodzenia naturalnego lub
syntetyczne9o, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie
substancji psychotropowych stanoWiącym załącznik nr 2 do Ustawy o przeciWdżia-
łaniu narkomanii;

56) szPital przedsiębiorstlvo podmiotu leczniczego,w którym podmiotten WykonU]e
działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne W roZUmieniU Ustawy
o działalności leczniczej;

57) Środek odurzają<y - substancja pochodzenia natura|nego lUb syntetycznego
działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie stanowiącym
załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

58) Środek zastępczy - substanc,ja pochodZenia natUralnego lub syntetycznego
wkażdymstaniefizycznymIubprodukt,roślina,9rzyblubichczęść,zawierającetaką
sUbstancję, UżyWane Zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej
lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substanc.ja psychotropowa,
których wytwarzanie i Wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie
przepisów odrębnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

59) świadczenie - kwota pieniężna wypłacana Ubezpieczonemu, a w przypadku
śmierci Ubezpieczonego kwota pieniężna wypłacana Uprawnionemu przez
lnterRisk w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia zdarzenla,
krore jest objęte ochroną ubezpieczeniową;

60) świadezenia szpitalne - świadczenia w rozumieniu u5tawy o działa{ności leczniczej
wykonywane całą dobę, kompleksowe świadczenia żdrowotne polegające na
diagnozowaniu, leczeniu, pielę9nacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane
w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

61) świadczenie Telemedycyny świadczenie zdrowotne W rozum enju Ustav/y
o działalności Ieczniczej realizowane przezlekarza internistę, pedjatrę lub dietetyka
za pomoca systemóW teleinformatycznych lub systemóW łącZnosci;

62) transplantacia głównych organów - przebycie jako biorca operacjl przeszczepu
serca/ serca i płuc, wątroby Iubje] części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego;

63) trekking - forma turystyki pieszej, Uprawiana W trUdnych warunkach terenowych
i klimatycznych: rzecznych, bagiennych, na wulkanach, pustyniach, terenach
tropikalnych, lodowcach, górach powyżej wysokości '] 500 m n.p.m. lub poza wy
żna.Zonymi gor>kimi szlakami tUrystycZnym,:

64) trwałe inwalidztwo częściowe uszkodzenia ciała, wymienlone iv TABELl nr l
W §8 pkt 3, a także W TABEL| nr 4 W §9 pkt 8 powstałe !V następstwie n i-.szczęś] iwego
wypadku;

65) Ubezpieczający, jeden z podmiotów, o ktorych motva w §] ust, ], za!./ierajacy
umowę ubezpieczenia i zobowiazany do oplacenia składki ubezpieczeriorvej;

66) ubezpieczenie grupowe umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób
fizycznych, plzy czym minimaIna grupa osób przystępujących do ubezpieczenla
Wynosi co najmniej 3 osoby, a lł przypadku rozszerzenia opc]i Podstalvowej, opcji
Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, Opcji Ochrona Plus ub Opcji Progresja o Opcje
Dociatkowe (Dl-Dl6), o których mowa rv §] ], §12, §13 minimalna grupa osól]
przystępujących do ubezp eczenla Wynosl cc najnlniej 5 osób]

67) ubezpie(zenie indywidualne - umowa ubezpJeczen a zawlerana przez
Ubezpieczającego będącego osobą fizyczna na rachunek c]ziecka lub w przypadku
gdy Ubezpieczający ukończył 1 8 rok zycia i spełnla def]nicję dziecka okreśiona

"v 
niniejszych OWU na rachunek własny;

66) ubezpieczenie rodzinne umowa ubezpieczen]a Zawierana prżeż |Jbezpięcza-
jącego będącego osobą fizyczną na rachunek dłteci, przy czyrn minimalna liczba
osób objętych ochroną ubezpieczeniową tv ramach w,'w umowy ubezpieczenia
wynosi co najmniej 2 osoby;

69) Ubezpieczony - osoba fiZyczna, k:tata W dniU przystąpienia do ubezpieczenia nie
ukończyła 65 |at, na rzecz której Ubezpiecżajacy zawarł umolvę ubezpieczenia;

70) uciążliwe leeenie lecżenie Ubezpi€czonego będace następstwem nieszczęśiiwe
go wypadku, który miał miejsCe W trakcie trwania ochrony ubezpiecżenlowej, w wyniku
którego nie nastąpił us:cżerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (09,o uszczerbku na
zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, zlamania kości, ran ciętych lub
szarpanych, urazów narządów ruchu, Wstrząśni€nia móZgU, ale przebieg leczenia
spowodował czasową niezdoiność do nauki lub placy pzez okres nie krótszy niż
'l 0 dni;

7 1 ) udar mózgu - rozpożnany przez lekarza specja l istę i zakwa lifi kowany vl Nl iędzyna
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych lCD 10 Jako
kod: l60-164;

72) ukąsŻenie/użądlenie naruszenie tkanki skóry Drzez owadaj
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73) Uprawniony - podmiot wskazany przez lJbezpieczonego 'do otrzymania
świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego W następstwie nieszcżęśliwego
wypadku. W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, w razie śmierci Ubez-
pieczonego W następstwie nieszczęśliwego wypadku, Za Uprawnionego uważa
się członków najbliż'zej rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności
iudziałów:

a) współmałżonek Ubezpieczonego, z zastzeżeniem że nie została olzeczona
separacja,

b) dzieci Ubezpieczonego (w częściach równych),

c) rodzice Ubezpieczonego (w częściach równych) albo opiekunowie prawni
(w częściach równych) sprawujący opieke w momencie śmierci Ubezpieczonego,

d) pozostali członkowie najbliższej rodziny Ubezpieczonego będący spadkobier-
cami Ubezpieczonego (}4l częściach równych];

74) utaz nalządu luchu - powstały w następsóvie nieszźęśliwego wypadku uraz
narządu ruchu, w wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narząd ruchu został unieruchomiony Z Zastosowaniem
środka medycznego (gipsu, gipsu syntetyanego ilekkiego), szyny, gorsetu,
kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, kamizelki
ortopedycZnej);

75) uszaerbek na zdrowiu - naruszenie sprawności organimu powstałe w następ-
stwie nieszczęśliWego wypadku, pole9ające na trwałym, nierokującym poprawy
w świet]e aktuaIne9o stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu cianego organu, narządu
lub układu;

76) utrata mowy - rozpoznana przez lekarza specjalistę całkorvita i nieodwracalna
utrata zdolności mowy, oznaczająca niemożność artykułowania Zrozumiałych 5łóW
lub zrozumiale mówionego języka, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej
6 miesięcy;

77) u*ata słuchu - rozpoznana przez lekarza laryngologa całkowita i nieodwraca|na
utrata słuchu dla wszystkich dźwiękówjako następstwo choroby lub nieszczęśliwego
wypadku. Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją
Iekarza specjalisty laryngologa;

78) utrata wroku - rozpoznana przez lekarza okUlistę całkowita, trwała i nieodwracalna
Utrata Wzroku W obu oczach (Vo=o, z brakiem poczucia śWiatła lub z poczuciem
światła bez loka|izacji) powstała w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wy-
padku, zzastrzeżeniem, że o trwałości schorzenia orzeka się po Upływie co najmniej 6
mie5ięcy od daty jego Wystąpienia;

79) wada wrodzona - nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana W Międzyna-
rodowej statystycznej Klasyfikacji Chorób i ProblemóW Zdrowotnych lCD-l0 jako
wady rozwojowe Wrodzone, Zniekształcenia i aberacje chromosomowe (kod lCD:
Q0O-Q99);

80) wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywności fizycznej podejmowana
w ce]u uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowe.j rywaIizacji, maksymalnych
wyników 5portowych, poIe9ająca na uprawianiu przez Ubezpieaonego sportu:

a) poprzez uczestniczenie W treningach, Zawodach, zgrupowaniach i obozach
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków
i organizacji sportowych,

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbylvających się w ramach
obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj. W przypadku otrzymy}Vania wynagrodzenia na
podstawie umowy o pracę lub umowy cyvvilnoprawnej z tytułu uprawiania
5portu, ZaróWno W formie indywidualnej,jak i zespołorvej.

W rozumieniu niniejszych oWU za Wyczynowe Uprawianie sportu nie uważa się
aktywności fi zycznej Ubezpieczonego poIegajacej na:

a) UczestniczeniU W treningach, zawodach, Zgrupowaniach i obozach kondycyjnych
lub szkoIeniowych w ramach szkolnych (ucniowskichi klubów sportowych,

b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania f,zyQnego (również w klasach
sportowych) odbywających się w ramach obovlizującego planu |ekcji, za
Wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczonyjest uczniem szkov sportowej,

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątuszkoInych lub międzyszkolnych,
Za Wyjątkiem sytuacji, 9dy UbeZpieczony jest uczniem szkoły sportowej,

d) rekreacyjnym uprawianiu 5portu;

81 ) wypadek komunikacyjny - nagłe zdazenie wnvołane ruchem pojazdu, na skutek
którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, Pieszym lub osobą kierującą
pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub
zmarł;

82) wyroby medyczne wydawane na z|ecenie - wyłącznie wyroby medyczne
wydawane na zlecenie, Wymienione w rozpoządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6
grudnia 201 3 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie;

83) zawał serca - rozpoznany przez |ekarza specjalistę i zakwalifikowany W lMiędzyna-
rodowej statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych lCD-10 jako
kod:|2'l-|22;

84) złamanie - przerwanie ciągłości tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza;

85) zwichnięcie nawykowe - co najmniej trzecie już ZWichnięcie tego samego stawU.
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JAKĄ oPcJĘ UBEzPlEczENlA WYBlERzE'z?
zAKREs UBEzPlEczENlA

§4

Stosownie do wniosku Ubezpiecza,jącego, jak równ]eż w oparciu o postanowienia
niniejszych oWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w:

1 ) opcji podstawowej lub opcji podstawowej plus lub opcji progresja obejmującei:

a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

b) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,

c) koszty przekwalifikowaniazawodowegoosób niepełnosprawnych,

d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

e) śmierć Ubezpieczonego vV Wyniku niesżcżęśliwego WypaclkU,

' zdiagnozowanie u tJbezpieczonego sepsy.

g) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego W następstwie
nieszczęśliweqo wypadku,

h) pogryzienie przez psa, pokasania, ukąszenie/użądlenie,

i) wstrząśnienie mózgu W następstwie nieszczęśliwego wypadku;

2, opcji ochrona,W.jednym ZWariantóW (01-1 1), obejrnującym:

a) śmierc Ubezpieczonego w wyniku nleszczęślitveqo wypadku,

b zdiagnozowan,eL, l,bAlDleczore9, eoJ,

, tl\Vdłe inWalidZt\Vocże,L,o,,,e

d) żwrot kosztów zakupu wózka in,ra]idzkieoc rl przyoadk! in\.1alidziwa
spowodowanego nieszcześl Iym 1,1ypadk €ill,

e) złamanie jednej lUb WięCej kośc w r.lyniku n esZ.Z-.ś]il!€qC,.,l,,,pa,lk.i,

f) rany bedące następstwem nieszcześ Wec]o ,,ly'pac(r,

g) urazy narządu ruchu bęCace n:stepst,,!ern nieszcześiillego i.,,yoadku,

h) pogryzienie pęezpsa,pokąsania, ukaszenie L]żac]lenie

i) WstrZąśnienie mózgu w naStępstwie nieszcześ 1wegc lrypadku,

j) śmierć opiekuna prawnego lub rodzca Ubezpleczcnego W nastepstwie
nieszczęśliwego wypadku;

3 Opcji Ochrona Plus obelmującej:

a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego rvypaIkg,

b) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,

c) koszty przekwaIifi kowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

e\ zdiagno/owanie u Ubezpie(lonego sep)y,

f) śmierć opiekUna prawnego Iub rodzica Ubezpieczonego W naStępstwie
n ieszczęśliwego wypadku,

g) pogryzienie pżez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie,

l,] trwałe inWdlidztwo C/ę5Liowe,

i) złamanie kości, zwichnięcia lub 5kręcenia stawóW,

,]) nagłe zatrucie gazami,bądżzIytułu porażenia prądem lub piorunem,

k) uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały
interwencji lekarskiej w placówce medycznej ico najmniei dwóch Wiżyt
kontroInych,

) wstrząśnienie móZ9u W następstwie nieszczęśliwego wypadku,

Za Zapłata dodatkowej składki, opcja Podstawowa, opcja Podstawowa Plus, opcja
ochrona, opcja ochrona Plus lub opcja Progresja, może Zostać rozszerzona o opc,je

lnterRiskr
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Dodatkowe D1 D]4;

1) opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komu-
n i kacyj nego,

2) op<ja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

3) opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia,

4) opcja Dodatkowa D4 - pobyt W szpitalu w wyniku nieszczęśliweqo WypadkU,

5) opcjaDodatkowaD5- pobytu Wsżpitaluwwyniku choroby,

6) Opcja Dodatkowa D6 poważne zachorowania,

7) opcja Dodatkowa D7 - koszly operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,

8) opcja Dodatkowa D8 - operacjeWWyniku nieszczęśliwego wypadku,

9) opcja DodatkowaD9-operacjewwyniku choroby,

1 0) opcja Dodatkowa D1 0 - koszty leczenia W Wyniku nieszczęśliwego wypadku,

]]) Opcja Dodatkowa D1'l - cza5owa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczęśJiwego wypadku,

12) op(ja Dodatkowa Dt2 - Zdiagl]ozowanie u Ubezpieczoneqo wady wroclzonej
serca,

'13) opcja Dodatkowa D13 - kosżty leczenia stomatologicznego w wynikU nieszczę-
śliwego wypadku,

1 4) opcja Dodatkowa D 14 - uciąż]iwe leczen ie w wyn iku n ieszczęśliweqo wypad ku,
']5) Opcja Dodatkowa Dl5 - Ass]stance Edu PJus,
']6) Opcja Dodatkowa Dl6 Te emedycyna.

3. Za zaplatą dodatkowej składk], zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie
ZaWartej W form ie indywidua lne,] lu b rodz n nej, który W momencie ZaWierania U mowy
ubezpieczenia nie ukończył 2O roku zycia moźe żostać rozszerzony na warunkach
okreśłonych w niniejszych oWU o naStępstWa nieszczęśliwych wypadków doznane w
ztviazlu t wyczynowyn LDla.vidniem 5portu,

4. Za zaplatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie
zawartej w formie grupowej n]ezaleznje od wieku Ubezpieczonego może zostac
rozszerzony na warunkach okreś onych w niniejszych OWU o następstlva nieszczęśli-
wych wypadków doznane w związku ż Wyczynowym uprawianiem SportU.

KlEDY lNTERRl5K NlE WYPŁAcl ŚWlADczENlA?
WYŁĄczEN lA oDPoWlEDzlALNoŚcl

§5

1. lnterRisknieodpowiadazazdarzeniapowstałewnastępstwielubtvzwiazkuz:

l ] popelnieniem ub uslłowanlem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;

2 popełnleniem ]ub us]łowanienl popełnienia samobóJstwa lub samookaleczenia
sie przez Ubezpieczonego;

3) uszkodzeniami ciała zdiagnozowanym przed cata objecia ochroną ubezpiecze
niową Ubezpieczonego;

,1) chorobami, które zostały Zdiagnozowane przed dniem ob.lęcia ochroną ubezpie-
cZenioWą;

5) działaniami lvojennymi, stanem Wojennym, rozruchami iZamieszkami, a także
aktami terroru;

6) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu,
n ieposiadającego wymaga nych u prawnień do prowadzen ia danego pojazdu jeżel i
pojazd był niezarejestrowany Iub nie posiadał ważnego badania technicznego,
,ieźeliW odniesieniu do danego po.jażdu istnieje Wymó9 rejestracji lub dokonania
okresowych badań technicznych, chyba ze brak wymaganych uprawnień do
prowadzenia danego po.jazdu, brak żarejestrowania pojazdu lub stan techniczny
pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku;

7) |azdąrowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 1 0
bez opieki osoby dorosłe.j;

8) chorobą zawodową, chorobą psychiczną;

9) wadami wrodzonymi i ich następstwami, Za Wyjątkiem postanowień §] 1 ust. 
.]

pkt 1 2;

1 0) zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci opiekuna
praWnego lub rodzica Ubezpieczonego W następstwie niesZczęśliwego wypadku,
o którym mowa W §6 pkt 5, §7 pkt 5, §8 pkt ] O, §9 pkt 6, §1 o pkt 5;

1']) Wyczynowym uprawianiem sportu, Za wylątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający
rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z §4
Ust, 3 4;

] 2) uprawianiem sportóW i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;

1 3) nawykowym zwichnięciem;

] 4) wykonywaniem profilaktycznych badań, niewynikających z choroby lub nieszczę-
śl iwego wypad ku oraz nieza leconych przez lekarza;

1 5) Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AlDS) i związanymi z tym zespołen]
zakażeń oportunisty.znych, nowotworóW, schorżeń neUrologicZnych oraz innych

JAKĄ oclJRoNĘ zAPEWNlA UBEzPlEczENlE?
PRzEDMloT UBEzPlEczENlA

§3

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył
się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które
zostały zdiagnozowane W trakcie trWania ochrony ubezpieczenioWej,

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 gadziny na dobę na obszarze
ca}ego świata, za Wy]ątkiem:
opcjj Dodatkowej D4 (pobyt W sżpitalU w wyniku nleszczęś|iwego wypadku), opcji
Dodatkowej D5 (pobyt W szpitalu w wyniku choroby), opcji Dodatkowej D7 |k.oszty
operacji p|astycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku), opcjj Doclatkowej DB
(operacje w wyn iku nieszczęśliwego wypad ku), opcji Dodatkowej D9 (operacje w wyniku
choroby), opcji Dodatkowej D'] 0 (koszty lecżenia W lvyniku niesZcZęś|iWego wypadku),
opcji Dodatkowej D1 1 (czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy),
opcji Dodatkowej D13 (koszty ]eczenia stomatologicznego w wyniku NNW), opcji
Dodatkowej D14 (uciązliwe lecżenie w wynlku nieszczęśliwego wypadku) oraz opcji
Dodatkowej D] 5 (assistance medyczny), w ramaCh których ochrona ubezpieczeniowa
udżielana jest przezż4 godziny na dobe na terytoriUm Rzeczypospolitej Polskiej,

1.

2.

oGoLNEWARUNKl UBEZPlECZENlA EDU PLUS 5
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zespołów chorobowych towarzyszących AlD5;

16) pozostawaniemUbezpieczonegopodwpływemalkoholu,środkówodurzających,
substancji psychotropowych lub środków Zastępczych w rozumieniu Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków
zgod n ie z zaleceniem leka rza, o iIe pozostawanie U bezpiecżonego pod wypływem
alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;

']7) odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi, ża wyjątkiem
sytuacji, 9dy do zdarzenia powstałego W na5tępstwie lub w związku z materiałami
wybuchowymi wykorzystywanymi do zajęć lekcyjnych.

1 8) operacją Wtórną,

2. W przypadku Opc,li DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku) i opcji DoDATKoWEJ D5 (pobyt W szpitalu W Wyniku choroby), o których
mowa w §11 ust, 1 pkt.4 i5 niniejszych OWU, z uwzględnieniem wyłączeń
określonych W ust, ] niniejszego paragrafu, dodatkowo lnterRisk nie odpowiada za
zdarzenia powstałe w na5tępstwie lub w żwiążku z rehabilitacją zaIeconą w związku
z wypadkiem lub chorobą.

3. WprzypadkuOpcjiDODATKOWEJD6(poważnezachorowania),lnterRiskdodatkowo
nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworU nieinWaZyjnego (carcinoma in situ).

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmujeżadośćucżynienia za doznany bó|, cierpienie
flzyczne.

5. lnterRisk nie odpowiada za koszly leczenia, a także koszty |eczenia stomatologicznego
poniesione poza terytorium RZeczypospolitej Polskiej,

6. lnterRisk nie pokrywa kosztów dojazdów do placówek medycznych przez
Ubezpieczonego, zakupu leków oraz kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem
dokumentac.ji medycznej.

7. Zakres śWiadcżeń Assistance EDU PLUS (opcja DoDATKOWA D]5) nie obejmuje:

1) zdarzeń, które wystąpiły poza terytorium RZecZypospolitej PoIskiej;

2) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy koszty te mieszczą się
w granicach limitów odpowiedzialności, chyba że brak powiadomienla
i Uzyskania zezwolenia Centrum Assistance nastąpił z przyczyn niezależnych od
UbeZpieczonego;

3) kosztówtransportu leków nieprzepisanych przezlekarza prowadzącego leczenie

8. lnterRisk przysługu.je prawo do odmowy wypłaty ślviadczenia z tytułu czascwe]'
niezdolności do nauki lub pracy, o którym mowa W §l'l ust, 1 pkt 1 ], \.r' prżypaoK!
stwierdzenia, iż w czasie niezdoIności do nauki lub pracy Ubezpieczony uczęszczał na

zajęcia lekcy,jne lub wykonywał pracę zawodo,łą,

CO OFERUJE OPCJA PODsTAWOWA?
RODZAJE l WYSOKOŚC ŚWlADCZEŃ

§6

opcja PodstawoWa obe.jmUie następujące świadczenia;

'1 ) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

a) w przypadku 100o/o uszczerbku na zdrowiu - śWiadczenle w rvysokośc1
]00o/ó sUmy ubezpieczenia określonej W Umowje ubezp eczenia,

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 'l 00o/o ślvladczenie w wyso-
kości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w 1akim nastąplł uszczerbek na

zdrowi u określony przez lekarza zauf ania,

c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwrot
Udokumentowanych kosztóW do wysokości 30oń 5Umy ubeżpi€czenja okre-
ślonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iz:

- są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na

zlecenie,

, zostały poniesione na terytoriUm Rzeczypospolitej Polskiej W okresie nie
dłuższym niż dwa Iata od daty niesżczęśliwego wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych -
Zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
okreś|onej w umourie ubezpieczenia, poC lvarunk]em, iz:

- Ubezpieczonemu na podstawie decyĄ| Zakladu Ubezpieczeń Społecznych
przyznano rentę szkoleniowąjako osobie trwale niezdolnej do pracy w
dotychczasowym zawodzie lub orzeczen]e powiatowego (lub wojewódz-
kiego) zespołu ds, orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono
o celowości przekwalifi kowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,

- zostaw poniesione na terytorium RzeczypospoIitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki -.jednorazowe
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana po raz
pierwszy w okresie trwania ochrony ubeżpieczeniowej;

3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- świadczenie w wysokości 100o/o sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod WarUnkiem, iż:

6 oGoLNEWARUNK| UBEZPlECZENlA EDU PLUS

a) nieszczęślirvywypadekwydarzył się podaas tMnia oóror,. -mr.:-,:ł,ej,
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśli\r€_€:3 lt:r:a:.:_:

4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego s€psy - i€f}i{=j]ł,ę s,tlaG
czenie w wysokości 107o sumy ubezpieczenia określonej w urn('ń]€ _§=i{eaer]ia,
pod Warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana po raz pieffiY}, ff ree =łania
ochrony ubezpieceniowej;

5) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica UberyŁmgo w
następsiwie nieszcęśliwego wypadku - świadczenie w wysokośd 1ft sumy
ubezpieczenia określonej W umowie Ubezpieczenia, pod Warunkiem, ż
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubąŁcnirwej,
b) śmierć nastąpiła w ciągu t 2 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

Odpowiedzialność lnterRisk ogranicona jest do dwóch zdazeń w okresie
ubezpieczenia.

6) w przypadku pogryzienia pizez p9, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - jedno-
razowe świadczenie w wyrckości 1% sumy ubezpieczenia określonej W umowie
ubezpieczenia. pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu
w wyniku pogryzienia pze psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;

7) w przypadku wstlżąśnienia rnózgu 9 następstwie nieszczęś|iwego wypadku
- jeżeIi w wyniku nieszczęś|iwąo rtypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia
mózgu, w wyniku kórego konim1, bl co najmniej tzydniowy pobyt Ubezpie-
czonego w szpitalu przysfuguje jednora:o łe śr.riadczenie w Wysokości stanowiącej
1 % sumy ubezpiecenia określonej rurc,|€ Jb€zpiecenia.

CO OFERUJE OPC.]A PC DST: 
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c) ko§zty nabycia wyrobów medyenyó F ż€c{ri€ - zwrot
udokumentowanych kosńów do wltckcśc 3.1!t ;l*; lbezpicenia
określonej w umowie ubezpieczenia. pod ,ł:l-":r 
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- są niezbędne z medycznąo punku il,c=r; _c,:x--ertoivane kopią

ziecenia lekarskiego na źopatuei€ lt ńa=a| -pa1-€ tydarvane na
zlecenie,

- zostały poniesione na teMoń!- :
dłuższym niż dwa Iata od de§, - €§

d) kosziy przekwalifikowania zarodo
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2) W przypadku uszczeńku na zdrowiu wwyniku ataku pada(*j -_:

śWiadczeni€ ,,, , ,::. : -" ,:azp eaaa. : :- i] ] a

ubezpieczenia, pod taru:<em, ż padacka została zdiag-:::,ń.
pierwszy w okresie in!anż xhIony ubezpieczeniowej;

3) w przypadku śmierci Ubezpieeonego w wyniku nieszaęślixgo
- świadczenie w \lysokośCj l0G6 sumy ubezpieczenia c|j=:-ż
ubezpieźenia, Dod ,ra--"kiem, iż
a) nieszźęś

b) śmierć nasca_piia w ciągu dwóch lat od daty nieszczęślilte!)E ń\-3;.-
4) w prn7padku zdiagnm*ania u Ubezpieczonego s€p§y -_€.-cr-]Ę

czenie w wysokoki 'lOot sumy ubezpieczenia okreśIonej w uTi:!łl€ jF:l€
pod warunkiem, ż s€psa zostala zdiagnozowana po rż pivrt=; n :r:-se:
ochrony ubezpiceniowej;

5) w przypadku śnierti opiekuna prawnego lub rodżca Ubery*anłrgn
stępstwie nieszaęśliwego wypadku - jednorazowe śMarjc=-re * łrt
'l00/o sumy Ube4ie(żenia określonej w umowie ubezpiecmż :l: *r:r,,
a ..::::: , .,,:adekwydarżyłsiępodczastrwanla.:--] - .- . :.

: :^, :,: -:s::cławciągu]2miesięcyoddatyniesz.::] i:
]c::,,, :::. rość lnterRisk ogranicżona jest do d,,::- ] : .j e

r', na-
].];a



7)

w przypadku poglyzienia przez psa/ pokąsania, ukąszenia/użądlenia - jedno-
razowe świadczenie w wysokości 1olo sumy ubezpieczenia określonej W umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu W szpitalu
w wyniku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;

w przypadku wstrząśni€nia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
- jeżeli W Wyniku nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczony doznał Wstrząśnienia
mózgu, w Wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
stanowiącej 1 70 sumy ubezpieczenia określonej W umowie ubezpieczenia.

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA?
RODZAJE l WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

§8

Opcja Ochrona obejmuje na5tępujące świadcżeniaI

1 ) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- świadczenie w wysokości 1000/0 sUmy ubezpieczenia określonej W umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczenioiłej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszcżęśliwego wypadku;

2) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe
świadczenie w wysokości ] 00o/ó 5un]y ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie ochrony ubezpieczenion e;

3) w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego , w zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała doznaneqo W następ§twie nieszczęśliwego wypadku, które
Wystąpiło W ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, przysługuje
- zgodnie z TABELĄ nr 1 świadczenie w wysokości stanowiącej procent sUmy
ubezpieczenia okreś|onej W umowie Ubezpiecżenia d|a trwałego inwalidztwa
częściowego;

TABELA nr 1

Wysokość świadczenia

wzroku w obu oczach l00

]Wzroku W m oku

słuchu w obu uszach

słuchu w jednym uchu

mowy (obejmUje całkowitą Utratę jęZyka
or az af aĄę motoryczną i sensoryczną)

6. I nosa llącznezkoścrr; ̂ osa)

pa I ucha

lnterRiskl§
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jeze|i w wyniku tego samego nieszczęś|iwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Wystąpi Więcej niż jeden rodzaj
trwałego inwaIidztwa częściowego wymienionego WTABELl nr 1, przysługuje

zgodnie z TABELĄ nr 1 - śWiadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj
trwałego inwalidżtwa częściowego, ale wysokośc świadczenia nie może
przekroczyc sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dIa
trwałego inWaiidZtWa cżęściowego,

w odniesieniu do kończyn - przez utratę należy rozumieć róWnież amputację
całej kończyny Iub jej części,

jeże|i Ubezpieczony .jest leworęczny, w za|eżności od rodzaju uszkodzenia
doźnanego W naStępstWie niesZcżęśliwego wypadku, które Wystąpiło W cią9U
] 2 miesięcy od daty nieszczęśiiwego wypadku:

, w przypad ku uszkodzen ia kończyny górnej lewe|, przysługuje świadczenie
w wysokoścj stanowiącej procent sumy ubezpieczenia jak dla kończyny
górnej prawej - zgodnie z TABELĄ nr 1,

- w przypadku uszkodzenia kończyny górnej prawej, przysługuje
świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia jak
dla kończyny górnej lewej - zgodnie zTABELĄ nr 1,

dl jeżeli w wyniku tego samego niesżczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi złamanie jednej lub
więcej kości w wyniku nieszczęś|iwego wypadku, o którym mowa w pkt 5, za
które lnterRi5k wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w związku
Z tym Złamaniem jednej Iub więcej kości Wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe
określone w TABEL| nr ], powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego
Wypadku, WóWczas świadczenie wypłacone ż tytułu żłamania Zostanie
zaliczone na pocżet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego
n\"/al dztwa cześciowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świad-
czenia w wysokości róZniCy pomiędzy świadczeniem przysługującym z tytułu
trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem w przypadku
złamania jednej lub więce1 kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

4) w przypadku zwrotu kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek
inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem - jeżeli w wyniku
nieszczęśIiwego wypadku, który wydarżył sie podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, Ubezpiecżony dozna uszkodzenia ciała, powodującego trwałe
inwalidztwo częściowe Wymienione w TABEL| nr 1, które Zqodnie Z Za|eceniem
lekarza prowadzącego leczenie będzie wymagało zakupu wózka inwalidżkiego, to
lnterRisk Zwróci koszty zakupu wózka inwalidzkiego maksymalnie do wysokości
sumy ubezpieczenia określonej W UmoWie Ubezpieczenia;

5) w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku niesz(zęśliv,/e9o wy-
padku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zależności
od rodzaju złamania, przysługuje - zgodnie zTABELĄ nr 2 świadczenie w wysoko
ści stanoWiącej procent 5Umy Ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
dla złamania jedne.j lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

TABELA nr 2

6)

a)

b)

Wysokość świadczenia
WyraŻona jako WartoŚc
procentowa (o,o) sumV

Rodzaj złamania ubezpieczenia określońej
jednej lub więcej kości w umowie ubezpieczenia

i 
u9L-PlLul!! lll

I dla złamania jednej lub
l więcej kości w wyniku
l nieszczęśliwegoWypadk

Ziaman e [,osc cza:zk (podstawy, skiepien a, twarzoczaszki), złamanie
Iosci m edn c) tz w}]ąik]eł1-1 żo]owanych złamań kośc lonowej

i, ub lul\zowe] olaz oqoąowej), kości lv obręb e stawu biodrov,iego
l lpanewl. a stawu, nd5ady blizszej kości udorłej, krętarzy, złamanla
pod- i nad krętarżowe) oraz kości talerza biodroulego:

]5 ogranlczenle rUchomoŚc kończyny
górl]ej w sta\,vie barkowvn. 10 30

16. ograniczenie ruchomoŚci kończyny
górneJ' w stawie łokciowym 35 30

17 ogranlczen ie ruchorności nad9arstka 2a
,l 
5

,l 
8 narządÓW moczowo-płciowych:

a) usunięcie macicy W Wieku do 45 iat 35

b)
Usunięcie macicy W WiekU
powyżej 45 |at

20

C) u5unięcie jajnika Iub jądra 2a

d) całkowita Utrata prąCia 4a

19.
trwały i nieUIeCZaIny paraIiż
WSZyStkiCh kończyn l00

małźowiny UszneJ'

Lrtrata kończyny do nej na pozlomle:

stawu biodrowego, uda, stawu
koIanowego, podudzia, stopy

c) 
| 
lnne9o paIca U stopy )

9 niedowład kończyny dolnej 25

10
ograniCZenie ruchomoŚCi
staWu biodroWego 20

l] ograniczenie ruchomości
staWU koIanowego 10

2, I utrata kończyny do nej na poziornie

u, I 
stawLl ba,l owego, ,amienia,

siawu lolcioweqo, pr,,ed,amienia, dloni

prawy | |ewy

50 40

b) ,clUka 2a l5

c) pa ca wskazującego l5 l0

]) inneqo pa ca u dlonl 5 5

porazenIe nerwu promlenlowego 30 25

14, 
] 
porazenie nerwu łokciowego 30 25

pod- i nad krętarzowe) oraz kości ta]erza

a) *i.loom 10O

b) inne Z]aman a olwa,te | 50

c) inne wie|oodłamowe 30

OGÓLNE WARUNKl UBEZPIECZENlA EDU PLUS :::7

Lp.

Lp. Rodzaj uszkodzenia ciała

Całkowita fizyczna utrata lub całkowita i trwała utrata funkcji
poszczegól nych narządów:

l
2.

3, 100

4. 20

5,
40

2a

l0
8,

a) 50

b) 5



tnne złamania

inne złamania otwarte

inne złamania otwarte

Złaman a lopatki, rzepkl, mostka,sródręcża, śródstopia, kcśc; stępu:

złamania kręgoslupa

inne złamania wyrostków ko czystych
i poprzecznych

Złamanie kości udowe1, plętolvej;

inne złamanla

Złamanie kości podudzia, obojczyka, kostk bocznej i przyśrodkowej,
kości ramiennej lub przeclrarn enia (w tym nadgarstka):

l,vie oodła mowe otwa rte

Złamanla do nei szczęki:

inne złaman]a ottłlarte

inne wie|oodłamowe l 30

Złama nla kręgosiupa (trzonów kręgów):

złamania kompresyjne

lnterRiskB§
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Złamanla zebra ub zeber, kości ogono,"Ą/ej, kulszoiłe.1
górnej szczeki:

wie oodłamowe otwarte

inne złamania

Zlamanla zębcw stałl,ch (za każdy z:ao)

a) łącznie nie więcej niż

pa ca J
n e mn el jecinak niz ]00 PLN

6)

a) jeżeli w wyniku tego samego nieszcześ|ilvego vlvpadku który llyda:zvł sle
podczas trwania ochrony ubezpieczenlowe] nastap \] ece] l]]]]ecno:łan.ar e,
przysługuje - zgodnie z TABELA NR 2 - ślviadczenie bedace s|ffa k,.,.t :a
każC,y rodzajzłamania, ale wysokośc świadczenia n e moze przekloczvc sunl,
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia za złaman e ]edne1 ub l,, ecei
kości w wyniku nieszczęś|iwego wypadku,

b) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wyd;rzlrł s e
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej Wystąp] Zlamanie jednej ]!b
więce,j kości W WynikU niesżczęś|iwego WypadkU, Za które lnierRisk Wypłacił
Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie W ZWiążku Z tym Złamaniem jedne]
lU b Więcej kości Wystąpi trwałe inwalidztwo częścioure określone vl ]-ABELl n r 'l 

,

powstałe na skutek tego samego nieSżCZęśliwego vlypadku, który wydarzył
się podcżas trwania ochrony ubezpieczerliolvej, wówczas świadczenie wypla-
cone Z tytułU złamania Zostanje Zaiiczone na poczet świadczenia przysługu-
jącego w przypadku trwałego inwalidztlva cześciowego, a Ubezpieczonemu
przysługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy świadczeniem
przysługującym w przypadku trwałego inwaIidztwa częściowego, a wypłaco-
nym świadczeniem w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku
niesżczęś|iWego wypadku;

w przypadku ran będących na5tępstwem nieszczęśliwego wypadku:

a) jeżeli W cią9u okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany W następstwie
nieszczęśliwego wypadku i żostanie poddany zabiegowi założenia co
najmniejdwóch szwów (szycie rany) przysługuje jednorazowe śWiaclczenie
w wysokości ] 009/0 sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
Z Zastrzeżeniem pkt b),

b) jeżeli w cią9u okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany palca
kończyny górnej w następstWie nie5Zczęśliwego wypadku i zostanie pccldany
zabiegowi założenia co najmniej dwóch szwów (szycie rany) - przysługuje
jednorazowe świadczenie w wysokości 1 Oo,ó 5umy ubezpieczenia określonei
w umowie ubezpieczenia;

w przypadku urazów narządu ruchu będących następstwem nieszczęśliwego

+
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wypadku:

a) jeżeli w okresje ochrony ubezpieczeniowei Ubezpieczony dozna L.a:J .]ała,
w wyniku którego nie nastąpi złamanie kości narządu ruchu, a e zgcdnie
ż żaleceniem lekarza narząd ruchu zostanie unieruchomiony na dłużej niż
7 dniwyłącznie zzastosowaniem następu.jącego środka medyczneo: 9 psu,
gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, powodującego wviaczen]e
czyn ności narządu ruch u - p rzysługuje jednorazowe śWiadczen ie w w yso kości
100o/o sumy ubezpieczenia określonej W umoWie Ubezpieczenla,

b) jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciała,
w wyniku którego nie nastapi złamanie kości narządu ruchu, a|e zgodnie
z zaleceniem lekarza narząd ruchu zostanie unieruchomiony na dłużej
niż 7 dni wyłącznie z zastosolvaniem następującego środka medycznego:
kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, longety,
kamizeIki ortopedycznej, povlodulacego Lvyłaczenie czynności narządu
ruchu - przysługuje jednorazorve śtvadczenie w wysokości 5Oo/o sumy
ubezpieczenia określonej w umolvie ubezpleczenia,

c) jezeli w okresie ochrony ubezpieczen]owej Ubezpieczony dozna urazu
palca lub palców u nó9 lub palca lub pal<ów dłoni, vl wyniku którego
nie nastąpi złamanie kości, a|e zgodnie z za eceniem ekarza palec lub palce
żostaną unieruchomione na dłużej niz 7 dn lvyłacznie Z Zastosowaniem
następującego środka medycznego: 9ip5u, 9ipsu syntet)cżne9o i ekk]ego),
szyny, powodującego wyłączenie funkcji palca ub pa|córł, przysłuquje
jednorazowe świadczenie w wysokości 25% sumy ubezp eczenia okreśJonej
w umowie ubezpieczenia,

d) jeże|i w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który rvydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpiecżeniowej, dojdzie do urazu narzadu ruchu,
za które lnterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w z!viązku
ż tym urazem narządu ruchu Wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe określone
w TABEL| nr 1, powstałe w skutek tego samego nieszczęślirvego wypadku,
wówczas świadczenie wypłacone w przypadku urazu narządu ruchu zostanie
zaliczone na poczet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego
inwalidztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świad-
czenia w wysokości róźnicy pomiędzy wysokością świadcżenia przysługującego
W przypadkU trwałego inWalidżtwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem
w przypadku urazu narządu ruchu;

w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia -
jednorazowe świadczenie w wysokości l ooo. 5Un]y ubezp eczen a okreśJone.j
w umowie ubezpieczenia, pod rvarun k em Co la.]m n ej c,,., !dn]o,łego pobytu
W szpitalU w wyniku pogryz!enia przez psa, poką5ania, ukąszenia/użądlenia;

w przypadku Wstrząśnienia mózgu w następ5tWie nieszczęśliwego WyPadku
jeżeli w llyn ku nieszczesili.ero .,,,,Iac(J ,.€:p €.:..! c]czr;ł ,,,strzaŚnienia

mózgu, lv yiyn k! kl:óiaco (a. a::._, a!. cao;,: ,3Ez3 €cżoIe9c ,,l szpitalu
trwajacy CC ia,]mn e] :l]l ]r ::::" : : --3E.- nl ] 3rż),.s,Jg! € ]ecnorazowe
świaclczen e ,,, 

",,,,soil::: 
::a-]., :::_ p.ac:.i s,r-| ]c€zi aa:e- a cxreś onej

],tr!no].,,]e!beż[ aa]-:: : j: ,, j:.:: j- :. a Ta]9!,,, ]e;tac:- , :- :s:cześ ltvego

""!Dackj, 
lza a:a ::a a: a:C. a- L::ait! ,, sZD ta L]

TABELA nr 3

Liczba dni pobytu w szpitalu

Wysokość świad<zenia wyrażona
jako wartość pro(entowa
(o/o) sumy ubezpieczenia
określonej w umowie

I od7doBdni

[oord" rod,
p"*/^r 1O d,|,-
10) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpiuonego w następ-

stwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadaenie .,l, ilysokoścl 107o
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieaenia, pod,,,larunkiem, iż:

8)

łcnowej,

2a
,l0

9)

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podcza
ubezpieczeniowej,

rj
ania ochrony

w okresie

b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daĘ nieszcęślillego ,.ryp

Odpowiedzialność lnterRisk ogranicona jest do dwóch zriazeń
ubezpieczen ia.

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA PLUS?
RoDzAJE l WYsoKoŚć ŚWlAD€zEŃ

§9

Opcja Ochrona Plus obejmuje następujące świadcenia:

1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nie=eęśliwego
- świadczenie w wysokości '100o/o sumy ubezpiecenia określcre;
ubezpieczenia, pod warunkiem, iź:

wyPadku
, umowie

ubezpieczenia dla wstrzaśnienia
mózgu w następstwie

nieszczęśliwego wypadku

d) 2a

e) złamanie nosa 10

a) wieloodłamo!ve otwa rte 50

b) 4a

c) inne wieloodłalnowe 30

d) 20

3,

a) 5t)

b) 40

c) inne wieIoodłamowe 30

d) inne zlaman]a 2a

4-

a) wieloodlamoyve ottła rte 50

b) 40

c)

d) inne złaman a 2a

5.

a) złamania otwarte 30

b) inne złamania )a
6-

a) )0
b) 20

c) l0

a)

b)

5

)0

9.

od3do4dni
od5do6dni
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a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczen iowej,

b] śmierć nastąpiła W ciągu dwóch lat od daty nieSZcZęśliwego wypadku;

2) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwrol
udokumentowanych kosztów do wysokości 30o/o sumy ubezpieczenia okreś|onej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlece-
nia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na z|ecenie,

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dWa lata od daty nieszczęś|iwego wypadku;

3) kosztyprzekwalifikowania zawodowegoosóbniepełnosprawnych Zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 300/6 5umy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iz:

a) ubezpieczonemu na podstawie decyzji zakladu ubezpieczeń Społecznych
przyznano rentę szko|eniolvą jako osobie trwa]e niezdolnej do pracy w dotych-
czasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (!ub wojewódzkiego)
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawnośc], w którym orzeczono o ceIowości
przekwalifi kowania zawodowego osoby niepelnosprawnej,

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nie5zczęś]iwego wypadku;

4) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe
świadczenie w okresie ubezpieczenia w rvysokości ]% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod tvarunkiem, iż pac]aczka została
zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

5) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe
świadczenie w wysokości 10oó sumy ubezpeczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iZ sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy
w oktesie ochrony ubezpleczeniotre,:

6) w przypadku śmierci opiekuna prawnego Iub rodzica Ubezpieczonego w na-
stępstwie nieszczęśliwego wypadku - śwjadczenie w wysokości 1oo1ó 5Umy
ubezpieczenia okreś|onej W umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iź:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony
u bezpieczen iowej,

b) śmierć nastąpiła W ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęś|iweqo wypaclku;

odpowiedzialność lnterRi5k ograniczona.jest do dwóch zdarzeń w okresie
ubezpieczen ia.

/) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia ,
jednorazowe świaoczenie w wysokości ']c,ó sun]y Ubezpiecżenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co na.jmniej dwuclniowego pobytu
,fl szpitaIu w wyniku pogryzienia przez p5a, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;

8) w przypadku trwałego inwalidztwa cześciowego tv zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała doznanego u.,, n351-.pst,,l1e nieszcześlrvego rvypadku, które
wystąpiło W ciągu 'l2 miesięcy od daty n eszcześiiwego rvypadku, przysłuquje

zgodnie z TABELĄ nr 4 - ślliadczen je ],,, ,,.,r,soiosc stano,,i ace] plocent sumy
ubezpieczenia określonej w umow e Ubezpieczenia c a opc.li ocnrona Pius;

TABELA nr 4

Wysokość świadczenia
\Jvyrażona jako wartość

calkowlta utrata słuchu w obu uszach 50

14 całkoWita Utrata moWy 100

15, ."]Loł'-a -| oId ra' o^,n) ,(, nel 15

16 całkowita utrata nosa 20

17 całko\,Vita utrata zębólł stałych
2 Za kazdY Ząb,

20 maksyma nie ża utratę
kl\ku zębórt

l8 usuniecie ś edzionv 20

19 uSUnięcre jednej nerki

)0. U5Un]ęcle obu nerek 75

21 usunięcie macicy 4a
22, UsUn]ęCie jajnika lub _1ądra 20

23
niedowład co najrnniej dwóch kończyn
ponizej 3 stopnia ,ł skali Lovette'a ]00

24 śpiączka trwająca dłużej niż 30 dnJ l00

a) ,ieżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Wystąpi trwałe inwalidztwo cZę-
ściowe, Za które lnterRisk Wypłaci UbezpieczonemU śWiadczenie, a następnie
w związku z tym samym uszkodzeniem ciała powodującym trwałe inwalidztwo
częściowe wystąpi złamanie Iub zwichnięcie lub skręcenie okreś|one wTABELl
nr 5, powstałe na skutek tego samego nieszczęś|iwego wypadku, wówczas
świadczenie wypłacone w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego
Zostónie zaliczone na pożet świadaenia pzysługującego w pzypadku złamania
lub zwichnięcia Iub skręcenia, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do
ślviadczenia w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczenia przyslu
gującego w przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia, a wypłaconym
świadczeniem w przypadku trwałego inwalidztwa częsciowego;

9) w przypadku złamań kości, zwichnięć lub skrę<eń stawów w wyniku nieszczę-
śliwego wypadku:

a) w przypadku złamania jednej lub wię<ej kości, zwichnięcia stawu lub
skręcenia stawu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzyl
się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zaIeżności od rodzaju
złamania, przysługuje - Zgodnie ż TABELĄ nr 5 - świadczenie w wysokości
stanowiącej procent sUmy Ubezp]eczenia określonej umowie ubezpieczenia
cila Opcji Ochrona P|us:

TABELA nr 5

Lp.
Rodzaj złamania jednej lub więcej

kości, zwichnięcia lub skręcenia stawu

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

ubezpieczenia określonej
W umoWie ubezpieczenia

dla Opcji Ochrona Plus

Lp. Rodzaj uszkodzenia ciała

utrata końCZ.Vny gÓrne_] na poziomie
barku ub ramien a

procentowa rc.o) sumy
ubezp]ecżen a okreś|onej
w umowie ubezpieczenia

dla Opcji Ochrona Plus

utrata końCzyny do nej na poziomie sta!,\i U

biodrowego ub kośc udo,rle1

całkowita Utrata kończyny doInej
"----l

z]amanla kości twarzoczaszk

Złamanra łopatki, o Zyka, mostka

zlamania żebra, zeber
2 - za kazde zebro

10 maksymaln e \ł przypadku
Zlarnan]a \,Ą,/ie u zeber

4,5 - za każdąkośc

Utrata kończyny gÓrnej na poziomie
łokcia ub przedram en a

utrata dlon

Calkowita Utrata pa cór,v ręk] l, lll, lVV B - za każd5

.ałkowita Jtrata kciuka

e llawu ba]lo,\eqo lam enl 5

6, I Złamania kosci ramienia 5

Złamanla koścl przedramienia (kazda kośc 3

8 Z,łichnięcie \,\i obrębie stawu łokc oweqo 3

9 Złamanla lv obręb e śródręcza, nadqarstka 3

l0. Złamania kości pa]ców ręki -V 2 za kazdy pa ec

l] Zwlchnlęcia stawów palców rek] V 1 -zaka

12 złamanra kc uka 3

l3 Zwlchn ęcie kciuka 3

14 Niestabilne z]amania miednicy l0
l5.

16.

, .n_]ś a ś o .r po!/

Zrł chnięc e stawL] biodroweqo

4,5

l0
17 złaman a koścl udorryei 6

l8, Złaman a koścl podudzia (każda kość) 4

7 na poziomle stawu ko]anolłrego, poduCzia
ub sta!Ą"/u skokoweqo

60

B całkowita Utrata stopy 40

9. całkowlta utrata pa có\,v stopy ll V 3 za kazdy palec

l0 Calko,/"/ita utrata paiucha
,l5

1,1 całkowlta Utrata WZrokU w jednym oku 50

12 całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30
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,l Złamania kości sklepienia i podstawy
CZaszki

5

), 4

3.

4.

5,

B0

2. 60

3. 50

4,

5. ))

6.



19. Złamania rzepki 4

20.
Zwichnięcie, skręcen e stawu koIanowego

^)r 
dod d e pl,/'l ,o \od,/^l, d oo',d 4

21 Złamanla w obręb e śródStopia, kości stępL 3

)2 Złamania paIucha ),5

ż3. Zlamania kości palców stopy ll-V i-zakażdy paec

24,
Złarnanie kośc p ętowe1, kostki bocznej,
przyśrodkowej 3

25.
Zwichnięcie, skręcen e stav/u skokowego
.ł ̂  olaio ó l],/óolo ,odr. " oo-t" ]i

4,0

26
Złamania w obrębie kręgosłupa dotyczy
t,7o^o^ ', o,ł lreqor . 

^ 
jq( enierr

kośc ogonowe1)
1 1 - za każdy krąg

)7,
Złamanla w obrębie kręgosłupa dotycz1,
Wyro5tkÓ\^/ poprzecznych, koJczystych
kreqów

),5 - za każdy krąg

28 Złamania kośc oqonowel 3,5

29. Złamanie zęba stałego
0,5 - za kazdy ząb

5 nlaksymalnie rł przypadku
złamanla wielu zębórl,r stałych

30.
Skręcen e stalłu skokowego
niewyma gające przeprowadzen ia operacji ]

lnterRisk B3
VlENNA INsURANcE GRoUP

b) za wylątkiem uszkodzeń, o których mowa w pkt 20 i 25 TABELl nr 5, W przy-
padku, gdy złamanie, zwichnięcie lub skręcenie wymagało przeprowadzania
operacji, Ubezpieczonemu przysługuje oprócz świadczenia wynikającego
Z TABEL| nr 5 dodatkowe świadczenie w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia d|a opcjiochrona PIus,

c) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęś|iwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastąpi Więcej niż jedno Złama,
nie lUb Zwichnięcie lub skręcenie, przysługu.je - zgodnie zTABELĄ nr 5 - świad-
czenie będące 5umą kwot za każdy rodzaj zlamania Iub zwichnięcia lub
skręcenia, ale wysokość świadczenia nie może przekrocżyć sumy ubezpieczenia
ustalone.j w umowie dIa op(ji ochrona PlUS,

d) jeżeli w wyniku tego 5amego nieszczęśliwego wypadku, który wydaiżył 5ię
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi złamanie lub zlvichnięcie
Iub skręcenie, za które lnterRisk wypłacil Ubeżpiecżonemu świadczenie,
a następnie w związku Z tym ułamaniem, Zwichnięciem Iub skręceniem
wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe okreś|one w TABEL| nr 4, powstałe na
skutek tego samego nieszcęśliwego wypadku, wówcas świadczenie wypłacone
w przypadku zlamania lub zwichnięcia lub skręcenia zostanie zaliczone na
pclczet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwaiidztwa
częściowego. a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wyso-
kości różnicy pomiędzy wysokością śWiadczenia przysługującego w przypaciku
trwałego inwalidZtwa częściowego, a wypłaconym śWiadczeniem W przypadku
zlamania lub zwichnięcia lub skręcenia;

1 0) w przypadku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem
lub piorunem - ]eżeli w wyniku nagłego żatrucia gazami, bądź w przypadku
porażenia prądem |ub piorunem, W następstwie którego nastąpił Co najmniej
trzydniowy pobyt Ubeżpieczonego W szpitalU - przysluguje świadczenie w wy
sokości 5% sumy ubezpieczenia określone.j w umowie ubezpieczenia dla opcji
ochrona plus;

11)w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszcęśli\ryego wypadku,
które Wyma9ały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia
ico najmniej dwóch wizyt kontrolnych - śWiadcżenie w wysokości 10ó 5umy
Ubezpiecżenia określonej w umowie Ubezpieczenia d|a opc,ji ochrona Plus,
a z tytułu których nie przysługuje świadczenie, o którym mowa w pkt 4) oraz
pkt7) ]0) i 12);

12) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszcęśliwego wypadku
-jeżeIi W wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony dożnał Wstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego koniecznyjest co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpie-
czonego w szpitalu przysługujejednorazowe świadczenie W Wysokości stanoWiącej
j o/o sUmy Ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

CO OFERUJE OPCJA PROGRESJA?
RODZAJE l WYSOKOŚĆ ŚW|ADCZEŃ

§10

Opcja Progresja obejmuje następujące świadczenia:

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

a) w przypadku tooyo uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości
250olo sumy ubezpieczenia,

+
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1.

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu ponizej 1 000o s,,, adczenie w ramach
systemU śWiadczeń progresy,rn,:l t ,,, ,,,.::.:j: -:: ::1 o:e] od Wysokości
uszczerbku na zdrowiu i y/yno5żace:

- 10/o sumy ubezpieczenia okres cre 
", 

.-:,,, . -.e:: eczenia dla opcji
PROGRESJA, za każdy procen: ];:.:t... _ ,: :),:. - rv przypadku
uszczerbku nazdrowiu ,\)-o_-:]:ć]c ,,, t ::]: :.: --j

- ],50/o sumy ubezpieczen a ol res 01ć .,. -" . . - . _: ł:: eczenia dla opcji
PROGRESJA, za każdy procent usża.€|.(-, ,. :.,.,,, _ - lv przypadku
uszczerbku na zdrowju w przeĆlz a e 2ó:: - j,::

- 2,0o/o sumy ubezpieczenia okreś one] ,! j-:,, . -:.:3 ..Zen a dla opcji
PROGRESJA, za każdy procent usźcżer.( - ,. :.,..,, _ - |v przypadku
uszczerbku na zdrowiu w przedz a e 5] :: - -j::

- ż,5o/o sumy ubezpieczenia okreś one] !^t !T.,,. .,:::...Zen a dla opcji
PROGRESJA, za każdy procent usżczerbkL Tż :.,:,,. J - ,! przypadku
uszczerbku na zdrowiu powyże) 7 5o,a,

c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 3C:: s.-l UbeZp]eczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunklen :
, są niezbędne z medycznego punktu widzen a LCo{Jrerto,,Vane kopią

zlecenia |ekarskiego na zaopatrzenie w tvyrobr- n,eil:zne ,,rydalvane na
Zlecenie,

- Zostały poniesione na terytorium Rzeczypospo t€j Po s{;e- i, okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty niesżczęś]iWego,łypad|.J

d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych -
Zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 300. SUm!, ubezpieczenia
okreś|onej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iz;

- Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieceń Społecznych
przyznano rentę szkoleniowąjako osobie trwa]e njezdo nej do pracy w
dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie poWiatoWe9o Ilub WojeWódz-
kiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawnoścl, w którym ożeczono
o celowości przekwaiifi kowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,

- Zostały poniesione na terytoriUm Rzeczypospolite; Polskiej W okresie nie
dłuzszym niż dwa lata od daty niesżcżęśliwego wypadku;

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu wwyniku ataku padaczki -jednorazowe
świadczenie w wysokości 1% 5umy ubezpieczenia określonej w umowie
Ubeżpiecżenia, pod warunkiem, iż padaczka Została żdiagnozowana po raz
pierWsZy W okresie trWania ochrony ubeZpiecżenioWej;

3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
świadczenie w wysokości 250olo sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie

ubezpieczenia, pod warunkiem. iz:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch iat od daty nieszczęśliwego ulypadku;

4) lv przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy jednorazowe
świadczenie w wysokości 10o,/o sumy Ubezpieczenia okreś|one] W umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa żostała zdiagnozowana po raz pierwszy
W okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

5) w przypadku śmierci opiekuna prawnego Iub rodzica Ubezpieczonego w na-
stępstwie nieszczęśliwego wypadku - świadczenie lv iv,v-sokości ]00ó sumy
Ubezpiecżenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod rvarunk em, iż:

a) nieszczęśliwywypadekwydarzył się podczas trwania ochrony Jbezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty n esżcześ i",ego r",ypadku;

Odpowiedzialność lnterRisk ograniczona,]est do c],,,och :carzeń w okresie
u bezpieczen ia,

6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukaszenia/użadlenia jedno-
razowe Świadczenie w wysokoŚc l.. 5!my lbezl e:::r a okles one] w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem co na mn'e] l,,,u:l :,, :9: .ob,!tu !v szp]taIu;

7) w przypadku wstrząśnienia mózgu w nastęPstWie nieszczęśliwego WyPadku
-.jeżeli W wyniku nieszczęśli\,,ego ,,,IaC.j _[i:: i::], !:zrał rvstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego lcr e::", : , :_ ż,- ;, :.zvdniowy pobyt
Ubeżpieczonego W szpita u p z,:ługu.: €JT] ::: ,,€ j ]]:2€n e rv wysokości
Stanowiącej 19,ó sUmy Ubezp ecze-]: akies aia_ 

", 
L- ].,, : :bezc eczenia.

OJAK|E OPCJE DODAKTOWE MOZESZROZSZERZYC WYBRANA OPCJĘ?

§]r

Za zapłalą dodatkowej skladki opcja PodstaWoWa, opCja Podstawowa Plus,
opcja ochrona, op(ja ochrona Plus Ub op(ja Progresja -- ]:e Zcstać lazszerzona
o ponizsze Opcje Dodatkowe (Dl-D14), obejmu.lace ,as:e.u.]3.a s,,.,,adczenia:

1) opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczone9o w następstwie wypadku
komunikacyjnego świadczenie rv wysokości :00:: ;;r; ubezpieczenia okre,
ślonej w umowie Ubeżpieczenia d a opc] Docatko|le ]] :oc larunkiem, iż:

a) wypadek komunikacyjny w zwlazku z ruchem po azdu, c którym mowa W §2
pkt 39 n]niejszych oWU wydarzył się podczas lrvrania och rony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiławciągu dwóch latod daty n eszcześ r,ego lvypadku;



2) Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku -
świadczenie w wysokości 5tanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcii Dodatkowe! D2, uzależnione od stopnii
oparzenia określonego wyłącznie wTABELl nr 6:

TABELA nr 6

Stopień oparzenia
Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość

procentowa (oń) sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2

1J stopień ,l0

lll stopień 30
IV stopień 50

3) Opcja Dodatkowa D3 odmroźenia - świadczenie w wysokości stanowiącej
procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpiecżenia dla Opcji
Dodatkowej D3, uzależn]one od stopnia odmrozenia określonego wyłącznie
w TABELJ nr 7:

TABELA nr 7

4) Opcia Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości ] 9ó sumy ubezpieizenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za kazdy następny
dżień pobytu Ubezpieczonego W szpitalU, począwszy od trzeciego onia pobytu
W szpitaIU, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolelnych, następu-
jących po sobie pobytóW W szpitalU w związku Z tym samym nieszczęśliwym
Wypadkiem śWiadczenie szpitaIne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.
5wiadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy-
sługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego W sżpitalu. Gdy Wypis Ze
szpitaIa nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitaIu jest'oblęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, źe przyjęcie Oo szpltila
nastąpiIo w okresie Ubezple(Zenia:

5) Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpie<zenia w wyniku
choroby - świadczenie W Wysokości ] 70 sUmy ubezpieczenia określonej W UmoWie
ubezpieczenia dła Opcji Dodatkowe,j D5, za każdy następny clzień pobytu Ubez
pieczonego W szpitalu, począrvszy od trzeciego dnia pob}tu W szpitalu, w związku
z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpiecze
niowej. W przypadku ko|ejnych, następU,jacych po sobie pobytóW w szpitalu
w związku Z tą samą chorobą ślviadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego
dnia pobytu w 5żpitalu, Ślv adczenie z tytułu oobytu w szpitalu lv lvynlku choro6y
przysługuje maksymalnie Za 60 dni pobytu W sZpitalU. Gdy Wypis Ze 5Zpitala nastapi
po zakończeniu okresu ubezpieczenia pob)t W 5Zpita u jest objety odpow edzialno-
ścią Ubezpieczyciela, pod vlarunkiem, że przyjecie do szp tala nastąpiło W okresie
ubezpieczen ia;

6) Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania - św adczenie w wysokości
'l009/0 5umy ubezpieczenia okreśJonej w umowle ubezpieczenia dla Opcli Dodat-
kowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania U Ubeżpieczonego po
raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpiecżeniowej, na5tępującego rodZaju
powaznego zachorowania:

a) nowotwór złośliwy,

b) paraliż,

lnterRiskl§
ffijffi;ffiilG

8) Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku -
świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczinia ołreślonej
W umov\,ie ubezpieczenia dla opcii Dodatkowej D8, uzależnione od rodzaju
operacji określonej Wyłącznie WTABELl nr 8, pod Warunkiem, iż operacja:

a) została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia
następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce W okresie trwania
och rony u bezpieczen iowej,

b) została przeprowadzona W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej W trakcie
co najmniej trzydniowego pobytu Ubezpieczonego W szpitalu:

TABELA nr 8

Rodzaj operacji

Wysokość świadczenia
wyrażona jako wartość
procentowa (o/o) sumy

ubezpieczenia określoni-,j w
umowie ub€zpieczenia dla

Opcji Dodatkowej D8

Operacje powłok ciała:

operacje plastyCZne/rekon5trU kcyjne
następStW nieszczęślirłych W)/padkoW l5

operaCje prże\Ą/odu pokarmow€go i jamy brzusznej:

operac]e prze/ykU 100

resekcja żołądka 70

resekcja jelita 4a

operacje wątroby 90

operacje trzustki

operąC_ĘŚ|edziony#
9O

40

J
10

amputac.ja dłoni, przedramienia, stopy 30

ampUtacja na poziomie podUdzia, rarnienia 50

amputacja na pozlomie Uda 70
amputacja konczyny na poziomie
staWu biodrowego 100

oLlerac]e zrłliązane Z otwarciem kJatki piersiorłq,

.p!r...epll].ć 
- 

-T lOO

Operacje lalżadów zmysłu

operacje oka:

urazowe uszkodzenie gałkl ocznej

usunięcie gałki ocznej

odwarstwienie siatkówki

operacje ucha:

Zabiegi W obrębie ucha środkowego

Zabiegi W obrębie uCha WeWnętrzne9o

operac.]e nosa:

operac]a zatok

operacje przegrody nosowe_]' i małzowin nosa

kości twarzoczaszki 30

10

20

40

20

]

i c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

j)

niewydolność nereĘ

transplantaGja głównych organów,

poliomyelitiś,

utrata mowy,

utrata słuchu,

utrata Wzroku,

anemia aPlastyczna,

stwardnienie rozsiane;

7) Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastyczny<h w wyniku nieszczęśli-
wego wypadku - Zwrot Udokumentowanych kosztów do wysokości 2Oolo sumy
ubezpieczenia ckreślonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej DŹ,
pod warunkiem, iz:

a) operacja plastycżna żostała Zalecona przez lekarza jako niezbędna część
procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce
W trakcie trwania o(hrcny uDeZpieCzeniowe.j.

b) koszty operacji p|astycznej Zostały poniesione w okresie nie dłUźszym niż
jeden rok od daty nieszczęś|iwego wypadku;

Operacylne eczenle zla mań:

kości czaszki I so

hości pr,,edrarr,e^'a l lS

kości str.pu, śródstopia

ramienia Iub podudzia

rzepki Iub miednicy

nadgarstka, śródręcza
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Stopień odmrożenia

]] stopień 10

lll stooień 30
IV stopień 50

4a

65

l5

l0

no5a

kręgosłupa 50

obręczy barkowej 30

źeber, mostka l0

10

Uda 30

)5

20
,l0



Operacyjne Ieczenie zwichnięć/skręceń stawu:

b odrowego lub kręgosłupa 45

barkowego 30

koIanowego, łokciowego,
skokowego lub nadgarstka

)0

Operacje układu moczowo płciowego:

operacje nerki, dróq moczowych 65

operacje g nekologiczne:

jajnika ijajowodu

w obrębie sromu, pochwy i szyki macicy

macicy

2a

)a

65

operac;e męskich narządów płciowych )0

Operacje neurochirurgiczne:

operacje centra nego układu nerwowego
mózg i rdzeń kręgowy ]00

Przeszczepy:

przeszczep 5erca 100

przeSzczep wątroby 100

przeszczep nerki
,l 
00

Ql zeszczep i n nych na rządów 65

lnterRiskt§
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c) jeżeli w wyniku tego sameqo nieszczęśliwego wypadku została wykonana
więcej niż jedna operacja, przysługuje zgodnie z TABELA nr 8 - świadczenie
będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie
może przekroczyc sumy ubezpieczenia usta|onej !v umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D8;

9) Opcja Dodatkowa D9 - operacje wwyniku choroby - świadczenie w wysokości
stanoWiącej procent sUmy ubeZpieczenia okreś|one] !V Umolvie ubezpieczenia dIa
Opcji Dodatkowe,j D9, uza|eźnione od rodzaju operacji, określonej wyłącżnie
wTABELl nr 9, pod warunkiem, iż operacja:

a) została zalecona przez lekarzajako niezbędna częśc procesu |eczenia choroby,
która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia,

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

TABELA nr 9

Wysokość świadczenia
wyrażona jako Wartość
procentowa (o/ó) sumy

ubezpieczenia określonej w
umowie ubezpieczenia dla

Opcji Dodatkowej D9

Operacje przewodu pokarmowego i narządów janiy brzusznej:

operacje przełyku:
częściowa resekcja przełyku 80

całkowlta resekcja prze11,,ku 100

ZespoIenie ornijające przełyk B0

operacja naprawcza prze\,ku
/ wszczep en e endoprotezy przelyku 80

operacje zołądka:
częścio[/a resekcja zołąd ka

/ wycięcie żmiany żolądka
całkowlta lesekcia zoład ka

EL]

,l 
00

operacje je it 4a

operacja Wyrostka robaczkowego
ze wskazań nagłych

l0

operacje wątroby:
cZęŚciowa resekcja Wątroby
/ Wycięcie Zmiany Wątroby
całkowita resekcja wątroby

90

90

operacje trzustki:
Wycięcie Zmiany trzu5tki
całkowita resekcja trzustki
/wycięc]e głowy trzustki

90

]00

+
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całkolvita resekcja śledziony 40

Amputacje:

amputacja kciuka

amputacja dłon

amputac;a na poziomie przedramien a

amputacja na poziom e ramlenla

amputac;a stooy | '
amputac_]a na poz om e uda, poduCzia

całkowita am putac.]a kończyny
z wyłuszczen em W stawle
btodrotryVm

amputacja prosta sutka

amputacja całkowita sutka / ów
z doszczętnym usunięciem węzłów
pachoWych

Operacje układu oddechowego:

operac]e nosa:

aQ?'ar,ja la O|

operacja przegrody nosowej i małzowln nosa

Wycięcie krtani

operac_]e tchaWicy:

częściowe wycięcle tchawicy

p astyka tchalłicy
protezo\Ąi anle tchaWicy metodą otWartą

tracheostomia (n e obejmuie tracheostomrr
CZaSoWej)

ot\^/arta operacja tchaullcy

90

80

80

,]0

30

cZęśCiowe usunięcie oskrzela 30

wycięcie płuca (całego Iub fragmentu
tkanki płucnej) 100

operacja śród piersia metodą otwartą
(nie obejmuje biopsji diagnostycznej) B0

Operacje jamy ustnej:

operacje Warg l 10

Wycięcie jęZyka l 40

wycięcie migdałków l t

operacje ś|inlane|7 przewodów ś]inowych | 5

Operacje oka:

usunięcie gałki ocznej i 40

operacje oczodołu i 50

protezowanie gałki ocznej 30

operacje dotyczące powiek 
)alb g,uczolu |,owego

operacle spojóvvek

operacje na rogÓWce lub twardówce 10

Zabieg naprawczy odk|ejenia siatkóWki 5

Operacje ucha:

operacje Wyrostka sutkowatego | 80

zabiegi w obrębie ucha środkowego l ąO

zabiegi w obrębie ucha wewnętznego 30

zabiegi w obrębie ucha zewnętrznego l0

operacje ś imaka 80

operacje aparatu przedsionkoweqo

Operac.ie u kładu nerwowego:

kraniotomia otwarcie czaszki

trepanacja czaszk

wycięcie zrniany / resekcja tkanki mózqowej

Rodzaj operacji

]a



stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej 9t)

\,Vszazepienie 5tymU atora mÓZ9U 90
wentryku lostom ia 80

operacje na oponach mózgu
i przestrzeni okołooponowej 90

operacJa dotycząca przestrzen i

podpajęczynówkowej mózqu 8l)

operac.]e nertryów czaszkowych 80

operacja nerwów rdzeniowych 30
operacje rdzenia kręgowego ]00
Sympatektomia 80

Operacie układu moczowego:

operacje nerki: T -
l

ro]] o,1le ę .,-,I
,,/ę.io^ó\,,e p,ó,l unę - 

]

, d- ,,l

nac ęcle nerki i

B0

B0

50

operacje moczowodu 50
operacja w zakresie ujścia moczowodu 30

operacje pęcherza moczowe9o:

całkowrte wycięcie pęcherza rnoczowego

częściowe wycięcie pęcherza moczowego
pJastyka ujścia pęcherza

90

80

40
wycięcie cewki moczowej 70

Operacje naczyń tętniczych i żylnych:

oIóo €d z, ,. , 
ę|- L1. aoil.

tętnicy plucnej, szl,jnej, podobolczyl.ol ej l 0t]p o,\o b do e loo .j

operacja tętniaka tętnlc mózgu 100

zespolenie zyły wrotnej Iub gałęzi Ąły wrotnej 90

Operacje serca:

pJastyka przedsionka serca 90
pomo5towanie tętn jc wjeńcowych B0

otwarta operacja układU
bodźcoprzewodzące9o 5erca ]00

wszczepien ie rozruszn ikalstym u Iatora 40

operacje osierdzia 40

c) jezeli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana więcej niż jedna opera-
cja, przysługuje - zgodnie z TABELĄ nr 9 - świadczenie będące sumą kwot za
każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie możL przekrociyć sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dIa Opcji Dodatkowej D9i

'] 0) Opcja Dodatkowa D'l0 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
--',zwlot udokumentowanych kosztów do wysokości żOo/o simy u6ezpLczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcjj Dodatkowe,i D10, a w przypadku
kosztów rehabi|itacji nie więcej niż 500 zŁ pod warunkiem, ż koszty leczeńia:

a) pow,tau W nartępfitwie nieszczęśliweqo wypadku, któ(v WYdaęY( s(ąęodcLas
trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostały ponjesjone na teryĄońum Bzeczypospo]itej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

1 
'l 
) opcja Dodatkowa D1 l - <zasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub

pra<y w wyniku nieszczęśIiwego wypadku - świadczenie w wysokości 0,1olo
sum) ubezpieęze§'\a §k\eś\onej !,J umovuie ubezp\eczenia dla DpĆ;i Dodatkowe.i
D11, za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy lub nauki, po*rtuł"j
W.następstwie nieszczęśliwego wypadku, który Wydarzył się podczas trwania
ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od:

a) 1 0-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 1ub nauki, w przy-
padku, gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki tiwaia
nieprzerwanie do 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy,

b) 1-9o dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego clo pracy lub nauki, w przy-

VlENNA lNsURANcE GRoUP

padku, gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy Iub nauki trwała
nieprzerwanie powyżej 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy.

Świadczenia przysługuje maksymalnie za 1O miesięcy czasowej niezdo|ności
Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochronv
u b eZ p iecze n io We.j ;

1 2) Opcja Dodatkowa D12 zdiagnozowanie u Ubezpieczonegowadywrodzonej
serca - świadczenie w wysokości i 00% sumy ubezpieczenia określoĘ w umowió
ubezpiecżenia d|a Opcji Dodatkowej D]2, pod warunkiem, ze wada wrodzona
serca została zdiagnozowana po raz pierwszy W trakcie trwania ochrony
ubezpieczen iowej;

13) Opcja Dodatkowa Dl3 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku - zwrot udokumentowanych kosztOńao *y.Ókoś.i
10o/o sum! ubezpieczenia określonej W Umowie ubezpieczenia dń opc.li
DodatkoWej D1 3, pod Warunkiem, iż koszty leczenia stomatolo9icZne9o:

a) powstałyWnastępstwieniesżczęśliwegowypadku,którywydarzyłsiępodczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub
Utraconego Zęba stałego,

c) zostały poniesione w.okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej
PoIskiej, w okresie maksymalnie 6 mieSięcy od daty nieszczęś|iwego wypadku;

14) Opcja Dodatkowa D14 uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego
wypadku - wypłata świadczenia w wysokości 2olo sumy ubezpieczenia określoiE
W UmoWie ubezpieczenia dla opcji Dodatkowej D'I4, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczo-
nego (0% uszczerbku na zdrowiu) bądź trwałego inwalic]ztwa częściowego,
złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, uraiów narządów ,u.hu, *rtrią-
śnienia mózgu,

b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki Iub pracy przez
okres nie krótszy niż 1 O dni,

JAKĄ POMOC OTRZYMAsZ W RAMACH OPCJ| DODATKOWEJ Dl 5
- AsslsTANcE EDU PLUs?

§12

Za zapłatą dodatkowej składki opcja Podstawowa, opcja Podstawowa PlUs, opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja dodatkowo może zostac ,orr."rr,ona
o opc]ę Dodatkową D1 5 - Assistan(e EDU PLU5 obejmującą:

'l) pomoc medy(zną:

a) Wizyta lekarza Centrum Assistance - jeże|i Ubezpieczony uległ
nieszcześliwemU wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniow"ą,
lnterRi5k Za pośrednictwem centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty
dojazdu lekarza Centrum Assistance orazjego honoririum za pierwszą wizytę
,\ r ejs(u pobytU L]bezpietZoneqo,

bJ organizacjaWizytyulekarza5pecjaIiSty-]eżeiistanZdrowiaUbezpieczonego
i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organiza c)i wizyty lekarza
specjaIisty, lnterRisk Za pośrednictwem centrum Assi5tance zoiganizuje
Wiżytę W telminie wskazanym przez Ubezpieczonego,

c) wizyta pie|ę9niarki - jeżeli Ubezpieczony uJegł niesżczęś]lwemu wypadkowi,
który jest objęty ochrona ubezpieczeniową, lnterRisk za pośrednictwem
Centrum Assistance, na zlecenie lekarża centrUm A5sistanCe, zorganizuje
i pokryje koszt dojazdu pielę9niarki orazjej honorariUm Za Wizytę w miejscu
pobytu Ubezpieczonego. lnterRisk pokrywa koszty wizyt pielęgniarki do
Wy5okośC i sUmy Ubelpieczenia,

d) dostaula leków jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie któregÓ'wymaga
Ieżenia zgodnie z za|eceniem lekarza Centrum Assistance, lnterRisk ia
pośrednictwem centrum Assistance, żorganizuje i pokryje koszt transportu
leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt |eków ponosi
[,/beZpiecZoiry

e) opiekadomowapoho5pitalizacji-jeżeliUbezpieczonyu|egłnieszczęśliwemu
wypadkowi, W następstwie którego przebywał w szpitalu przez okres co
najmniej 7 dni, lnterRisk za pośrednictwem centrum Assjstance, po uzyskaniU
zdeceda )ekarza prołuadzącego )eczc-nle zorganlżuie l ęok.rF koszĆ oęreti
domowe,j po zakończeniu hospitaljzacji, który łącznie nie może przekroczyc
96 godzin, do wysokości sumy ubezpieczenia. Usługa opieki domowej
ob€jmUje:

i. robienie zakupów 5poźywcżo-przemysłowych pierwszej potrzeby -
koszty zakupów realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa
UbeZpleczony,

ii. przygotowywanie posiłków - przy użyciuproduktów, środkóW i 5przętow
udostępnionych przez Ubezpieczonego,

iii. pon-]oc w utrżymaniu czystości w c]omu: sprzątanie poclłóg, dywanów i

wykładzin dywanowych, ścieraniu kurzy, wyrzucaniu smieci, imywaniu na-
czyń, czyszczeniu poWierzchni roboczych w kuchni (blatów, płyty kuchennej
oraz z|ewu), 5prżątaniu łazienki; podlewaniu roślin w domu ioqrodzie -
przy użyctu środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego,

f) transport medyczny jeżeli Ubezpieczony u|egł nieszczęśliwemu wypadkorvi,

lnterRisk B§
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który jest ob.jęty ochroną ubezpleczeniową, lnterRisk ża pośrednictwem
centrum Assistance, zorqanizuje i pokryje koszt transportu Z miejsca pobytu
Ubezpieczonego do placówki medycznej,

g) infoliniamedyczna-lnterRiskZapośrednictwemCentrumAssistanceZapewni
Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który
udzieli Ubezpieczonemu Ustnej informacji co do dalszego postępowania.
lnformacje udzielone przez |ekarza Centrum Assistanc€ nie mają charakteru
diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem centrum Assistance
Ubezpieczony uzyska:

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu,
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce
przepisów,

, informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym
ryzyku zachorowan,

informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne,
interakcje z innymi lekami, moż|iWości prZyjmoWania w czasie ciąży
i Iaktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisow;

2) indywidualne korepetycje - jeźeli Ubezpieczony uczeń |ub student u|egł
nieszczęśliwemu wypadkowi, któryjest objęty ochroną u bezpieczeniową, w wyniku
którego nie mogł uczęszczać na zajęcia |ekcyjne nieprzerwanie przez okres co
najmniej 7 dni, udokumentowanezaświadczeniem Iekarskim, lnterRiskza pośred-
nictwem centrUm Assistance Zor9anizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji
z wybranych prZeZ Ubezpieczonego ucznia lUb Studenta przedmiotóW wchodzących
w zakres programowy rea|izowany w szko|e |ub uczelni maksyma|nie do 10 godzin
lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśIiwego wypadku;

3) pomot rehabilitacyjną jeżel1 Ubezpieczony, będący pracownikiem placówki
ośWiatowe.i, Za Wyjątkiem uczniów i studentóW, ule9ł nieszczęśliwemu
wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, lv wyniku którego
czasowo utracił zdolność do wykonywania placy trwającą nleprzerwanie co

najmniej 7 dni, UdokUmentowaną ZaśWiadczeniem ekarskim, lnterRiSk Za

pośrednictwem Centrum Assistance na Zlecenie |ekarza prorvadzącego Ieczenie
zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w mie.jscu pobytU Ubeżpieczone9o
maksymaInie do 8 9odzin rehabilitacji w odniesieniu do jedne9o nieszczęśliwego
wypadku.

JAKĄ POMOC OTRZYMASZ W RAMACH OPCJ| DODATKOWEJ Dl 6 _

TELEMEDYCYNA?

§]3

1, Za zapłatą dodatkowej składki opcja Podstawowa, opcja Pod§tawowa P|us, opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progres.ja moze zostać rozszerzona o Opcję
Dodatkową D16 TeIemedycyna.

2. W ramach Opcji Dodatkowej D16 Telemedycyna - lnterRisk za pośrednictwem
Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, Z Zastrzeżeniem §14 ust. 4, koszt 12

e-konsultacji internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w cią9u okresu

ubezpieczenia, z zastzeżeniem, ze pomiędzy dwoma następUjącymi po sobie
e-konsUltacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna przerwa,

3. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie
przez Ubezpieczonego urządzeń umożliwiających komunikację W formie W jakie]

prowadzona będzie konsu|tacja spełniajacych Wymagania okreś]one inr załączniku nr 2

do oWU. Koszty połączeń i UsłUg internetowych Ubezpieczony ponos| We lvłasnynl
zakresie.

sUMA UBEzPlEczENlA l WARUNKl JEJ zMlANY

§14

1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest na Wniosek Ubezpieczajacego osobno
dla Opcii Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Ochrona Plus 1ub Opcji
Progres.ja oraz dla poszczegó|nych Opcji Dodatkowych (D]-D14), o których mowa
W § 4 ust, 1 pkt 1), 3) i ust. 2 pkt 1), 14).

2. Dla opcji ochrona, o której mowa W §4 ust, '] pkt 2, sumy ubezpieczenia Ustalone Są

dla każdego zdarzenia, za które lnterRisk ponosi odpowiedziainość ubezpieczeniową.
Odrębne sumy ubezpieczenia, okreś|one w umowie ubezpieczenia, które w zależności
od wybranego wariantu ZgodnieżTABELĄnr ]0-Wynoszą:

TABELA nr 1 0

5.

Dla opcji DoDATKOWEJ D15 - Assistan(e EDU PLUS, o której mowa W §4 Ust. 2

pkt 1 5 oraz § ] 2, suma ubezpieczenia jest stala i Wynosi 5.000 PLN.

Dla opcji DoDATKoWEJ D16 - Telemedycyna, o której mowa tv §4 USt.2 pkt']6 oraz

§ 13, sumę Ubezpieczenia stanowi koszt ]2 e konsultacji, o których mowa W §13 ust.2,
ale nie Więce,j niż 5,000 PLN.

5uma ubezpieczenia ustaIana jest dIa każdego Ubezpieczonego okreś|ona jest
w umowie ubezpieczenia,

Górną 9ranicą odpowiedzialności lnterRisk jest kwota stano,,| aca l00o,/o sumY

Ubezpieczenia w przypadku opcji Podstawowej, opcji Podsta1,1oive; Plus, opcji
ochrona Plus, opcji Progresja, opcji Dodatkowych (D1 D] 6], Za l,,T jatkien]:

'l) opcji Progresja,9dziegórną9ranicąodpowiedziaIności lntelRisk]est (i,ota stanoWiąCa

25070 sumy Ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczel a d a cpcj] Progresja;

2) opc.]iochrona,9dziegórną9ranicąodpowiedzialnościjeStl00::s!r},Ul]eZpieczenia
ustalonej odrębnie dla każdego zdarzenia.

W ramach ubezpieczenia wypłacone świadczenie lub łaczna l,,,.ta ,,!ypłaconych

świadczeń nie mogą przekroczyć łącznie górnej gran c! Jd!cr,,]edzia]ności
określonej osobno d|a Opcji Podstawowej, Opcji Podstawolve] Fi!: CDcji Ochrona,
opcji ochronaPlu5 lUbopcji Progresjaorazwybranej opcji Doda:k.l,,e] D1 D16).

co TRZEBA zRoBlĆ, ŻEBY slĘ UBEzPlEczYĆ?
ZAWARcl E UMoWY u BEzPl EczENlA

§,15

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, który
powinien zawierać co najmniej następUjące dane:

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

2) imięinazwiskoUbezpieczonego,jeżeli UmowaZawieranajestWformieimiennej;

3) liczbę dzieci, ucznióW studentóW i pracowników pIacówek ośWiatowych Zgłoszonych

do ubezpieczenia;

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

5) propozycję sum ubezpieczenia dla opcji Podstawowej, opcji Podstawowej Plus,

Opcji Ochrona Plus, Opcji Progresja, a w przypadku Opcji Ochrona propozycję
odrębnych sum ubezpieczenia dIa każdego zdarzenia;

6) propozycję sum ubezpieczenia dIa opcji Dodatkowych (Dl -D1 4) - w przypadku, gdy
U bezpieczający wnioskuje o rozszerzen ie zakresu o Opcje Dodatkowe (D1 -D 1 4);

7) okres ubezpieczenia;

8) propozycję postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień OWU, o ile

Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy ubezpieczenia.

lnterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych
informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowe9o.

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

Okres ubezpieczenia okreśIa się w umowie ubezpieczenia.

lnterRisk potwierdZa ZaWarcie Umowy ubezpieczenia dokumentem Ubezpieczenia.

§16

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta W formie ubezpieaenia grupowego,
ubezpieczenia indywidualnego Iub rodzinnego w rozumieniu §2 pt(t 66-68,

Umowa ubezpieczenia indywiduaInego lub rodzinnego moze zostać zawarta wyłącznie
W formie imiennej.

Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest W formie imiennej lub za zgodą
Ubezpieczyciela w formie bezimiennej, pod warunkiem ubezpieaenia co najmniej
90olo osób W danej placóWce ośWiatowej orazzzastrzeżeniem ust, 4.

W przypadku rozszerzeniazakresu o opcję Dodatkową D1 5 - Assistance EDU PLUS

i D16 -Telemedycyna, o których mowa w §12 i ']3, umowę ubezpieczenia grupowego
zawiera się w formie imiennej,

7.

1.

3.

4,

5.

l.

2,

3.

4.

2.

5. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia 9rupowego W formie imiennej jest

dołączenie do wniosku Ubezpieczającego imiennej listy osób puystępujących do
ubezpieczenia.

sU!ĄŁqB EzPlĘqzlll l A { P L N)

Rodzaj ubezpieczenia

Smierc Ubezpieczone9o w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wariant

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

l ,wale ,^waIidzlwo c-ęściowe

lwrorlosz-ów zokr,pu wóz.o inwa|idz. ego 1d wvpddel.

, Spowodowdne9o c es-c-ęs'l\,Vym W\ padlien

+
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5,000
T
6,000 /.000 l 8,000 9.000 3,00

,]4.000

5.000

-' j.n' |-..4 i Gi 

-i 

o+ | ó-z o+ 0-9 _ o-1o l 0-11 
]

1ń;]l]
1.4OO l

3.000 5,0OO 6.000 | 7,0OO ] B,0OO 9.0OO 10000,,].O00 ]2.000 l3.0OO

3oo | ,oo I uoo /oo 8o0 9oo l,ooo ] 1o0 ] 20o 1.300

3,000

inwa]idztwa
5,000FF ] 

s.ooo s,ooo 5,000

3.

4.

6.
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Złamaniajednej lub więce; kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku 500 1,000 1.25a
,l 
.500

,1.750
2.000 225a 2.50a 2.75a 3,000 3,250

Rany będące następstvrem n eszczęś iwego lnlvpadku 50 100 l50 2aa 250 300 350 400 500 600 7aa
Urazy narządólł r-uchu będące następst,ń/em nieszczęśltwego wypadku 50 100 150 )0a 250 300 350 400 500 600 /00
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/uządlenie 50 60 70 B0 90

,l00
110 l20 l30 ]40 l50

V\istrząśnienie rnózg u tł na5iępstwie n ieszczęśJiweqo wypadku 300 500 75a 1,000 1.250 1,500 1.750 2.000 2,25a 2.500 2_] 5a
Smierć,opiekuna prawne9o ]ub rodzica w następstwie niesrcręś|i*ego
wypadku 3,000 5,000 6,000 /,000 B,000 9,000 10,000 1 ].000 ]2,000 13,000 1,1.000

oD KlEDY UBEzPlEczENlE GWARANTUJE ocHRoNĘ l KlEDY oNA slĘ KoŃczY?
PoczĄTEK l KoNlEc oDPoWlEDzlALNoŚcl lNTERRlsK

§17

1. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu
ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia
wskazanego w umowie ja ko początek okresu ubezpieczenia, jednak ńie wcześniej niż
od dnia następnego po zapłaceniu składki Iubjej pierwszej raty.

3. Odpowiedzialność |nterRi5k ustaje:

1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia;

2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym

mowa W §18 Ust. 2-4;

4) wprzypadkuopłacaniaskładkiwratach-jeżelipoupt}ryieterminupłatnościraty
lnterRisk Wezwie L)bezpieczającego do jej zapłaty zzagrożeniem, ze brak zapłaty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pueż Ubezpiecającego spowodujó
ustanie odpowiedziaIności lnterRisk, a koIejna rata 5kładki nie żóstinie'opłacońa
W tym terminie - Z dniem upływu tego terminu;

5) z dniem wypłaty świadrzenia lub świadaeń o łącznej wysokości równej sumie
ubezpiecenia określonej w polisie;

6) wobec Ubezpieczonego - Z dniem jego Zgonu;

7) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowle ubezpieczenia - z upływem ostat-
niego dnia miesiąca kalendazowe9o, w którym lnterRisk otrzymał oświadczenie
o Wystąpieniu Ubezpieczonego Z ubezpieczenia. Ubezpieczony może Wystąpić
z ubezpieczenia w każdym czasie.

4. Wznowienie odpowiedzialności lnterRisk Z tytułu Zawartej umowy Ubezpieczenia
następuje następnego dnia po zapłacie dodatkowej składki za doubezpieczenie,
w przypadku, gdy odpowiedzialność |nterRisk ustała wskutek wyczerpania 5umy
ubezpieczenia, pod warunkiem, że lnterRisk, nie później niż w terminie 7 dni od dnii
zapłaty dodatkowej składki, potwierdziw formie pisemnej Mnowienie ochrony.

RozWlĄzANlE UMowY UBEzPtEczENlA

§18

t. Jeźeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dfu^zy niż sześć miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczónia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej
obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendazowego ,zachońa'-
niem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa Wypadku,. każda ze stron mozJządać odpowiednlej zmiany
ylro\oś!] składki, poczynając od chwili, w której zaszła tjokoIiczność, nie wcześniój
jednak niź od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiegó
ządania druga strona może W terminie 14 dni Wypowiedzieć umiwę ze skutkie"m
natych miastoWym.

4. Jeżeli InterRisk ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie Została zańcona
p.rzez Ubezpieczającego w terminie, lnterRisk moźe wypowiedzieć UmoWę Ze
skutkiem 

-natychmia'towym i ż-ądać zapłaty składki za oiiur, pr.", który ponosił
odpowiedzia|ność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

5. Umowa lthezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego upływu terminu, o którym
mowa w §17 ust. 3 pkt 4.

oD czEco ZALEżY WYsoKoŚc sKŁADKl UBEzPlEczENloWEJ?
SKŁADKA UBĘZPlECZENlOWA

§19

1. Wysokość skladki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej użależniona jest od:

] ) prżedmiotu ubezpieczenia;

2) zakresuubezpieczenia;

3) okresuubezpieczenia;

4) wnioskowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia;
5) |icżby osób przystępujących do ubezpieczenia;

6) informacji o sZkodowosCi,

3. Podstawową składkę ubezpiecżeniową oblicza się mnoząc określoną sumę
ubezpieczenia przez właściwą dla danej Opc]i stawkę btreSloni w złotych polskich,
uzależnioną od czynników okreś|onych w ust. 2. Postanowienie tó nie dótyczy:
1) Opcji Ochrona;

2) Opc]i DODATKOWEJ D 15 - Assistance Edu Plus;

3) opcji DODATKOWEJ D 16 -Telenredycyna,
W których obowiązuje jedna stawka składki określona kwotowo dla każdego
UbezpiecZonego.

4, Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej obliczana jest Wec]łUg taryfy
składek obowiązującej w dniu żawarcia umowy ubeŹpieczenia:
'l) dla opcji Podstawowej, opcji Podstawowej Plus, opcJi ochrona Plus oraz opcji

Progresja ustala 5ię w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia. Wysokoś2
składki dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za każdy-1.ooo zł
sumy ubezpieczenia;

2) dla Opcji Ochrona ustala się w zależności od wybranego wariantu ubezpiecżenia;
3) dlaposzczególnychOpcjiDodatkowychustalasięwzależnościodwysokościsumy

ubezpieczenia. Wysokośc składki za każde świadczenie dodatkowei dla każde9Ó
U bezpleczonego Ustalana jest kwot awo za każdy 'l .000 zł su my ubezpieczen ia;

]] dla opcj DoDATKOWEJ D15 - Assistance Edu Plus oraz opcji DODATKOWEJ D]6Te em6dy6.ynu, wysokość składki cj]a każdego Ubezpieczonego ustalana .iest( ,., otc,.,, o.

5. l:erĘ;sł noZe Zastosować żrvyzki składki, w szczegółności z tytułu;

l ob]ęcia ochroną Ubezpieczeniowa osób Upralviajacych 5port Wyczynowo;

2] ,,vprolvadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień oWU,
6. interRiSk może Zastosować żniźki składki, w szczegó ności Z tytułu;

']) ]iczbyosób przystępujących do ubezpieczenia;

2) niskiej szkodowości w poprzednich okresach ubezpieczenia;

3) wprowadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień OWU,
7, 5kładka ubezpieczeniowa płatna jestjednorazowo, chyba ze strony umówiły się

i n aczej.

8. Składka ubezpieczeniowa, na wniosek Ubezpieczającego, może zostać rozłozona na
raty. Terminy płatności i wysokość kolejnych rat okreśIa się w umowie ubezpieczenia,

9. Składka za ubezpieczenie powinna być zapłacona W dniU Zawierania umowy, chyba
ż€ strony umowy ustaliły w umowie ubezpieczenia późnie)szy termin piatności.
W przypadku płatności ratalne,j, pierwsza rata składki jest płatna W dniu ZaWierania
umowy ubezpieczenia, natomiast ko|elne raty składki ubezpieczeniowe,j ptatne są
w terminach płatności określonych w umowie ubezpieczenia,

10.W przypadkU odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy
przez któr;kolrviek z€ stron, lnterRisk naIeży się składka za okres, w którym udzielał
ochrony ubezpieczeniowej,

1'|. W przypadku rozwiążania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który
żostała żawa rta Ubezpiecza.jącemu przysłUguje ZWrot 5kładki za okres niewykorzystane.1
ochrony ubezpieczenioWej,

JAKlE oBoWlĄzKl MA UBEzPlEczAJĄcY UBEzPlEczoNY A JAKlE lNTERRl5K?
PRAWA I oBoWlĄzKl sTRoN UMoWY UBEzPlEczENlA

§20

1. Ubezpieczający obowiązanyjest do:

1 ) prżed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpiecza.jący obowiążany ]est podać
do wiadomości lnterRisk wszystkie znane sobje oko|lczności, o które lnterRi5k
zapytywał rv formularzu wniosku albo przed zalvarciem umowy w innych pismach;

oGoLNE WARUNKl UBEZP|ECZEN|A EDU PLUS 15
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2) zgłaszania lnterRisk zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował
lnterRisk przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po powzięciu
o nich wiadomości;

3) opłacenia składki lub jej ratW Ustalonym terminie;

4) umoźliwienia lnterRisk zasię9nięcia informacji odnoszących się do okoliczności
Wystąpienia WypadkU;

5) przekażywania lnterRisk W terminie ustalonym w umowie Ubezpieczenia
wszystkich danych niezbędnych do naIeżytego wykonywania postanowien
umowy ubezpieczenia, a W szczególności listy osób przystępujących do
ubeZpieczenia - W przypadku umowy ubezpieczenia ZaWartej W formie imiennej;

6) przestrzegania obowiązków określonych w niniejszych oWU;

7) do doręczenia Ubezpieczonym oWU i udzielenia niezbędnych informacji
dotycZących ochrony UbeZpieczenioWej;

8) poinformowania Ubezpieczonego na jego żądanie o sposobie obliczania
i opłacania skladki ubezpieczeniowej oraz dostarczenia UbezpieczonemU
postanowień umoWnych W Zakresie stanowiącym o jego prawach i obowiązkach,
przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na finansowanie składki
ubezpieczeniowej (o ile Ubezpieczony finansuje składkę). lnformacje powinny
ZaWierać także opis obowiąZkóW UbeZpieczającego i lnterRisk względem
U bezpieczonego;

9) w przypadku,9dy umowa ubezpieczeniajestżawierana na cudzy rachunek, Ubez-
pieczający zobowiązany jest przekazać osobie Zainteresowanej prZystąpien]em
do umowy ubezpieczenia informacje, o których mowa W art. 17 Ust. 1 ustawy
o działalności Ubezpieczeniowej i reasekUracy.jnej przed przystąpieniem przez
tę osobę do umowy ubezpieczenia, na piśmie, lub jeźeli osoba Zainteresowana
przystąpieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to Zgodę, na innyn] trwałym
nośniku w rozumieniU ustawy o dżiałalności ubezpieczeniowej j reasekurac)r'.]ne.].

Jeżeli Ubezpieczający nie podał do wiadomości lnterRisk okolicZności Znanych soble,
o których mowa w ust, 1 pkt'] lub nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust, ]

pkt 2, lnterRisk nie odpowiada za skutki tych okoliczności.

lnterRisk obowiązany jest do:

1 ) przekazywania UbezpieczającemU informacji niezbędnych do Za,,Valcia lvykonania
umowy ubezpieczenia, a w przypadku zgioszenia rosżczenla Zobolviążany jest do
terminowe,j likwidacji;

2) dostarczenia Ubezpieczającemu przed zawarciem umo,,r.v ubezpieczenia tekstu
niniejszych oWU, a takze innych dokumentólv i formU arzy nlezbędnych z punktu
widzenia wykonywania umowy ubezpiecżen ia;

3) na żądanie Ubezpieczonego, udzielen]a informac]l o postanowieniach ZaWartej
Umowy oraz oWU w zakres]e praw i obowlązków t]bezpieczonego;

4) udostępnianid Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu Tabeli Norm Uszczerbku
na Zdrowiu W taki sposób, aby Ubezp]eczający lub Ubezpieczony mógŁ zapoznac
5ie z nią przed zawarcienr umowy ubezpiecżenia;

5) Udostępnienia Ubezpieczającemu, UbezpieczonemU ]Ub Upraw,njonemu infor
macji i dokumentó!v, gromadzonych w celu u5talenia odpowiedzialności
lnterRisk lub wysokości świadczenia. osoby te moga zadać pisemnego potwler
dzenia przez lnterRisk udostępnionych informacji, a także sporzadzać na slvó]
koszt kserokopii dokumentów i potw]erdzanla ich zgodncśc z oryglnałem przez
i nterRisk;

6) objęcia ochroną ubezpieczeniowa osób, które ZoStałV Zgło!Z.te plż!Z
Ubezpieczającego, i za które zostala zapłacona składka ubezpie:zen o,,a:

7) Wypłaty śWiadczenia na warunkach i zasadach okreś onych ll n nie.lsz_vch
OWU i umowie ubezpieczenia;

8) zabezpieczenia danych osobowych, otrzymanych w wyniku real zacjj umo\vy
Ubezpieczenia Zgodlie orzep,Saai praWd:

9) pisemnego informowania osoby Występującej Z roszczeniem,jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności lnterRisk lub wysokości świadczenia,
jeżeli jest to nieżbędne do dalszego prowadzenia postępowania, zgodnie z 522
ust,7;

10) pisemnego informowania Ubezpieczającego |ub Ubezpieczonego, jeze|i nie sa

oni oSobami występującymi Z Zawiadomieniem o Zajściu zdarzenia oblętego
ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z §22 ust. 7,

4. Ubezpieczający, Ubezpieczcny lub Uprawniony ma.ją prawo wglądu do informacji
! dokumentów, gromadzonych W celu U§talenia odpowiedzialności lnterRisk
iub wysokości świadczenia, żądania pi5emnego potwierdzenia przez lnterRi5k
Udostępnionych informacji i sporządzania na swój koszt odpisów Iub kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich za zgodność z oryglnałem prżeż lnterRisk,

5. Niezależnie od irlnych postanowień oWU, W sytuacji Zaniechania lub zaprzestania
dochodzenia świadczenia od lnterRisk przez Ubezpieczajacego, Ubezpieczony albo
jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego dochodzenia świadczenia,

4.
co zRoBlć, ŹEBY Do5TAć śWlADczENlE?

zGŁoszENlE Rosz€zENlA. USTALEN|E l WYPŁATA ŚWlADczENlA 
5.

§2]

W 13zie pow5tania zdarzenia iTt]gące9o powodować odpowiedżialność lnterRisk
UbeZpieczający lub Ubezpieczorl,,, o|roWiąZany jest do:

+
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1.

2.

1 ) niezwłocznego zgłoszenia się do |ekarza i zastosowania 5ię do jego Zaleceń;

2) zawiadomienia o Zajściu tego Zdarzenia lnterRi5k nie późn jej niż w terminie '|4 dni
od dnia zajścia zdarzenia |ub uzyskania o nim informacji, o i|e stan zdrowia mu na
to pozwaIa;

3) poddaniasiębadaniuprzezlekarzawskazanegoprzezlnterRiskceIemrozpoznania
zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takiego badania pokrywa lnterRisk.

522

Zawiadomienie o ZajściU zdarzenia objętego ochroną ubezpieceniową Ubezpie-
czający Iub Ubezpieczony może złożyć w każdej jednostce organizacyjnej lnterRi5k,

ZaWiadomienie o zajściu zdarzenia poWinno zawierac poniżZe podstaWoWe
informacje:

1 ) imię i nazwisko lub nazwęi adres UbezpieczĄącego;

2) imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego;

3) imię inazwiską adres Uprawnionego, jeżelizroszczeniem wyśiepuje Uprawniony;

4) datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zai§tnienia;

5) imię i nazwisko, adres świadków zdarzenia, o ile są w posiadan;u zgłaszającego
roszczenie.

W ce|u usta|enia odpowiedzlalności lnterRisk Ubezpieczająry lub Ubezpieczony
zobowiązanyjest dostarczyć poniższe podstawowe dokumenry o ile sa_ w posiadaniu
zgł aszającego r o szczenle:

1 ) kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane;

2) dokumentację medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych
obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę;

3) kartę informacyjną ze szpitala;

4) celem refundacji poniesionych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawa-
nych na zlecenie:

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

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

5) celem refundacji poniesionych kosaów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych:

a) kopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń 5połecznych, na podstawie której
pżynano rentę szko|eniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychcza-
sowym zawodzie lub orzeczenie powiatowe9o (|ub wojewódzkiego) zespołu
ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o ceIowości
przekwalifi kowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,

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

6) ce|em refundacji poniesionych: kosaów leczenia, kosńóW leczenia stomato|o-
gicznego okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur
VAT oraz dowody ich zapłaty, a także dokumentację medyczną z odbytych Wizyt,
ZabiegóW pobytu W szpitalU, operacji. Dodatkowo celem refundacji poniesionych
kosztów rehabilitacji okazać dokumentację |ekarską Zawierającą skierowanie na
Zabiegi rehabilitacyjne;

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

a) kopię prawajazdy i uprawnień wymaganych zgodnie z prżepisami prawa,

b) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;

8) w przypadku pogryzienia pżez psa, pokąsania, Ukąszenia/Uządlenia - kartę
informacyjną ze szpitaIa;

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

a) kopię zaświadczenia lekarskiego Wystawionego zgodnie z rozpoządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie ozekania o czasowej
niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z orygina{em przez pla-
codawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła lvrv. zaś,łiadaenie oraz
zaświadczeniem stwierdzającym Zatrudnienie -,.V pzypadku Ubepieaonego
będącego pracownikiem placówki oświatowej, chyba ze Ubezpieczony nie
mó9ł 9o użyskać z przyczyn od siebie niezależnych,

b) zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres niezdo|ności do nauki i za-
świadczenie ze szkoh1 potwierdzające nieobecność na zajęciach lekcyjnych
- w przypadku uczniów i studentów;

10) w przypadku uciążliwego Iecenia zaświadaenie lekarskie zawierające informa-
cję o okresie niezdolności do nauki lub pracy oraz potwierdzenie nieobecności
Ubezpieczonego w pracy lub na zjęciach lekryjnych pzez zakład pracy lub szkołę.

lnterRisk może na swój kosa, kierować Ubezpieczonego na badania lekarskie z czę-
stotliwością uzasadnioną względami medycznymi.

InterRi5k może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działaInośćleczniczą
w rozumleniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń
zdrowotnych Ubeżpieczonemu, Za pośrednictwem lekarza upoważnionego przez
lnterRisk, informacje o okolicznościach związanych z ocenąryzyka ubezpieczeniowego

3.

3.
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iwerYńkacjądanYchojegostanieżc]rowia,ustaleniemprawatej osobydoświadczenia 2. świadczeniawypłacanesąwzłotychpolskich.z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenla, w za kresie okreslonvm
W UStaWie o działalnoŚci ubezpieczeniowej i reaiekuracyjnej, 3. lnterRisk spełnia świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania Zawiadomienia

6. Wystąpienie lnterRisk o inforrnację, o której mowa w ust. 5, wymaqa Disemne. 
o wYPadku.

zgodY UbezPieczoneqo lub 
9robyl lu. rachunek kóre] ma zoitac'r;;'.;J;;;j 4. JeŻeli W terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych doubezPieczeniaalbojegoprżedstawicjelaustawowego. Ustalenia odpowiedziaInośŻi lnterRisk uluó *ysołosli-l*iui.r"niu okazało się

7, Po otrżymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego 
fi&"i]l,!',{H;',:i';,"YrlX?,''f,riJ:§["Jj'mi*11l'U**T,,.#ochroną ubez'ieczeniową, lnterRisk W terminie 7 dnj od aniu ot,rli*uniJ'i"jo Jednakźeuu.rpońJ.ę?!*iadczenialnterRiskwypłacawterminie30dni 

oddatyzawiadomienia, informUje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczone9ó,;"z"ri ni"ią otrżymania żawiadomienia o wypadku.onj osobami WysrępU]ącymi z tym zawiadomien-", oru, podejmule posteDowanie
ootYcZące Ustalenia stanU faktYczne9o zdarzenia, zasadnoici' ,9los.ony.ń 5, JeŻeli.W_terminie określonym w ust.3 lnterRisk nie wypłaci świac]czenia, zawiadamia

odPowiedzialnoŚci lnterRisk lub wysoko;;i świadczenia, jezeli jest to niezbedne do lub częsci * po*y.rry. t"r.ini".
dalszego prowadzenia postępowania, '--' '- "'!!v}9ll! vv 

6. JeZeli swiadczenie nie prżysłUguje lub przysługuje W innej Wysokości niż określona8' W PrZYPadku PoWżięcia PrZeż lnterRisk nowych informacji mających związek w zgłoszonym ,orr.."nju, lntJrńisk inforńuje"o ty. n" pls.i"'.r.oę występującąz ustalenjem zasadnoŚci zgłaszanych roszczeń lub wysokości iwiaacienia, lnteńiit Z roszcżeniem oraz Ubezpieczonego,jeżeli niejest on osobą zgłaszającąroszczenie,W terminie 7 dni od, datY, Powzięcia doclatkowych informacli, pisemnie informuje W terminach określonych w ust.3 ńb 4, wskaz"ją. r" ok;i;;;ici oraz na podstawęUbezpieczającego, Ubezpieczonego lur, upru,,"'nion"g; Z Umowy ubezpieczenia, prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę Wypłaty śWiadczenia orazjakiedodatkowedokument/5ąPotrzebnedoustaleniaiwiadczenia. Poucza o moźliwóśŻi'złozenia skargi lub reklamacji do lnterRisk lub dochodzenia
9. W razie powstania zdarzenia. objętego_ochroną ubezpieczeniową w ramach opcji 

roszczeń na drodze sądowej.

DODATKOWEJ D15 - Assistance EDU PLus,'Ubezpieczający tul, ut erpie.ron! 
§25obowiązany jest telefonicznie skontaktować się z Cenirń Assistance (adres, numprtelefonuPodanYje'tWumowieUbezpieczenia)ipr."łurutnu.tępuj;;";;;;;;;.j;:' 

'. !!:1|l":r"l*emu,ubezpteczonemulubuprawnionemuzumowyubezpieczenianie
] ] imię i nazwisko |ub nazwę i ddres Ubezpieczdjącego; oęoąCemu osoba hzY(zna PrzYsługuje ptawo do wniesienia shargi.

2) imię inazwisko Ubezpleczonego; 2' UbezPieczającemu, ubezPieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczeniabędącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia reklamacli w rozumieniu3) adresZamiesżkaniaUbezPieczonego; ustawYorozpatrywjniureilamacli przezpodmiotyrynkufinansowegoioRzeczniku
4) okres ubezpieczenia; FinansowYm,

5) krótkiopiszdarzeniairodzajkoniecznejpomocy; 3' skargę lub reklamację składa się: na piśmie do oddziału lub filii lnterRisk zapośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub osobiście albo ustnie,6) numerte|efonu kontaktowego Ubezpieczonego. tj, teIefonicznie poprżez lnterRisk ro]ntait (nr t"l., iz zlz"io'i) lub osobiście do
10,W razie powstania zdarzenia, objęjp9 ochroną ubezpieczeniową w ramach opcji iiijljiiĘł!|,:il:"J1:,fll:';l;":}'Ł::1,J,[:#i;m"*lxr;Ś.xŁlDODATKOWEJ D1 5 - Assistan(e EDU PLUs, UbezPieczonY, na Wniosek centrum posłańca luó kuriera na ujr"i oJ łor"rpondencji wskazany w decyz,li o wypłacie lubAssistance' ZobowiąZanY jest Przed'tawic lekarzom tentrum Assistance posiadane: odmowie wypłaty oorrńo*uniu lun świadcżenia lub innym dokumencie, któregoŻaŚWiadczenia medYczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty i""avarn", dotyczy skarga lub reklamacja.recepty, a także okazaćUbezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktuiVATorazdowodYichzaPłaty, 4. Na żądanie osoby składające1 reklamację w sposób inny niż za pośrednictwem
1 '!. W celu zrealizowania Świadczenia w ramach opc,ji DoDATKOWE] D16 - Telemedycyna, ;T;i]:ffi;il:lff: Ę::u:", 

lnterRisk potwierdza fakt złożenia reklamacji
Ubezpieczonv zobo\ViąZdny jest 1drejestlowa( ,ię nu por,ulu (entl Um TelemedVcVnVoostęPneqona5tronieinternetowej WWw.interrisk.pl ipostępowaczgodni"r"*łul 5, Jednostka organizacyjna lnterRisk, której dotyczy skarga lub reklamac;a udzielażanam aP kacj, 

ilT:ł!*'iliililnł:§:iffij#"f#,1";:#*.m:rumł;:li1
§23 rozPatrzenie s,kargi |ub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w termjnie 30 dni, termin

' :[:ffi.:;,,$"jTi"li.::ffi:'J|" jxffi -Hil1,1y:.j:H!1 :u;.",;i:T] §:[ł[:ilL'§,oli*TH:#iH.Xi:,il,i?ffilfr:flmożezostaćwydluzonyclo
leczenia powypadkowego, najpÓźnieJ wzł mLiiącu.a a"i" *lp.ł.i 6. InterRisk udziela odpowiedzi na skłgę lub reklamację pisemnie lub za pomocą

2. stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwaljdztwa, w ramach opcji podstawowej, il]fią iJaiJil:T;l]ilYHil?i::Y;:iill;i:*J;tłł;*t*X.*:
:ł3],:'""j#'Ł#ii :,i ::,-.1ill;".:i,#i,Tli,,§1",j";:;łji "i.i:f""f i,niosek osoby wń.zą.u; ,ótlu,na.le może Zostać udzielona clrogą e|ektroniczna,
na Pcdstawie badania Przeprowacizonego przez lŹkarza,uuńlu ,- ujr"łuri 7. UbeżPiecza.jącemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczeniaUbezpiecŻonego, o,:_91::'' Óso.bą fizyczną przysługuje prawo *nies]enia- skargl ao Rzecznika

3, Stopień uszczerbku na zcJrowiu w ramach opcl,i Podstawowej i,opcji Progresja Usta- ili"i:;lti'r:-fffi[i1'."Jł'^?ii:;'r""§§;:'*" ,*,o."nl się o pomoc do
lany jest wyłącznie na podstawie TabeIi Norm Ószczerbku na Zdrowiu udosteDnianei
UbeżPjeczającemU lub Ubezpieczonemu, na kazdy i.r, *nio*l ,foo;;;il;i;;;] 8. lnterRi5k podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
wieniami §]9 Ust. 3 pkt 4,

4. stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach opcji Podstalvowej PiUs Ustalany jest na PosTANoWlENlA KoŃcoWEpodstawie Tabeii Norm uszczel bku na zdrowiu Edu pius i wyłącznie za uszkodzenia
ciała wyszczególnione wTabell Norm uszczerbku na zdtowlu Edu plus, która stanowi §26zaiącznik nr 1 do niniejszYch oWU' 1. Wszystkie zawiacJomienia i oświadczenia złożone przez Ubezpiecżającego,j' stoPień trwałego inwalidztwa, złamań kości, zwichnięć i skręceń stawów w ramach UbezPieczonegolublnterRiskwzwiązkuzumowąubezpieczenia (dotyczącezarównooPcjiochrona ioPcji ochrona PlUs, usta,iany jest na poclstawrelabel l-s *rir-"y.ł, wYkonania jak i rozwiązania lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia) powinny'ł niniejszYch oWU iwYłącznie za trwałe inwalidztwo, zlamanIa koścj, zwichnięcla !l.,_1,:i"i" na piśmie pod rygorem nieważności, ża wyjątkiem przypadku, gdyskręcenia stas/ÓW Wyszczególnione WTabeJach 1-5. podmioty te Wyrazą zgodę na §rzekazywanie Zawiadomień i ośWiac]czeń W formie

a. jrzy UstaleniU stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu Iub trwałeqo inwaIiclztwa 
elektronicŻnej,

':eŚcioweqo 
nie bierze się pod uwagę charakteru .ry;"";;i;;;;;;;;:; 2. PoWódZtWo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia moźna wytoczyć

"ykonywanychprzezUbezpieczonego. lvedług przepisów o *łasci,,nicici'ogólne], albo przed sąc1 ulłaśclwy dla miejsca7 'ażie utraty Jub uszkodzena organu, narzadu lub układu, których funkcje przed :iffi'ffi:lł:;5ł:|?*fi:ii"jiil§?!;['-"ili1l;::::l*r:ru:"ii:
-' Padkiem bYłY juŻ uPoŚledzone, Świac]czenie wYPłaca sie z' uwzględnieniern i ornu *yto..yć *",lług prr"|irj* o właściwości ogólne_j albo przed sąd właścirvy::l cY PcmiędzY stoPniem (Procentem) uszczerbku na zdrowiu włisĆiwym ala jiu .i.p.u zamieszłinia 'rp-uołot i.r.y Ubezpieczonego lub spadkobiercy".:.no?,:::""' narządu lub ukladu Po wYPadku, a jstniejącynr bezpośreclnió p,reJ i,iru*n,on"go, umowy ubezpieczenia.

3, zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń reguIują ustalva§24 o P,odatku dochodowYm od osób fizycznych oru. u,tu*u o iooait<u oocnooolvym oc1
'] , -::'i ;6 ,",lypłaca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu świadczenie na podstawie 

osób PrawnYch,

-: :' : '::zczenia, Po uPrzednim Prżeprowadzeniu własnego portępo*uniu Jor/- 4, lnterRisk zobowiązany je5t na poc]5lawie ustawy o pozasąciowym rozwiązaniu-,: -' 1 JllnJ ta.tlcznego ldarlenia obletego ocniona 
"oerpiec;";;;; 

)Po'on konsJTen.Iich oo Doza>ąoo*.go.o.1,.r, *"l"rp"l"*)'u"nsumentam;,: : ":'(aaic</Lzer;a ]\!y\o(osclcwladczenia,żdndllAjZ'Ubelp:e(Zo Podmoten Upra.\ro-.r oo poauruoo^"go oru uryrr',.iu ,poro* o^a;f6ry] ,:]': , - :'','rn rigoclv iub pralvomocnego orzeczenia sadowÓgo, [onsumentamia ]nterRisk jest Rzecznrk Finans'owy ,* ,.iuiigo;;ri"'
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Spory wynikające z umów Zawartych pomiędzy konsumentami a lnterRisk ża

pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych mogą
byc rozwiązywane przez właściwe organy za pomocą europejskiej platformy
pozasądowego rozwiązywania sporóW dostępnej pod adresem: http://ec,europa.eU/

consumers/odr/.

Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych
oWU je5t prawo polskie,

7. Niniejsze ogólne Warunki Ubezpieczenia Zostały zatwierdzone uchwałą
nr01l24/o4l2o17 Zarządu lnterRiskTU s.A.Vienna lnsurance Group z dnia 24.04,20'l7l.

i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 25.04.201 7r.

6,

Członek 7arządu

trą
|.atalzyna arŻ*'.'

+

,!$ lnterRisk zobowiązany jest do uczestnictwa w pozasądowym rozwiązywaniu sporów z kon§umentami Przed Rzecznikiem FinansowYm (WWW.rf.9ov,Pl) IRMU/EDUŻ/Z1
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Załączniknr l do Ogólny<h Warunków Ubezpieczenia
EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROW|U EDU PLUS

']:]]l,,,,]1,]],,,':],,l,. ].,]],.,UsZ_ ]KC|DZENIA_GŁoWY':,.]l,]':]l,,]].,l],]],':]: ...Pióćłlat,luśżćżć ibkt1,,
]l] 

]]] .ll]],]ńć].źdi;oŃj'il''.]],]]'

l, ZŁAMAN E KoŚCl POKRYW,Y CZASZK] 5

2, ZŁAfulANlE KośC] POD5TAWY CZA,SZK) 10

3. USZKODZEN A CZĘSC M EKKC| CŁoil/Y
B-/,J.'1.oD'[\to, 1, r D^\ roD

OvVŁOS ONEj GŁO\^^/ (BL ZNY UBYTK )

-l

]. UsZKoDZEN A PoWŁoKTWARZY (BL ZNY UBYTKI) 2

2, ZŁAĄ/ANlA KoŚC TWARZOCZASZKl 3

3 ZŁAI\4AN E KośCl NOSA 2

4. CAŁKOW]TA UTFA]-A NOSA 20

5, UTRATA SKRZYDEŁKA NOSA 8

6, CZĘŚCIOWA UTRATA ZĘBA STAŁEGO za l,ażd,y ]

7 CAŁKOW]TAUTRATAZĘBASTAłEGO zakażdy )
8, ZŁAI/AN]E KoŚC SZCZĘK LLJB Zt]CF]WY 2

9, aZĘŚC]oWA UTRAIA SZCZĘK LUB ZUCi]WY l0
l0 CAŁKOWTA UTRATA SZCZĘK LUB ZUCI]WY 4a

l l, CAŁKOWI.TA UTRATA ]ĘZYKA 30

l, CAŁKO\^/ TA UTRATA \iVZROKU W.]EDNYM OKU 50

2, CAŁKOW TA UTRATA WZROKU W OBU OCZAC! l00
3. USZKODZEN]E GAŁK OCZNE] - ciała obce 5

4, USZKoDZEl\lE GAŁK| OCZNEJ
odwarstwlenie siatkówki jedneqo oka

l. aAł KOV/]TA UTRA]-A ĄloWY 100

1, UTRATA SŁUCHU W ]EDNYM UCHU 30

2, CAŁKOW|TA UTRATA SŁUCH W OBU USZACH 70

3. CZĘŚC]oWA UTRATA MAŁZOW|NY USZNE_]
LU B ZN l EKSZTAŁCEN i E (bl izny, opa rzenia, od m roźen ia)

2

4, CAŁKOW|TA UTRATA MAŁZOW|NY USZNE] B

5, UTRATA oBU Ą,lAŁZoWlN L]SZNYCH l0

]. lJSZKODZENlE Ll.]B Z\IVĘZENlE KRTAN POZWALA.]ĄCE
\Ą OBCHODZEN E 5 Ę BEZ RI.]RK TCHAW CZEJ

5

! L._]5ZKODZEN E KRTAN, PoWoDU]ĄCE KoN ECZNOŚC
: |AŁEGO STOSOWAN A RURKlTCl-,]AtVlCZE] 25

3 USZKODZEN]ETCHAW|CY, ZWEZENIF 2

4. UsZKoDZENlE PRZEŁYKU PoWoDUJĄCE CAŁKOWITĄ
N I EDROZNOŚĆ PRZEŁYKU ZE Sr AŁĄ
PRZETOKĄ ZOŁĄDKOWĄ

1a

5, I5ZKODZENlE SZY]: M ĘŚNl LUB TKANEK
N/ ĘKKla! SKoRYWYMAGA]ACE ZSZYC A 1

Vll. UsZKoDZENlA KLATK| PlERSloWEj
lJE_J NASTĘPSTWA

l, CZĘŚC oWA UTRATA BRODAWKI SUTKOWE] U KOB]ET l

2, cAŁKoWlTA UTRATA BRODAWK] SUTKOWE] U KoB ET 8

3, CZĘSC]oWA UTRATA GRUCZOŁU P]ERSIoWEGo )

4, CAŁKOWTA UTRATA GRUCZOŁU P ERS]OWFG() 8

5, ZŁAMAN E ZEBER za kazde, maksymalnie 107o 1

6, ZŁAMANlE MOSTKA 3

7. USZKODZENlE SERCA LUB oS]ERDZIA
1PoUD^lo^, Do,/ań atoA El:

10

,P.rcaóiit,nśżćźć?bl( U.

l, t]SZKODZEN A Po\łŁol( _]AMY BRZUSZNE]
blizny nie będące następslwem zabiegów operacyjnycl^ l

2, USZKoDZEN]E Zoł_ĄDKA, JELlT
bez zaburzeń funkcji przer,łodLl pokarmowego 2

3, USZKODZENlE ZOŁĄDKA, ]ELIT -

odzylnlianie wyłącznie parentera ne
2a

,1. USZKoDZENlA ZW]ERACZA oDBYT|] 5

5. USZKODZENIE ŚLEDZloNY 3

6, cAŁKoWlTA UTRATA ŚLEDZ]oNY l0
7, U5ZKODZEN]A \,Ą/ĄTROBY resekcja lraqmentu u/ątroby 10

8. U5ZKoDZENiA TRZUSTK 10

l, CAŁKOWTA L.]TRATA _]EDNE_] NERKl PRZY DRUG EJ
ZDROWE_] PRAWIDŁoWo DZ]AŁA]ACE] 2a

2, CAŁKOWITA UTRATAJEDNE] NERK] PRZY
UPoŚLEDZENlU FUNKCJONOWANlA DRUGlE] NERK|
LUB USZKODZEN]E OBU NEREK PROWADZĄCE DO lCH
sCHYŁKOWE] NlEWYDoLNoŚCi -

schyłkowa niewydoiność nerek

50

3 USZKODZENlE MOCZOWODU l0
4, L]SZKoDZEN]E CEWK] ]VoCZoW[j 5

5, CAŁKOW|TA UTRATA PRĄC|A 30

6. CZĘ5CIOWA UTRATA PRĄC A ,]0

7, CAŁl(oWlTA UTRATA ]EDNEGo.]ADRA LUB JAJN KA l0
8, CAŁKOWTA UTRATA oBU _]ĄDER LUB,]A]NlKoW 30

9. PoURAZOWY WoDN|AK JĄDRA 5

l0, CAŁKOW]TA UTRATA MAa cY 40

l 1. USZKODZENIE POCHWY 5

]2, USZKODZEN]E MAC]CY 10

l. USZKoDZENlA KRĘGo5Łl]PA
na5tęp5twa u razótł skręrn,vch 2

2. ZŁAMAl,]iA TRZONOW KRĘGOW za każdy 5

3 ZŁA|,,4AN]A KRĘGosŁUPA ŁUKoW WYROSTKOW
D-PDll /\|,H.o - _F,] ^lAlD,

)

l, ZŁAMAN E M]EDN|CY l0

ll, USZKODZENlATWARZY procent uszczerbku
na zdrowiu

|jl, U5ZKODżENłĄ,ŃAłZĄ§VWŹROKU

lV USZKODZENlE MoWY procent uszczerbku
na zdrowiu

V. USZKODZENlA NARZĄDU 5ŁUcHtJ P,roćent.uiżcżełbku,
l,]] ::',.']]]ńa]żdroiiŃi]i].']],,'.]]]','

Vl. USZKODZENlA SZYI, KRTANl,
TCHAWlCY l PRZEŁYKU

procent uszczerbku
na zdrowiu

lX. USZKoDZENlA NARZĄDoW
MOCZOPŁClOWYCH

procent uszczerbku
na zdrowiu

X. USZKoDZENlA Kfi ĘGoSŁUPA
l RDZENlA KRĘGoWEGo

lpróćśiir.rśżeźśibku
:,]l]r]..ll]],ińa.lżicióiM]ti]]]ll,,,ll,.]]

Xl. USZKoDZENlA MlEDNlcY
procent uszczerbku

na zdrowiu



]l ],,l']]] ]: ]]] ],]]l]l ]].]]] 
]l]],.],

),),,,.,,;,',.,;.§i,|:',,,U,sz1

praWa lewa

l ZŁAMAN]E ŁoPATKl 3 2

2. ZŁAMAN E oBo]CZYKA 3 )

3, Z\,VlCHNlĘClE STAWU oBo]CZYKol,Vo BARKOWEGO
LUB oBoJCZYKoWo \4oSTKOWEGO

l l

4, USZKODZENlE STAWU ŁoPATKoWo RA]\4 ENNEGo l l

5. CAŁKOW]TA UTRATA KOŃCZYNY W sTAW E BARKOWY\4 7a 60

6, ZŁAMAN E NASADY BLIZSZEJ Kośc RAM ENNE,]
,]

l

7. UTRATA KOŃIZYNY NA PoZ olv1 E RAl\4lENlA 65 60

8, ZŁAi\4ANlE NASADY DAISZE,] KośC RAl\/ ENNE],

/,,PO liArOlCO,/,t,O u,u/,,' 6 1oo3t7t\O.',
4 3

9, ZŁAMANLA Koscl PRZEDRAN4 ENlA 3 2

] O, USZKODZENI A CZĘŚO l,/llEKK cH WYMAGA ]ĄCE

ZSZYC A NA PoZ]oMlI PRZEDRA]\4 EN A ORAZ PALCOW
(rany cięte, szarpane)

l 1

ZWlCl]N|Ęc A, SKRĘCEN A \Ą/ sTAW E ŁoKC OWYM ) 1

2. UTRATA KONCZYNY W OBRĘB E PRZEDRAMlEN A 55 50

3. ZWiCHN]ĘClA, SKRĘCENlA W STAW|E ŁoKCIOWYM 1 l

4, UTRATA RĘKl NA PoZ oM E NADGARSTKA 50 40
-, /, r\i]^\ 

^ 
,| D\l- o.t \Po]o_ 

^
1 l

6. ZŁAMANIE PALCA ]
,l

/, C7ISC|OWA J I RATA OP-;/k I hC JKA l l

l8, UTRATA PAL CZKA PAZNOKC o\,VEGo KC UKA 3 )

l9. |.]TRATA KC UKA l0 B

20, CZĘŚCloWA UTRATA oPUSZK| PALCA W5KAZU ]ĄCEGo
PALCATRZEC|EGO, CZWARTEGO LUB P|ĄTEGO - za kazdy

l l

21. UTRATA PAL CZKA PAZNOKC|OWEGO PALCA
WSKAZUJĄCEGO, PALCA TRZECI EGO, CZWARTEGO
LUB P|ĄTEGO - za każdy

2 1,5

22, UTRATA PALCA WSKAZU]ĄCEGO 5

23. UTRATA PALCA TRZEClEGo, CZWARTEGo
LUB P|ĄTEGO -zakażdy

6 1

procent uszczerbku
na zdrowiu

A,SlA\v B]oDRo\^/Y !Do

l UTRATA KOŃCZYNY DOLNE_] W STAW E B]ODROWYN4 7a

2. UTRATA KOŃCZYNY DOLNE.] NA PoZ|oM|E UDA 50

3. USZKoDZENIE TKANEK M|ĘKKlCH WYMAGA]ĄCE
\lvc|A, APAqA|- W ĘZAD, owtco, M ĘSNl, SC]ĘG rN

NACZVN, NI RWOW .dsTęp\,wa r,- odz"l -la,ow śkretly, ,

l

z, L 5.u |.ODZE\lĄ S AWU B|ODROWI CO IZW|CHl\|ĘC,
Zr ĄMA\ BLZSZE) NASADV \OSrI UDOWEJ, l,AMAN
SZYJK], ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH l

DoD(BE-AąZOWYC -, Z..AMA\ KRĘ ARZ", -RA,/OWYCH
IL-SZCZE\, GIOW" "OSC UDOW ]

5

5, ENDOPROTEZA STAWU BloDRoWEGo 15

6, ZŁAMAN]E KoŚCl UDOWE] B

7. USZKODZENlA SKoRY MlĘŚNl, sC|ĘGlEN następstwa
ooarzeń, ran cietvch

1

3,: ] ( \\O,'" {r.:a,..:||ćlźr,aź),aaaźa€f 
'...)|r, 

::

], ZŁAMAN E STRUKTUR KOSTNYCH TWORZĄCYCH
STAW KOLANOWY RZEPK|

l

2, USZKoDZENIA W|ĘZADEŁ 4

3. CAŁKOW]TA UTRATA KONCZYNY DOLNE]
NA POZ|OMIE STAWU KOLANOWEGO

40

lnterRiskB§
VlENNA lNsURANcE GROUP

U osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się w9 pożycji tabeli dla

kończyny qórnej prawej, zaś kończyny oralłe] jak d a letvej,

Załącznik nr 2 do ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLU5

WYMoGl TEcHNlcZNE URzĄDzEŃ UMoŻLlWlAJĄcYcH KoMuNlKACJĘ W cEL[.,

SKORZYSTANlA PRZEZ VBEZPIECZONEGO Z E-KONSULTACJl

W celu skorzystania przez Ubezpieczonego z e,konsultacji należy dysponotvać:

1) urząclzenle ż dostępem do sieci lnternet z systemem operaCyjnym Microsoft
Windows, iOS jub Android i minimalną prędkością łącza 1 \4bps;

2) ZainstaloVr'anaaktuaJnawersjaprzeglądarkiinternetowejChronlezwłączonąobsłu9ą
aplikacji niezbednych do poprawnego połączenla Z 5ystemem teleinformatycznym;

3) uruchomlenie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony.]avaScript);

4) aktywny adres e mail;

5) telefon stacjonarny lub komórkowy.

W przypadku korzystania Z aplikacji mobiInej, urządzenie po\!lnno posiadać system

Android Iub iO5, zaktuaiizowany do najnowszej wersjl.

W przypadku korzystania z aplikacjl na urządzeniach mobiInych Wymagane jest

posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi,co, dostępnej w serwisie Goog!e Play
(www.play,9oogIe,com) lUb Appstor€ (WWW.appstore,ColT],

Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z aplikacji

Za pomocą przegladarki to 'l 024x7ó8 pikseli.

lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group, KRS: 00000541 36, Sąd Rejonowy d|a M, St. WarsZaWY, Xll WYdział GosPodarczY, NlP: 526-00-38-806.

Kapitał Zakładowy i kapitał wpłacóny:137.640.10Q PLN, CentraIa, ul. Noakowskiego ż2,00-668\Narszawa, InterRi5k Kontakt:22 21ż20 12, interrisk.pl

1.

C, PoDUDZlE

l, ZŁAMAN E KoSCl PODUDZ|A (P SZtZELOWE] LUB
P sZCZELOWE.] STRZAIKOWEJ)

B

2, ZŁAMAN E KoSTKl BOCZNE], PRZYŚRODKOWE] 3

3. ZŁAMAN|E KoŚC( ;TRZAŁK)WEJ 2

,+, U5ZKoDZENlATKANEK r\ł ĘKK Cl--] i sKoRY
WYI4AGA]ĄcE Z;Z:{CA, N4lĘŚN l NNYal]Sa]ĘGlEN

l

5, I_-]TRATA KOŃCZYNY NA PoZ]oMlE PoDUDZ A 30

l, USZKODZEN A 5 ]AWU 5KoKoWo GoLENloWEGo
] SKoKoWo P ĘTo\łEGo SKRĘCEN]A, ZW|CHN ĘC]A

l

2, ZŁAMANlA KoŚCl SKOKOWE] LUB PlĘTOWE]

3. ZŁAN]AN|A KoŚc ŚRoDsToP A (za kazdą kość) 1

4, USZKODZEN A ŚC EGNA ACH LLEsA l

5, CAŁKOW|TA UTRATA STOPY 50

6, UTRATA STOPY NA PoZloMIE STAWU CHOPARTA 4a

7. UTRATA STOPY W STAW|E L SFRANCA 30

B. UTRATA STOPY W OBRĘB|E KoŚC] ŚRODSTOP|A 20

l, ZŁA1MAN E PALCA l

2, UTRATA PALICZKA PAZNoKC]oWEGo PALUCHA ]

3. UTRATA PALUCHA 8

4. UTRATA PALCOW 11, 11 , LV lV - za każdy l

, iM Ń libóŃrnrtł l ?óRAżiŃiA]
procent uszczerbku

na zdrowiu

'l 
, PORAZEN E lub N EDOWŁAD KONCZYNY

GoRNEJ PRAWE-]
4a

2. PORAZENIE lub NIEDoWŁAD KOŃCZYNY
GÓRNEJ LEWE]

30

3, PORAZEN]E lub NlEDoWŁAD KOŃCZYNY DOLNE] )5

4. PORAZEN E |ub N EDOWŁAD
POŁOW|CZY PRAWOSTRONNY

7a

5, PORA1| \||, ub \|IDOWł AD
POŁOW CZY LEWOSTRONNY

60

6, PORAZENlE CAŁKOW]TE KoŃcZYN GORNYCH
DOLNYCH (czterokończynowe)

l00

7. PoRAZENlE NERWU TWARZOWEGO 5

]R/w|J/ED|J2/Z1

procent uszczerbku
na zdrowiu

Xlll. USZKoDZENlA KoŃCZYNY DoLNE]

D, STAW SKOKOWO-GOLENIOVIł/ l SKOr\OWO P|ĘTOWY


