
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group z dnia 07.05.2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 
Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią OWU EDU PLUS nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk 

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 07.05.2019 roku 

§ 1  

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub 
odmienne od OWU EDU PLUS: 

1. § 2 pkt. 49) otrzymuje brzmienie:  
„49) Poważna Choroba – wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały zdiagnozowane po raz 

pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia: borelioza, nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, 

poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, 

cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych. Za Poważną Chorobę uważa się również transplantację głównych organów;” 

 

2. w § 2 dodaje się pkt. 96) w brzmieniu:  
96) borelioza – choroba zdiagnozowana przez lekarza specjalistę w okresie ubezpieczenia, zgodnie z 

rozpoznaniem zakwalifikowanym w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i problemów 

Zdrowotnych ICD-10 jako kod: A69.2;  

 
3. w § 6 pkt. 1) dodaje się pkt e), który otrzymuje brzmienie: 

„e) w przypadku uszczerbku na zdrowiu powyżej 50% – przysługuje dodatkowe jednorazowe świadczenie  

w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej.”  

 
 

4. § 6 pkt. 6) otrzymuje brzmienie: 

„6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - jednorazowe świadczenie w 
wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem: 

- co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku  pokąsania, ukąszenia/użądlenia lub  

- leczenia ambulatoryjnego potwierdzonego dokumentacją medyczną w przypadku pogryzienia przez psa;” 

 

 

 

 

 



 

5. § 11 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w przypadku: 

a) Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, 
trwającego co najmniej 3 dni, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w 
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy 
wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty 
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia. 

b) rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego – w przypadku pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, 
który nie ukończył 12 roku życia, w trakcie którego konieczna jest opieka rodzica lub opiekuna 
prawnego nad Ubezpieczonym, przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 15 zł płatne za każdy 
dzień pobytu rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 3 
dni. Świadczenie dodatkowe przysługuje maksymalnie za 10 dni pobytu w szpitalu;” 

 

6. § 11 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzemiennie: 

 „5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – w przypadku: 

Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia 
dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, trwającego co najmniej 3 dni 
w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w 
szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło 
w okresie ubezpieczenia. 

a) rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego – w przypadku pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, 
który nie ukończył 12 roku życia, w trakcie którego konieczna jest opieka rodzica lub opiekuna 
prawnego nad Ubezpieczonym, przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 15 zł płatne za każdy 
dzień pobytu rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 3 dni. 
Świadczenie dodatkowe przysługuje maksymalnie za 10 dni pobytu w szpitalu;” 

 

7. § 11 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzemiennie: 

„ 6)Opcja Dodatkowa D6 – Poważne Choroby: w przypadku zdiagnozowania Poważnej Choroby (za 
wyjątkiem boreliozy) – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem zdiagnozowania u Ubezpieczonego po raz 
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej Choroby: 

1) nowotwór złośliwy, 

2) paraliż, 

3) niewydolność nerek, 

4) transplantacja głównych organów, 

5) poliomyelitis, 

6) utrata mowy, 



 

7) utrata słuchu, 

8) utrata wzroku, 

9) anemia aplastyczna, 

10) stwardnienie rozsiane, 

11) cukrzyca typu I, 

12) niewydolność serca, 

13) choroba autoimmunologiczna, 

14) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 

W przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego boreliozy świadczenie wynosi 500 zł, pod warunkiem 
że borelioza została zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej.” 
 

8. § 11 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzemiennie: 

„11) Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku – świadczenie w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty okres 7 dni niezdolności do nauki, powstałej w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

Świadczenie wypłacane jest od dnia następnego po upływie 14 dni niezdolności do nauki i łączne może wynieść 

maksymalnie 500 zł w okresie ubezpieczenia.” 

 

9. W §21 ust 3. dodaje się pkt 12), który otrzymuje brzmienie: 

 

„11) w przypadku pobytu w szpitalu rodzica lub opiekuna prawnego w związku z opieką nad hospitalizowanym 

dzieckiem – zaświadczenie lekarskie informujące o okresie zwolnienia z pracy w związku z opieką nad 

hospitalizowanym dzieckiem oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, iż podczas pobytu dziecka w 

szpitalu konieczne było sprawowanie nad dzieckiem opieki 24 godziny na dobę oraz dokumentację medyczną 

dotyczącą pobytu dziecka w szpitalu.” 

 

 


