
Ubezpieczenie EDU PLUS 

Dokument zawieraj!cy informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsi"biorstwo:   InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze# Spó$ka Akcyjna Vienna Insurance Group 
         z siedzib! w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, 
         numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku

Produkt:       EDU PLUS 

Pe$ne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane s! w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwa$! nr 01/03/03/2020 Zarz!du InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze# Spó$ka Akcyjna Vienna Insurance Group 
z dnia 3 marca 2020 roku. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarze# losowych obejmuj!ca choroby 
oraz nieszcz"%liwe wypadki, które maj! miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz %wiadczenie us$ug Asysty Prawnej w odniesieniu do 
problemów prawnych zwi!zanych z &yciem prywatnym Ubezpieczonego.

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 nast"pstwa nieszcz"%liwego wypadku (NNW), który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich nast"pstwa, które 
zosta$y rozpoznane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz 
organizacja i pokrycie kosztów us$ug Asysty Prawnej zwi!zanych z &yciem 
prywatnym Ubezpieczonego

Suma ubezpieczenia: 

3 Opcja Podstawowa, Podstawowa Plus – od 1.000z$ do 80.000 z$

3 Ochrona Plus – od 1.000z$ do 50.000 z$

3 Opcja Progresja – od 1.000z$ do 32.000 z$

3 Opcja Ochrona – od 7.000z$ do 25.000 z$ 

Opcje dodatkowe:

3 D1 – 'mier( Ubezpieczonego w nast"pstwie wypadku komunikacyjnego 
– do 50.000 z$

3 D2 – Oparzenia – do 10.000 z$

3 D3 – Odmro&enia – do 10.000 z$

3 D4 – Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcz"%liwego wypadku – do 10.000 z$

3 D5 – Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – do 10.000 z$

3 D6 – Powa&ne Choroby – do 2.000 z$

3 D7 – Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcz"%liwego wypadku – 
do 5.000 z$

3 D8 – Operacja w wyniku nieszcz"%liwego wypadku – do 5.000 z$

3 D9 – Operacja w wyniku choroby – do 5.000 z$

3 D10 – Koszty leczenia w wyniku nieszcz"%liwego wypadku – do 8.000 z$

3 D11 – Czasowa niezdolno%( Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy 
w wyniku NW – do 3.000 z$

3 D12 – Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca – 
do 1.000 z$

3 D13 – Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – do 1.000 z$

3 D14 – Uci!&liwe leczenie w wyniku nieszcz"%liwego wypadku – 
do 200 z$

3 D15 – Assistance EDU PLUS – 5.000 z$

3 D16 – TeleMedycyna – 5.000 z$

3 D17 – Pakiet ONKO – 5.000 z$

3 D18 –koszty leków – do 500 z$

3 D19 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego – do 5.000 z$

3 D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – do 1.500 z$

3 D21 – koszty dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW – do 10.000 z$

3 D22 – koszty op$aconej wycieczki po NW – do 1.500 z$

3 D23 – koszty op$aconego czesnego po %mierci opiekuna prawnego lub 
rodzica Ubezpieczonego w nast"pstwie NW – do 2.500 z$

3 D24 – opieka nad dzieckiem przebywaj!cym w szpitalu – do 5.000 z$

3 D25 – koszty leczenia po ekspozycji – do 5.000 z$

3 D26 – e-Rehabilitacja – 5.000 z$

3 D27 – Asysta Prawna – 500 z$

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û rodzajów ryzyk okre%lonych w Opcjach Dodatkowych rozszerzaj!cych 
zakres ubezpieczenia, je&eli nie zosta$a za nie op$acona dodatkowa 
sk$adka

  Jakie s! ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególno%ci za szkody powsta$e w nast"pstwie 
lub w zwi!zku z:

! umy%lnym pope$nieniem lub usi$owaniem pope$nienia przest"pstwa 
przez Ubezpieczonego

! pope$nieniem lub usi$owaniem pope$nienia samobójstwa lub 
samookaleczenia si" przez Ubezpieczonego

! chorobami, lub uszkodzeniami cia$a zdiagnozowanymi przed dat! 
obj"cia ochron! ubezpieczeniow!

! chorob! zawodow!, chorob! psychiczn!

! uprawianiem sportów i aktywno%ci wysokiego ryzyka przez 
Ubezpieczonego

! wyczynowym uprawianiem sportu, za wyj!tkiem sytuacji gdzie 
Ubezpieczaj!cy rozszerzy$ zakres ubezpieczenia o wyczynowe 
uprawianie sportu

! operacj! wtórn!



  Gdzie obowi!zuje ubezpieczenie?

3 Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dob" na obszarze ca$ego %wiata, za wyj!tkiem: Opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku), Opcji Dodatkowej D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), Opcji Dodatkowej D7 (koszty operacji plastycznych w wyniku 
nieszcz"%liwego wypadku), Opcji Dodatkowej D8 (operacje w wyniku nieszcz"%liwego wypadku), Opcji Dodatkowej D9 (operacje w wyniku choroby), Opcji 
Dodatkowej D10 (koszty leczenia w wyniku nieszcz"%liwego wypadku), Opcji Dodatkowej D11 (czasowa niezdolno%( Ubezpieczonego do nauki lub do pracy), 
Opcji Dodatkowej D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW), Opcji Dodatkowej D14 (uci!&liwe leczenie w wyniku nieszcz"%liwego wypadku) 
oraz Opcji Dodatkowej D15 (Assistance Edu Plus), Opcji Dodatkowej D18 (koszty leków), Opcji Dodatkowej D21 (dostosowanie mieszkania lub pojazdu po 
nieszcz"%liwym wypadku), Opcji Dodatkowej D24 (opieka nad dzieckiem przebywaj!cym w szpitalu), w ramach których ochrona ubezpieczeniowa udzielana 
jest przez 24 godziny na dob" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku Opcji Dodatkowej D27 (Asysta Prawna) ochrona ubezpieczeniowa jest 
udzielana od poniedzia$ku do pi!tku w godzinach 9:00 – 17:00 i obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistnia$e w okresie ubezpieczenia i rozpoznawane na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej wed$ug prawa polskiego.

  Co nale"y do obowi!zków ubezpieczonego?

– niezw$oczne zg$oszenie si" do lekarza i zastosowania si" do jego zalece#, w razie powstania zdarzenia mog!cego powodowa( odpowiedzialno%( InterRisk

– zawiadomienie InterRisk o zaj%ciu zdarzenia

– poddanie si" badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, je&eli InterRisk za&!da$ takiego badania, celem rozpoznania zg$aszanych obra&e# cia$a

  Jak i kiedy nale"y op#aca$ sk#adki?

Sk$adk" nale&y op$aci( w wysoko%ci, formie (gotówka lub przelew) i terminach okre%lonych w umowie ubezpieczenia.

  Kiedy rozpoczyna si% i ko&czy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialno%( InterRisk z tytu$u mowy ubezpieczenia rozpoczyna si" od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako pocz!tek okresu ubezpieczenia, 
chyba &e umówiono si" inaczej; jednak&e wobec Ubezpieczonego przyst"puj!cego do ubezpieczenia za pomoc! %rodków komunikacji elektronicznej po up$ywie 
miesi!ca od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako pocz!tek okresu ubezpieczenia, odpowiedzialno%( InterRisk rozpoczyna si" od dnia nast"pnego po 
zap$aceniu sk$adki lub jej pierwszej raty.

Odpowiedzialno%( InterRisk ustaje:

1) wraz z zako#czeniem okresu ubezpieczenia; 

2) z dniem odst!pienia przez Ubezpieczaj!cego od umowy ubezpieczenia;

3) z dniem rozwi!zania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron albo w wyniku jej wypowiedzenia; 

4) w przypadku op$acenia sk$adki w ratach – je&eli po up$ywie terminu p$atno%ci raty InterRisk wezwie Ubezpieczaj!cego do jej zap$aty z zagro&eniem, &e 
brak zap$aty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Ubezpieczaj!cego spowoduje ustanie odpowiedzialno%( InterRisk, a kolejna rata sk$adki 
nie zostanie op$acona w tym terminie – z dniem up$ywu tego terminu;

5) wobec Ubezpieczonego – z dniem wyczerpaniem sumy ubezpieczenia wskutek wyp$acenia %wiadczenia lub %wiadcze# o $!cznej wysoko%ci równej sumie 
ubezpieczenia lub górnej granicy odpowiedzialno%ci;

6) wobec Ubezpieczonego – z dniem jego zgonu;

7) wobec Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego – z up$ywem ostatniego dnia miesi!ca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzyma$ 
o%wiadczenie o wyst!pieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia.

  Jak rozwi!za$ umow%?

Je&eli umow" ubezpieczenia zawarto na okres d$u&szy ni& sze%( miesi"cy, Ubezpieczaj!cy ma prawo odst!pi( od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni 
a w przypadku, gdy Ubezpieczaj!cy jest przedsi"biorc! w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Konsument, który zawar$ na odleg$o%( umow" ubezpieczenia, mo&e od niej odst!pi( bez podania przyczyn, sk$adaj!c o%wiadczenie na pi%mie, w terminie 
30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, je&eli jest to termin 
pó)niejszy. Termin uwa&a si" za zachowany, je&eli przed jego up$ywem o%wiadczenie zosta$o wys$ane. W przypadku odst!pienia przez konsumenta 
od umowy ubezpieczenia InterRisk przys$uguje wy$!cznie cz"%( sk$adki obliczonej proporcjonalnie za ka&dy dzie# udzielania przez InterRisk ochrony 
ubezpieczeniowej.

Ubezpieczaj!cy mo&e wypowiedzie( umow" ubezpieczenia w ka&dym czasie jej obowi!zywania ze skutkiem na ostatni dzie# miesi!ca kalendarzowego 
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.



POSTANOWIENIA POCZ'TKOWE

§1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej „OWU” maj! zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych przez InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze# Spó$k" Akcyjn! 
Vienna Insurance Group z siedzib! w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, wpisan! do rejestru 
przedsi"biorców Krajowego Rejestru S!dowego prowadzonego przez S!d Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydzia$ Gospodarczy Krajowego Rejestru S!dowego pod numerem 
KRS: 0000054136, prowadz!c! dzia$alno%( ubezpieczeniow! i reasekuracyjn! w oparciu 
o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r. zwan! dalej „InterRisk” 
z osobami *zycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie b"d!cymi 
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolno%( prawn!. 

2. Umow" ubezpieczenia mo&na zawrze( tak&e na cudzy rachunek, z tym &e Ubezpieczony imiennie 
wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub te& w zale&no%ci od rodzaju zawartej umowy 
ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia. 

3. Strony mog! wprowadzi( do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne. 
Ró&nice mi"dzy OWU, a tre%ci! umowy ubezpieczenia InterRisk przedstawi Ubezpieczaj!cemu 
na pi%mie przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

4. Do umowy ubezpieczenia maj! zastosowanie obowi!zuj!ce przepisy prawa polskiego, w tym prze-
pisy kodeksu cywilnego i ustawy o dzia$alno%ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

CO OZNACZAJ' OKRE(LENIA U)YTE W OWU?
DEFINICJE

§2

Poni&sze poj"cia u&yte w OWU oraz innych dokumentach dotycz!cych zawarcia lub wykonywania 
umowy ubezpieczenia maj! nast"puj!ce znaczenie:

1) akty terroru – nielegalne dzia$ania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, 
religijnych, politycznych lub spo$ecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez 
osoby dzia$aj!ce samodzielnie lub na rzecz b!d) z ramienia jakiejkolwiek organizacji 
lub rz!du, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub spo$ecze#stwu, maj!ce na celu 
wywarcie wp$ywu na rz!d, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludno%ci i dezorganizacj" 
&ycia publicznego przy u&yciu przemocy lub gro)by u&ycia przemocy;

2) anemia aplastyczna – niewydolno%( szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza i zakwali-
*kowana w Mi"dzynarodowej Statystycznej Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 
ICD – 10 jako kod: D60-D61; 

3) aplikacja – w ubezpieczeniu pomocy informatycznej w ramach Opcji DODATKOWEJ D15 
(Assistance EDU PLUS) oprogramowanie komputerowe udost"pnione Ubezpieczonemu przez 
serwis informatyczny wskazany przez InterRisk, które jest instalowane na urz!dzeniu nale&!cym 
do Ubezpieczonego, celem realizacji zdalnego i bezpiecznego wsparcia informatycznego; 

4) badania diagnostyczne po ekspozycji – przeprowadzone u Ubezpieczonego badania na 
obecno%( wirusa HIV lub WZW po ekspozycji;

5) b!blowica – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana w Mi"dzynarodowej 
Statystycznej Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: B67;

6) borelioza – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana w Mi"dzynarodowej 
Statystycznej Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: A69.2; 

7) Centrum Assistance – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (adres, numer 
telefonu podawany jest w umowie ubezpieczenia), która na zlecenie InterRisk organizuje 
%wiadczenia assistance – Assistance EDU PLUS;

8) Centrum ONKO – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (szczegó$owe dane 
podane s! w OWU), która na zlecenie InterRisk organizuje us$ugi obj"te Pakietem ONKO;

9) Centrum TeleMedycyny – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (szczegó$owe 
dane podane s! w OWU), która na zlecenie InterRisk organizuje %wiadczenia TeleMedycyny; 

10) Centrum e-Rehabilitacji – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (adres, numer 
telefonu podawany jest w umowie ubezpieczenia), która na zlecenie InterRisk organizuje 
%wiadczenia zdrowotne w ramach e-Rehabilitacji;  

11) choroba – zaburzenia w funkcjonowaniu narz!dów lub organów cia$a Ubezpieczonego, 
niezale&nie od niczyjej woli, co do których lekarz mo&e postawi( diagnoz", wymagaj!ce 
leczenia lub diagnostyki;

12) choroba psychiczna – zgodnie z diagnoz! lekarza prowadz!cego leczenie choroba zakwa-
li*kowana w Mi"dzynarodowej Statystycznej Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 
ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania jako kod ICD: F00-F99;

13) choroba zawodowa – choroba znajduj!ca si" w wykazie chorób stanowi!cym za$!cznik do 

rozporz!dzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych w brzmieniu obowi!zuj!cym 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

14) choroby autoimmunologiczne – schorzenia w przebiegu których uk$ad odporno%ciowy 
wytwarza przeciwcia$a skierowane przeciwko w$asnym tkankom, co wywo$uje chroniczne 
zapalenie i ich trwa$e uszkodzenia. Niezb"dne jest wyst!pienie podwy&szonego ponad 
norm" miana przeciwcia$ oraz wyst!pienie co najmniej jednego objawu klinicznego 
charakterystycznych dla danego zespo$u chorobowego;

15) cukrzyca typu I – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana zgodnie z Mi"dzyna-
rodow! Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: E10;

16) czasowa niezdolno*$ Ubezpieczonego do nauki lub do pracy – czasowa utrata zdolno%ci 
do wykonywania pracy przez Ubezpieczonego lub ucz"szczania na zaj"cia lekcyjne powsta$a 
w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, który mia$ miejsce w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, udokumentowana:

a) kopi! za%wiadczenia lekarskiego/wydrukiem za%wiadczenia lekarskiego wystawionego 
zgodnie z rozporz!dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo$ecznej w sprawie trybu i sposobu 
orzekania o czasowej niezdolno%ci do pracy, wystawiania za%wiadczenia lekarskiego 
oraz trybu i sposobu sprostowania b$"du w za%wiadczeniu lekarskim w brzmieniu obowi!-
zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, potwierdzon! za zgodno%( z orygina$em 
przez pracodawc" lub placówk" medyczn!, która wystawi$a ww. za%wiadczenie oraz 
za%wiadczeniem stwierdzaj!cym zatrudnienie – w przypadku Ubezpieczonego b"d!cego 
pracownikiem placówki o%wiatowej, chyba &e Ubezpieczony nie móg$ go uzyska( z przy-
czyn od siebie niezale&nych, 

b) za%wiadczeniem lekarskim/wydrukiem za%wiadczenia lekarskiego potwierdzaj!cym 
okres niezdolno%ci do nauki i za%wiadczeniem ze szko$y potwierdzaj!cym nieobecno%( 
na zaj"ciach lekcyjnych – w przypadku Ubezpieczonego b"d!cego dzieckiem lub 
uczniem ucz"szczaj!cym do placówki o%wiatowej;

17) czesne – op$ata za nauk" Ubezpieczonego;

18) droga publiczna – droga w rozumieniu art. 1 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu 
obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

19) Druga Opinia Lekarska Krajowa – jednorazowe %wiadczenie realizowane za po%rednic-
twem Centrum ONKO, polegaj!ce na przygotowaniu dla Ubezpieczonego opinii Lekarza 
Konsultanta na temat jednej z rodzajów Powa&nych Chorób wymienionych w Pakiecie 
ONKO, na podstawie przes$anej przez Ubezpieczonego do Centrum ONKO dokumentacji 
medycznej Powa&nej Choroby z Pakietu ONKO, która zosta$a u niego rozpoznana po raz 
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W ramach Drugiej Opinii Lekarskiej 
Krajowej InterRisk za po%rednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokryje koszt:

– udzielenia Ubezpieczonemu informacji o niezb"dnej dokumentacji medycznej 
umo&liwiaj!cej wydanie Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej;

– przygotowania Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej przez Lekarza Konsultanta;

– udost"pnienia Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej Ubezpieczonemu;

20) dziecko – ka&de dziecko w$asne Ubezpieczaj!cego lub dziecko w pe$ni, b!d) nie w pe$ni przez 
niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku ucz"szczania do szko$y publicznej 
lub niepublicznej (w tym uczelni wy&szej), znajduj!cej si" na terenie Rzeczypospolitej Polski, 
w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu ustawy o systemie o%wiaty 
w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustawy Prawo 
o szkolnictwie wy&szym i nauce w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia, z wy$!czeniem kursów oraz kszta$cenia korespondencyjnego – w wieku do 25 lat;

21) dzie& pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwaj!cy co najmniej jeden 
dzie#, s$u&!cy przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany 
nieszcz"%liwym wypadkiem lub chorob!. Dzie# przyj"cia Ubezpieczonego do szpitala i dzie# 
wypisu ze szpitala, w przypadku wyp$aty %wiadczenia, liczone s! oddzielnie jako pe$ne dni 
pobytu w szpitalu, z zastrze&eniem, &e je%li dzie# przyj"cia Ubezpieczonego do szpitala i dzie# 
wypisu ze szpitala nast!pi$y w tym samym dniu, liczone s! one jako jeden dzie# pobytu w 
szpitalu;

22) E–konsultacja – %wiadczenie TeleMedycyny organizowane przez Centrum TeleMedycyny 
na zlecenie InterRisk, realizowane w formie:

a) czatu internetowego – wymiany krótkich wiadomo%ci tekstowych,

b) telekonferencji – przekazu audio,

c) wideokonferencji – przekazu audiowizualnego.

E-konsultacja trwa maksimum 15 minut;

23) e-Rehabilitacja – %wiadczenia zdrowotne, w organizacji których po%redniczy Centrum e-
Rehabilitacji na zlecenie InterRisk, realizowane w domu lub w Centrum e-Rehabilitacji pod oso-

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

RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA 
UMOWNEGO  

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

§2, §3 §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §16, 
§17, §18 ust. 10-12, §20, §21, §22

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 
    odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
    uprawniające do odmowy wypłaty 
    odszkodowania i innych świadczeń 
    lub ich obniżenia

§5, §8 pkt 4 lit. d, §8 pkt 6 lit. b, §8 pkt 8 lit. d, 
§9 pkt 9 lit. a, §9 pkt 10 lit. d, §12, §13, 
§19 ust. 4 OWU

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane 
    ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów 
    ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
    lub poprzez umorzenie jednostek 
    uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
    kapitałowych

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia 
    w poszczególnych okresach trwania 
    ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, 
    w którym roszczenie o wypłatę wartości 
    wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy
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bistym nadzorem i zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty albo w domu pod zdalnym 
nadzorem *zjoterapeuty wykonywanym za po%rednictwem systemów teleinformatycznych 
lub systemów $!czno%ci, które umo&liwiaj! przesy$anie obrazu oraz d)wi"ku (wideokonferencji);

24) ekspozycja – nara&enie na zaka&enie wirusem HIV lub zaka&enie wirusem WZW 
Ubezpieczonego zdobywaj!cego – zgodnie z ustaw! o dzia$alno%ci leczniczej w brzmieniu 
obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – kwali*kacje do wykonywania 
zawodu medycznego;

25) jednorazowe *wiadczenie – %wiadczenie wyp$acane Ubezpieczonemu z tytu$u ubezpieczenia, 
w ramach którego odpowiedzialno%( InterRisk jest ograniczona do jednego zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia; 

26) kolarstwo górskie – forma kolarstwa uprawianego za pomoc! rowerów górskich w trudnym 
terenie: górskim, le%nym poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi dla rowerów oraz na 
specjalnie wyznaczonych torach rowerowych ob*tuj!cych w liczne naturalne lub sztuczne 
przeszkody (muldy, koleiny, ostre wira&e, skocznie);

27) konsultacje specjalistyczne po ekspozycji – przeprowadzone przez Ubezpieczonego 
z lekarzem konsultacje po ekspozycji;

28) koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezb"dne z medycz-
nego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytu$u:

a) wizyt lekarskich z wy$!czeniem wizyt stomatologicznych,

b) zabiegów ambulatoryjnych, 

c) bada# zleconych przez lekarza prowadz!cego leczenie,

d) pobytu w szpitalu,

e) operacji, za wyj!tkiem operacji plastycznych, 

f ) zakupu %rodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

g) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadz!cego leczenie;

29) koszty leczenia po ekspozycji – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 
nie d$u&szym ni& 12 miesi"cy od daty ekspozycji, niezb"dne z medycznego punktu widzenia 
i udokumentowane koszty z tytu$u:

a) konsultacji specjalistycznych po ekspozycji,

b) bada# diagnostycznych po ekspozycji,

c) pro*laktyki lekowej po ekspozycji;

30) koszty pogrzebu – poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udokumentowane 
koszty pogrzebu lub kremacji powsta$e w wyniku %mierci Ubezpieczonego w nast"pstwie 
nieszcz"%liwego wypadku. Kosztami pogrzebu s! koszty: zakupu trumny lub urny; 
przygotowania cia$a zmar$ego do pogrzebu lub kremacji; transportu zw$ok na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca pogrzebu lub kremacji, zakupu i monta&u nagrobka, 
zakupu wie#ców, kwiatów, organizacji ostatniego po&egnania (konsolacji). De*nicja kosztów 
pogrzebu nie obejmuje: op$at i datków wniesionych na rzecz jakiegokolwiek ko%cio$a, 
kosztów zakupu odzie&y dla zmar$ego, kosztów zakupu odzie&y &a$obnej dla cz$onków 
rodziny, kosztów zakupu miejsca pochówku;

31) lekarz – osoba posiadaj!ca formalnie potwierdzone kwali*kacje zgodnie z wymogami 
prawa obowi!zuj!cego w kraju, w którym %wiadczy us$ugi, wykonuj!ca zawód w zakresie 
swoich uprawnie# i kwali*kacji, nieb"d!ca Ubezpieczaj!cym, Ubezpieczonym lub osob! 
blisk! dla Ubezpieczonego;

32) lekarz Centrum Assistance – lekarz zatrudniony lub wspó$pracuj!cy z Centrum Assistance;

33) Lekarz Konsultant – lekarz wydaj!cy w ramach Pakietu ONKO Drug! Opini" Lekarsk! 
Krajow! oraz udzielaj!cy Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych, b"d!cy chirurgiem, 
nefrologiem, kardiologiem, endokrynologiem, reumatologiem, specjalist! chorób 
zaka)nych, onkologiem. Wybór Lekarza Konsultanta dla Ubezpieczonego b"dzie 
dokonywany przez Centrum ONKO, z uwzgl"dnieniem specy*ki jednej z Powa&nych Chorób 
Ubezpieczonego wymienionych w Pakiecie ONKO;

34) materia#y wybuchowe – substancje chemiczne sta$e lub ciek$e albo mieszaniny substancji 
zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ci%nieniu i z tak! 
szybko%ci!, &e mog! powodowa( zniszczenia w otaczaj!cym %rodowisku, a tak&e wyroby 
wype$nione materia$em wybuchowym w rozumieniu ustawy o wykonywaniu dzia$alno%ci 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia$ami wybuchowymi, broni!, amunicj! 
oraz wyrobami i technologi! o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym w brzmieniu obowi!-
zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a tak&e ustawy o materia$ach wybuchowych 
przeznaczonych do u&ytku cywilnego w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia. Za materia$y wybuchowe nie uwa&a si" amunicji do broni palnej u&ywanej 
wy$!cznie pod nadzorem instruktora na strzelnicy sportowej lub wojskowej;

35) nieszcz%*liwy wypadek – nag$e zdarzenie maj!ce miejsce w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej wywo$ane przyczyn! zewn"trzn!, na skutek której Ubezpieczony 
niezale&nie od swej woli dozna$ uszkodzenia cia$a, rozstroju zdrowia lub zmar$. 
W rozumieniu OWU za nieszcz"%liwy wypadek uwa&a si" równie& zawa$ serca lub udar 
mózgu, za wyj!tkiem ubezpieczenia na wypadek %mierci opiekuna prawnego lub rodzica 
Ubezpieczonego w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, o którym mowa w §4 ust. 1 
pkt 1) lit. h), pkt 2) lit. k) oraz pkt 3) lit. g);

36) niewydolno*$ nerek – choroba, w której dochodzi do upo%ledzenia funkcji nerek i 
ograniczenia wspó$czynnika przes!czania k$"buszkowego poni&ej 60 ml/min/1.73m2 
powierzchni cia$a, rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana zgodnie z Mi"dzynarodow! 
Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: N17-N18.9;

37) niewydolno*$ serca – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana zgodnie 
z Mi"dzynarodow! Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 
jako kod: I50 oraz w której funkcjonowanie serca upo%ledza zdolno%( do zapewnienia 
wystarczaj!cego przep$ywu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Prezentuj!c przy 
tym objawy kliniczne, zawarte w III i IV klasie wg Skala NYHA;

Skala NYHA: 

III Chorzy ze znacznie ograniczon! aktywno%ci!, wskutek pojawiania si" 
dolegliwo%ci przy ma$ych wysi$kach, takich jak mycie lub ubieranie si". 
Dolegliwo%ci w spoczynku nie wyst"puj!.

IV Chorzy, u których najmniejszy wysi$ek powoduje pojawienie si" zm"czenia, 
duszno%ci, ko$atania serca lub bólu d$awicowego, a dolegliwo%ci pojawiaj! si" 
tak&e w spoczynku.

38) nowotwór z#o*liwy – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie 
z Mi"dzynarodow! Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako 
kod: C00-C97, za wyj!tkiem chorób zakwali*kowanych jako kod: C76-C80 oraz nowotworu 
nieinwazyjnego (carcinoma in situ);

39) odmro"enie – uszkodzenie skóry, powsta$e w wyniku dzia$ania niskiej temperatury. 
Stopie# odmro&enia okre%lany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza zgodnie 
z Mi"dzynarodow! Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10;

40) odpady radioaktywne – odpady promieniotwórcze: sta$e, ciek$e lub gazowe, zawieraj!ce 
substancje promieniotwórcze;

41) oparzenie – uszkodzenie skóry, powsta$e w wyniku dzia$ania ciep$a, &r!cych substancji 
chemicznych (sta$ych, p$ynnych, gazowych) pr!du elektrycznego, promieni s$onecznych – UV, 
promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury.

 Stopie# oparzenia okre%lany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza zgodnie z Mi"-
dzynarodow! Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10;

42) operacja – inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, 
przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalno%ci zabiegowej, 
przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu w okresie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej, niezb"dny z medycznego punktu widzenia dla przywrócenia 
prawid$owej czynno%ci chorego narz!du lub organu. Operacj!, w rozumieniu OWU, nie 
jest: zabieg przeprowadzony w celach diagnostycznych, inwazyjny zabieg chirurgiczny 
niewymagaj!cy co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu oraz zabieg niewynikaj!cy ze 
wskaza# medycznych;

43) operacja plastyczna – operacja maj!ca na celu usuni"cie oszpece# lub okalecze# 
Ubezpieczonego, powsta$ych wskutek nieszcz"%liwego wypadku, zalecona przez lekarza 
prowadz!cego leczenie jako niezb"dna cz"%( procesu leczenia; 

44) operacja wtórna – ka&da nast"pna operacja zwi!zana przyczynowo z tym samym 
nieszcz"%liwym wypadkiem lub chorob!;

45) opiekun prawny – osoba sprawuj!ca opiek" nad Ubezpieczonym ustanowiona przez s!d 
opieku#czy zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opieku#czego;

46) osoby bliskie – ma$&onek, dzieci, partner, rodze#stwo, matka, ojciec, ojczym, macocha, 
pasierb, pasierbica, te%ciowie, zi"ciowie, synowe, przysposabiaj!cy i przysposobieni 
Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez s!d opieku#czy;

47) padaczka – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana zgodnie z Mi"dzynarodow! 
Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako kod G40-G40.9; 

48) Pakiet ONKO – %wiadczone przez InterRisk za po%rednictwem Centrum ONKO us$ugi 
obejmuj!ce Drug! Opini" Lekarsk! Krajow! oraz Telekonsultacje lekarskie specjalistyczne, 
pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej jednej z nast"puj!cych rodzajów Powa&nych Chorób: nowotworu 
z$o%liwego, cukrzycy typu I, niewydolno%ci serca, niewydolno%ci nerek, choroby autoimmu-
nologicznej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych;  

49) pandemia – epidemia danej choroby zaka)nej wyst"puj!ca w tym samym czasie w ró&nych 
krajach i na ró&nych kontynentach, w rozumieniu 'wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO);

50) parali" – ca$kowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch ko#czyn. 
Choroba rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana zgodnie z Mi"dzynarodow! Statystyczn! 
Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G81 – G83.0;

51) partner – osoba *zyczna, pozostaj!ca z Ubezpieczonym w zwi!zku pozama$&e#skim, 
niepozostaj!ca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewie#stwa, powinowactwa, ani 
przysposobienia, zamieszkuj!ca pod tym samym adresem przez okres co najmniej dwóch 
lat, pod warunkiem, i& Ubezpieczony oraz partner nie pozostaj! w zwi!zku ma$&e#skim 
z innymi osobami; 

52) placówka o*wiatowa – &$obek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece nad dzie(mi 
w wieku do lat 3 w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 
oraz przedszkole, szko$a, placówka o%wiatowo-wychowawcza, placówka kszta$cenia 
ustawicznego, placówka kszta$cenia praktycznego, o%rodek kszta$cenia i doskonalenia 
zawodowego, placówka artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie o%wiaty w brzmieniu 
obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

53) pobyt w szpitalu – pobyt Ubezpieczonego na oddziale szpitalnym s$u&!cy przywracaniu 
lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszcz"%liwym wypadkiem lub 
chorob!. Gdy wypis ze szpitala nast!pi po zako#czeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu 
jest obj"ty odpowiedzialno%ci! Ubezpieczyciela, pod warunkiem, &e przyj"cie do szpitala 
nast!pi$o w okresie ubezpieczenia;

54) podmiot wykonuj!cy dzia#alno*$ lecznicz! – podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa, 
w rozumieniu ustawy o dzia$alno%ci leczniczej w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia;

55) pogryzienie – uszkodzenie cia$a wskutek pogryzienia przez psa;

56) pojazd – w rozumieniu OWU, wy$!cznie na potrzeby ubezpieczenia %mierci Ubezpieczonego 
w nast"pstwie wypadku komunikacyjnego (Opcja Dodatkowa D1), o którym mowa w §4 ust. 2 
pkt 1) OWU za pojazd uznaje si" wy$!cznie: samochód osobowy, samochód ci"&arowy, autobus, 
poci!g, tramwaj, trolejbus, metro; 

57) pok!sanie – uszkodzenie cia$a przez zwierz"ta inne ni& psy lub owady;
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58) poliomyelitis – infekcja wywo$ana wirusem polio, której skutkiem jest parali& mi"%ni 
oddechowych lub mi"%ni ko#czyn lub zaj"cie o%rodka oddechowego w pniu mózgu, z trwa$ym 
nast"pstwem w postaci nasilonego niedow$adu lub parali&u. Choroba rozpoznana przez 
lekarza i zakwali*kowana zgodnie z Mi"dzynarodow! Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i 
Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: A80 lub B91;

59) Powa"na Choroba – wy$!cznie poni&ej wymienione choroby, które zosta$y rozpoznane po 
raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotwór z$o%liwy, parali&, niewydolno%( 
nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata s$uchu, anemia aplastyczna, stwardnie-
nie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolno%( serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych. Za Powa&n! Chorob" uwa&a si" równie& transplantacj" g$ównych 
organów;

60) pozostawanie pod wp#ywem alkoholu – dzia$anie w stanie, gdy zawarto%( alkoholu w orga-
ni)mie wynosi od 0,2 ‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym 
powietrzu;

61) praca zawodowa – forma %wiadczenia pracy lub us$ug za wynagrodzeniem w ramach 
stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stosunku s$u&bowego o charakterze 
administracyjno-prawnym lub w zakresie wykonywania dzia$alno%ci gospodarczej we 
w$asnym imieniu;

62) pro+laktyka lekowa po ekspozycji – przeprowadzone u Ubezpieczonego leczenie 
pro*laktyczne lekami antyretrowirusowymi po ekspozycji;

63) przekwali+kowanie zawodowe osób niepe#nosprawnych – przeszkolenie zawodowe 
osoby, w stosunku do której Zak$ad Ubezpiecze# Spo$ecznych lub powiatowy (wojewódzki) 
zespó$ ds. orzekania o niepe$nosprawno%ci orzek$ celowo%( przekwali*kowania zawodowego 
ze wzgl"du na niezdolno%( do pracy Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym 
zawodzie;

64) rana – przerwanie ci!g$o%ci pow$oki cia$a w wyniku dzia$ania ostrego lub t"pego przedmiotu, 
prowadz!ce do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki, powsta$e w nast"pstwie 
nieszcz"%liwego wypadku. W rozumieniu OWU za rany nie uwa&a si" ran zwi!zanych z leczeniem 
operacyjnym Ubezpieczonego;

65) rekreacyjne uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, 
forma aktywno%ci *zycznej Ubezpieczonego polegaj!ca na uprawianiu sportu w celu 
odpoczynku lub rozrywki, niezwi!zana z uczestniczeniem w treningach, zawodach, 
zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, 
zwi!zki, organizacje sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki;

66) rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadz!cego leczenie specjalistyczne zabiegi 
udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w %wiadcze#, maj!ce na celu wyleczenie 
lub zmniejszenie dysfunkcji narz!dów, a tak&e przywrócenie pe$nej lub mo&liwej do 
osi!gni"cia sprawno%ci *zycznej, utraconej w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku;

67) rodzic Ubezpieczonego – ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu przepisów 
kodeksu rodzinnego i opieku#czego w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia;

68) ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd porusza si" wskutek pracy silnika lub si$! bezw$adno%ci;

69) sepsa – rozpoznany przez lekarza zespó$ ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywo$anej 
zaka&eniem, spowodowanym obecno%ci! drobnoustrojów i ich toksycznych produktów we 
krwi, potwierdzony posiewem krwi;

70) sporty i aktywnosci wysokiego ryzyka – highlining, slacklining, speedrower, airsoft, 
bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, 
skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding 
wysokogórski, snowboarding pr"dko%ciowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, 
rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, 
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub 
%mig$owców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, 
windsur*ng, jazda quadami, kitesur*ng, &egluga poza wodami terytorialnymi w odleg$o%ci 
powy&ej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, je)dziectwo, 
speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów l!dowych, wodnych 
lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping 
oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach 
wodnych, skeleton, bojery, biathlon, jazda skibobem oraz sporty, w których wykorzystywane 
s! pojazdy przeznaczone do poruszania si" po %niegu lub lodzie;

71) stwardnienie rozsiane – choroba charakteryzuj!ca si" demielinizacj! w$ókien nerwowych 
w obr"bie mózgu i rdzenia kr"gowego, rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana zgodnie 
z Mi"dzynarodow! Statystyczn! Klasy*kacj! Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako 
kod: G35;

72) substancja psychotropowa – ka&da substancja pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego, dzia$aj!ca na o%rodkowy uk$ad nerwowy, okre%lona w wykazie substancji 
psychotropowych stanowi!cym za$!cznik nr 2 do ustawy o przeciwdzia$aniu narkomanii 
w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

73) szpital – przedsi"biorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje 
dzia$alno%( lecznicz! w postaci %wiadcze# szpitalnych w rozumieniu ustawy o dzia$alno%ci 
leczniczej w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

74) *rodek odurzaj!cy – substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzia$aj!c! na 
o%rodkowy uk$ad nerwowy, okre%lona w wykazie stanowi!cym za$!cznik nr 1 do ustawy 
o przeciwdzia$aniu narkomanii w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia;

75) *rodek zast%pczy – substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w ka&dym stanie 
*zycznym lub produkt, ro%lina, grzyb lub ich cz"%(, zawieraj!ce tak! substancj", u&ywane 
zamiast %rodka odurzaj!cego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak 
%rodek odurzaj!cy lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do 
obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odr"bnych w rozumieniu ustawy o przeciw-
dzia$aniu narkomanii w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

76) *wiadczenie – kwota pieni"&na wyp$acana Ubezpieczonemu, a w przypadku %mierci Ubez-

pieczonego kwota pieni"&na wyp$acana Uprawnionemu przez InterRisk w przypadku uznania 
roszczenia powsta$ego w wyniku zaj%cia zdarzenia, które jest obj"te ochron! ubezpieczeniow!; 

77) *wiadczenia szpitalne – %wiadczenia w rozumieniu ustawy o dzia$alno%ci leczniczej 
w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wykonywane ca$! 
dob", kompleksowe %wiadczenia zdrowotne polegaj!ce na diagnozowaniu, leczeniu, 
piel"gnacji i rehabilitacji, które nie mog! by( realizowane w ramach innych stacjonarnych 
i ca$odobowych %wiadcze# zdrowotnych lub ambulatoryjnych %wiadcze# zdrowotnych;

78) *wiadczenie TeleMedycyny – %wiadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o dzia$alno%ci 
leczniczej w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia realizowane 
przez lekarza internist", pediatr" lub dietetyka za pomoc! systemów teleinformatycznych 
lub systemów $!czno%ci;

79) Telekonsultacje lekarskie specjalistyczne – przys$uguj!ce Ubezpieczonemu w ramach 
Pakietu ONKO %wiadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o dzia$alno%ci leczniczej w 
brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia realizowane przez 
Lekarza Konsultanta za pomoc! systemów teleinformatycznych lub systemów $!czno%ci, 
pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej jednej z rodzajów Powa&nych Chorób z Pakietu ONKO. W ramach 
Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych InterRisk za po%rednictwem Centrum ONKO 
zorganizuje i pokryje koszt 12 takich telekonsultacji, z zastrze&eniem, &e pomi"dzy dwoma 
nast"puj!cymi po sobie telekonsultacjami musi nast!pi( minimum 12 godzinna przerwa. 
Koszty po$!cze# Ubezpieczony ponosi we w$asnym zakresie;

80) toksoplazmoza – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana w Mi"dzynarodowej 
Statystycznej Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: B58;

81) transplantacja g#ównych organów – przebycie jako biorca operacji przeszczepu serca, 
serca i p$uc, w!troby lub jej cz"%ci, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego;

82) trekking – forma turystyki pieszej, uprawiana w trudnych warunkach terenowych i klimatycz-
nych: rzecznych, bagiennych, na wulkanach, pustyniach, terenach tropikalnych, lodowcach, 
górach powy&ej wysoko%ci 1 500 n.p.m. lub poza wyznaczonymi górskimi szlakami tury-
stycznymi;

83) trwa#e inwalidztwo cz%*ciowe – uszkodzenia cia$a, wymienione w TABELI nr 1 w §8 pkt 4), 
a tak&e w TABELI nr 4 w §9 pkt 9) powsta$e w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku; 

84) Ubezpieczaj!cy – osoba *zyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie b"d!ca 
osob! prawn!, której ustawa przyznaje zdolno%( prawn!, zawieraj!ca umow" ubezpieczenia 
z InterRisk na rachunek Ubezpieczonych lub w przypadku gdy Ubezpieczaj!cy uko#czy$ 18 
rok &ycia i spe$nia de*nicj" dziecka okre%lon! w OWU – na rachunek w$asny, zobowi!zana do 
op$acenia sk$adki ubezpieczeniowej;

85) ubezpieczenie grupowe – umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób *zycznych, 
przy czym minimalna grupa osób przyst"puj!cych do ubezpieczenia wynosi co najmniej 
3 osoby, a w przypadku rozszerzenia Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji 
Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja o Opcje Dodatkowe (D1-D27), o których 
mowa w §11, §12 minimalna grupa osób przyst"puj!cych do ubezpieczenia wynosi co 
najmniej 5 osób;

86) ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczaj!cego 
b"d!cego osob! *zyczn! na rachunek dziecka lub w przypadku gdy Ubezpieczaj!cy 
uko#czy$ 18 rok &ycia i spe$nia de*nicj" dziecka okre%lon! w OWU, na rachunek w$asny;

87) ubezpieczenie rodzinne – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczaj!cego 
b"d!cego osob! *zyczn! na rachunek dzieci, przy czym minimalna liczba osób obj"tych 
ochron! ubezpieczeniow! w ramach w/w umowy ubezpieczenia wynosi co najmniej 2 osoby;

88) Ubezpieczony – w ramach Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, 
Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz w ramach Opcji Dodatkowych (D1-D26) – osoba 
*zyczna, która w dniu przyst!pienia do ubezpieczenia nie uko#czy$a 65 lat, na rzecz której 
Ubezpieczaj!cy zawar$ umow" ubezpieczenia, a w ramach Opcji Dodatkowej D27 (Asysta 
Prawna) – osoba *zyczna, która w dniu przyst!pienia do ubezpieczenia jest dzieckiem w 
rozumieniu OWU, na rzecz której Ubezpieczaj!cy zawar$ umow" ubezpieczenia;

89) uci!"liwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego b"d!ce nast"pstwem nieszcz"%liwego 
wypadku, który mia$ miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku 
którego nie nast!pi$ uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), 
b!d) trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego, z$amania ko%ci, ran ci"tych lub szarpanych, 
urazów narz!dów ruchu, wstrz!%nienia mózgu, ale przebieg leczenia spowodowa$ czasow! 
niezdolno%( Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres nie krótszy ni& 10 dni;

90) udar mózgu – rozpoznany przez lekarza i zakwali*kowany w Mi"dzynarodowej Statystycznej 
Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64;

91) uk!szenie – naruszenie tkanki skóry przez owada;

92) Uprawniony – podmiot wskazany przez Ubezpieczonego a w przypadku osób niepe$no-
letnich przez przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego do otrzymania %wiadczenia 
w razie %mierci Ubezpieczonego w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku. W przypadku 
niewyznaczenia Uprawnionego, w razie %mierci Ubezpieczonego w nast"pstwie nieszcz"%li-
wego wypadku, za Uprawnionego uwa&a si" cz$onków najbli&szej rodziny Ubezpieczonego 
wed$ug nast"puj!cej kolejno%ci i udzia$ów:

a) wspó$ma$&onek Ubezpieczonego (w ca$o%ci), z zastrze&eniem &e przed %mierci! 
Ubezpieczonego nie zosta$a orzeczona separacja. W przypadku orzeczonej separacji 
%wiadczenie nie jest wyp$acane wspó$ma$&onkowi Ubezpieczonego, 

b) dzieci Ubezpieczonego (w cz"%ciach równych),

c) rodzice Ubezpieczonego (w cz"%ciach równych) albo opiekunowie prawni (w cz"%ciach 
równych) sprawuj!cy opiek" w momencie %mierci Ubezpieczonego,

d) pozostali cz$onkowie najbli&szej rodziny Ubezpieczonego b"d!cy spadkobiercami 
Ubezpieczonego (w cz"%ciach równych); 

93) uraz narz!du ruchu – powsta$y w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku uraz narz!du 
ruchu, w wyniku którego nie nast!pi$o z$amanie ko%ci, ale zgodnie z zaleceniem lekarza 
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narz!d ruchu zosta$ unieruchomiony z zastosowaniem %rodka medycznego (gipsu, gipsu 
syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, ko$nierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, 
tutora gipsowego, kamizelki ortopedycznej);

94) urz!dzenie – w ubezpieczeniu pomocy informatycznej w ramach Opcji Dodatkowej D15 
(Assistance EDU PLUS) nieuszkodzony i u&ywany zgodnie z przeznaczeniem:

a) sprz"t komputerowy – stacjonarna stacja komputerowa lub notebook, na którym mo&e 
zosta( zainstalowana aplikacja;

b) kompatybilne ze sprz"tem komputerowym urz!dzenia peryferyjne: skaner, monitor, 
klawiatura, drukarka;

c) podpi"te pod sprz"t komputerowy: router, tablet lub smartphone;

95) uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawno%ci organizmu powsta$e w nast"pstwie 
nieszcz"%liwego wypadku, polegaj!ce na trwa$ym, nierokuj!cym poprawy w %wietle 
aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narz!du lub uk$adu;

96) utrata mowy – rozpoznana przez lekarza ca$kowita i nieodwracalna utrata zdolno%ci mowy, 
oznaczaj!ca niemo&no%( artyku$owania zrozumia$ych s$ów lub zrozumiale mówionego 
j"zyka, trwaj!ca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesi"cy;

97) utrata s#uchu – rozpoznana przez lekarza ca$kowita i nieodwracalna utrata s$uchu dla 
wszystkich d)wi"ków jako nast"pstwo choroby lub nieszcz"%liwego wypadku, trwaj!ca 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesi"cy;

98) utrata wzroku – rozpoznana przez lekarza ca$kowita, trwa$a i nieodwracalna utrata wzroku 
w obu oczach (VO=0, z brakiem poczucia %wiat$a lub z poczuciem %wiat$a bez lokalizacji) 
powsta$a w nast"pstwie choroby lub nieszcz"%liwego wypadku, z zastrze&eniem, &e o trwa$o%ci 
schorzenia orzeka si" po up$ywie co najmniej 6 miesi"cy od daty jego wyst!pienia;

99) wada wrodzona – nieprawid$owo%( anatomiczna zakwali*kowana w Mi"dzynarodowej 
Statystycznej Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe 
wrodzone, zniekszta$cenia i aberracje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99);

100) w*cieklizna – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwali*kowana w Mi"dzynarodowej 
Statystycznej Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: A82;

101) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywno%ci *zycznej podejmowana w celu 
uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników 
sportowych, polegaj!ca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych 
lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, zwi!zków i organizacji sportowych, 

b) podczas zaj"( wychowania *zycznego odbywaj!cych si" w ramach obowi!zuj!cego 
planu lekcji w szko$ach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy 
o prac" lub umowy cywilnoprawnej z tytu$u uprawiania sportu, zarówno w formie indy-
widualnej, jak i zespo$owej.

W rozumieniu OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uwa&a si" aktywno%ci *zycznej 
Ubezpieczonego polegaj!cej na:

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

b) uprawianiu sportu podczas zaj"( wychowania *zycznego (równie& w klasach 
sportowych) odbywaj!cych si" w ramach obowi!zuj!cego planu lekcji, za wyj!tkiem 
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szko$y sportowej,

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewn!trzszkolnych lub mi"dzyszkolnych, za 
wyj!tkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szko$y sportowej,

d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;

102) wypadek komunikacyjny – nag$e zdarzenie wywo$ane ruchem pojazdu, na skutek którego 
Ubezpieczony, b"d!cy pasa&erem pojazdu, pieszym lub osob! kieruj!c! pojazdem, niezale&nie 
od swej woli dozna$ uszkodzenia cia$a, rozstroju zdrowia lub zmar$;

103) wyroby medyczne wydawane na zlecenie – wy$!cznie wyroby medyczne wydawane 
na zlecenie wymienione w rozporz!dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia;

104) zaka"enie wirusem HIV – rozpoznane przez lekarza i zakwali*kowane w Mi"dzynarodowej 
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: B20-B24 
zaka&enie wirusem HIV, które nast!pi$o wy$!cznie w wyniku transfuzji krwi lub w zwi!zku 
z wykonywanym zawodem;

105) zaka"enie wirusem WZW – rozpoznane przez lekarza na podstawie przeprowadzonych 
bada# – za&ó$cenie pow$ok skórnych i b$on %luzowych, podwy&szone parametry AspAT, AlAT, 
obecno%( antygenu HBs i antygenu HBe;

106) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – choroba rozpoznana przez lekarza, 
wywo$ywana przez wirusy i bakterie, powoduj!ca stan zapalny, potwierdzony badaniem 
p$ynu mózgowo-rdzeniowego, obejmuj!cy: opon" mi"kk!, opon" paj"cz! oraz przestrze# 
podpaj"czynówkow!, zakwali*kowana zgodnie z Mi"dzynarodow! Statystyczn! Klasy*kacj! 
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G00-G05;

107) zatrucie pokarmowe – ostre zaburzenie &o$!dkowo-jelitowe, wynikaj!ce ze spo&ycia pokarmu 
lub przyj"cia p$ynów zawieraj!cych czynniki szkodliwe, charakteryzuj!ce si" biegunk! lub 
wymiotami. Za zatrucie pokarmowe nie uwa&a si" zatrucia spowodowanego za&yciem %rodków 
odurzaj!cych, %rodków zast"pczych, substancji psychotropowych oraz alkoholu;

108) zawa# serca – rozpoznany przez lekarza i zakwali*kowany w Mi"dzynarodowej Statystycznej 
Klasy*kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22;

109) z#amanie – przerwanie ci!g$o%ci tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza;

110) zwichni%cie nawykowe – co najmniej trzecie ju& zwichni"cie tego samego stawu.

JAK' OCHRON, ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE?
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§3

1. Przedmiotem ubezpieczenia s! nast"pstwa nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" pod-
czas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich nast"pstwa, które zosta$y rozpoznane 
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dob" na obszarze ca$ego %wiata, 
za wyj!tkiem: Opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszcz"%liwego wypadku), 
Opcji Dodatkowej D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), Opcji Dodatkowej D7 (koszty 
operacji plastycznych w wyniku nieszcz"%liwego wypadku), Opcji Dodatkowej D8 (operacje 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku), Opcji Dodatkowej D9 (operacje w wyniku choroby), Opcji 
Dodatkowej D10 (koszty leczenia w wyniku nieszcz"%liwego wypadku), Opcji Dodatkowej 
D11 (czasowa niezdolno%( Ubezpieczonego do nauki lub do pracy), Opcji Dodatkowej D13 
(koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW), Opcji Dodatkowej D14 (uci!&liwe leczenie 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku) oraz Opcji Dodatkowej D15 (Assistance EDU PLUS), Opcji 
Dodatkowej D18 (koszty leków), Opcji Dodatkowej D21 (dostosowanie mieszkania lub pojazdu 
po nieszcz"%liwym wypadku), Opcji Dodatkowej D24 (opieka nad dzieckiem przebywaj!cym w 
szpitalu), w ramach których ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dob" 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku Opcji Dodatkowej D27 (Asysta Prawna) 
ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana od poniedzia$ku do pi!tku w godzinach 9:00 – 17:00 
i obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistnia$e w okresie ubezpieczenia i rozpoznawane na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej wed$ug prawa polskiego.

JAK' OPCJ, UBEZPIECZENIA WYBIERZESZ?
ZAKRES UBEZPIECZENIA

§4

1. Stosownie do wniosku Ubezpieczaj!cego, jak równie& w oparciu o postanowienia OWU, umowa 
ubezpieczenia mo&e by( zawarta w:

1) Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja obejmuj!cej nast"puj!ce 
ryzyka:

a) %mier( Ubezpieczonego w wyniku nieszcz"%liwego wypadku, 

b) %mier( Ubezpieczonego w wyniku nieszcz"%liwego wypadku na terenie placówki 
o%wiatowej, 

c) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszcz"%liwego wypadku, 

d) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu 
lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu s$uchowego uszkodzonych w wyniku 
nieszcz"%liwego wypadku na terenie placówki o%wiatowej,

e) koszty przekwali*kowania zawodowego osób niepe$nosprawnych,

f ) pogryzienie, pok!sanie, uk!szenie,

g) rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy, 

h) %mier( opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast"pstwie nieszcz"%liwego 
wypadku, 

i) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, 

j) wstrz!%nienie mózgu w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku,

k) zatrucie pokarmowe lub nag$e zatrucie gazami, b!d) pora&enie pr!dem lub piorunem,

l) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierz"cych (b!blowicy, toksoplazmozy, 
w%cieklizny);

2) Opcji Ochrona, w jednym z wariantów (01-11), obejmuj!cym nast"puj!ce ryzyka: 

a) %mier( Ubezpieczonego w wyniku nieszcz"%liwego wypadku,

b) %mier( Ubezpieczonego w wyniku nieszcz"%liwego wypadku na terenie placówki 
o%wiatowej, 

c) rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy,

d) trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe,

e) koszty zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku inwalidztwa spowodowanego 
nieszcz"%liwym wypadkiem,

f ) z$amanie jednej lub wi"cej ko%ci w wyniku nieszcz"%liwego wypadku, 

g) rany b"d!ce nast"pstwem nieszcz"%liwego wypadku, 

h) urazy narz!du ruchu b"d!ce nast"pstwem nieszcz"%liwego wypadku,

i) pogryzienie, pok!sanie, uk!szenie,

j) wstrz!%nienie mózgu w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, 

k) %mier( opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast"pstwie nieszcz"%liwego 
wypadku,

l) zatrucie pokarmowe lub nag$e zatrucie gazami, b!d) pora&enie pr!dem lub piorunem, 

m) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierz"cych (b!blowicy, toksoplazmozy, 
w%cieklizny);

3) Opcji Ochrona Plus obejmuj!cej nast"puj!ce ryzyka:

a) %mier( Ubezpieczonego w wyniku nieszcz"%liwego wypadku,

b) %mier( Ubezpieczonego w wyniku nieszcz"%liwego wypadku na terenie placówki 
o%wiatowej, 

c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu 
lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu s$uchowego uszkodzonych w wyniku 

5OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS



nieszcz"%liwego wypadku na terenie placówki o%wiatowej, 

d) koszty przekwali*kowania zawodowego osób niepe$nosprawnych, 

e) pogryzienie, pok!sanie, uk!szenie,

f ) rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy,

g) %mier( opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast"pstwie nieszcz"%liwego 
wypadku, 

h) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, 

i) trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe, 

j) z$amanie ko%ci, zwichni"cia lub skr"cenia stawów,

k) zatrucie pokarmowe lub nag$e zatrucie gazami, b!d) pora&enie pr!dem lub piorunem, 

l) uszkodzenie cia$a w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, wymagaj!ce interwencji 
lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych,

m) wstrz!%nienie mózgu w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku,

n) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierz"cych (b!blowicy, toksoplazmozy, 
w%cieklizny).

2. Za zap$at! dodatkowej sk$adki, Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja Ochrona, 
Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja, mo&e zosta( rozszerzona o Opcje Dodatkowe D1-D27:

1) Opcja Dodatkowa D1 – %mier( Ubezpieczonego w nast"pstwie wypadku komunikacyjnego; 

2) Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszcz"%liwego wypadku; 

3) Opcja Dodatkowa D3 – odmro&enia;

4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszcz"%liwego wypadku;

5) Opcja Dodatkowa D5 – pobytu w szpitalu w wyniku choroby;

6) Opcja Dodatkowa D6 – Powa&ne Choroby;

7) Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcz"%liwego wypadku;

8) Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszcz"%liwego wypadku;

9) Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby;

10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszcz"%liwego wypadku;

11) Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolno%( Ubezpieczonego do nauki lub do pracy 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku;

12) Opcja Dodatkowa D12 – rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca;

13) Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszcz"%liwego 
wypadku;

14) Opcja Dodatkowa D14 – uci!&liwe leczenie w wyniku nieszcz"%liwego wypadku; 

15) Opcja Dodatkowa D15 – Assistance Edu Plus;

16) Opcja Dodatkowa D16 – TeleMedycyna;

17) Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet ONKO;

18) Opcja Dodatkowa D18 – koszty leków;

19) Opcja Dodatkowa D19 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego;

20) Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy;

21) Opcja Dodatkowa D21 – koszty dostosowania mieszkania lub pojazdu po nieszcz"%liwym 
wypadku;

22) Opcja Dodatkowa D22 – koszty op$aconej wycieczki po nieszcz"%liwym wypadku;

23) Opcja Dodatkowa D23 – koszty op$aconego czesnego po %mierci opiekuna prawnego lub 
rodzica Ubezpieczonego w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku;

24) Opcja Dodatkowa D24 – opieka nad dzieckiem przebywaj!cym w szpitalu;

25) Opcja Dodatkowa D25 – koszty leczenia po ekspozycji;

26) Opcja Dodatkowa D26 – e-Rehabilitacja;

27) Opcja Dodatkowa D27 – Asysta Prawna.

3. Za zap$at! dodatkowej sk$adki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie zawartej 
w formie indywidualnej lub rodzinnej, który w momencie zawierania umowy ubezpieczenia 
nie uko#czy$ 20 roku &ycia mo&e zosta( rozszerzony na warunkach okre%lonych w OWU 
o nast"pstwa nieszcz"%liwych wypadków doznane w zwi!zku z wyczynowym uprawianiem 
sportu. 

4. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie zawartej w formie grupowej obejmuje 
nast"pstwa nieszcz"%liwych wypadków doznane w zwi!zku z wyczynowym uprawianiem 
sportu.

KIEDY INTERRISK NIE WYP-ACI (WIADCZENIA?
WY-'CZENIA ODPOWIEDZIALNO(CI

§5

1. InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powsta$e w nast"pstwie lub w zwi!zku z: 

1) umy%lnym pope$nieniem lub usi$owaniem pope$nienia przest"pstwa przez Ubezpieczonego, 
opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego;

2) pope$nieniem lub usi$owaniem pope$nienia samobójstwa lub samookaleczenia si" przez 

Ubezpieczonego, opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego; 

3) uszkodzeniami cia$a zdiagnozowanymi przed dat! obj"cia ochron! ubezpieczeniow! 
Ubezpieczonego; 

4) chorobami, które zosta$y rozpoznane przed dniem obj"cia ochron! ubezpieczeniow!;

5) dzia$aniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami a tak&e aktami terroru;

6) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego, opiekuna prawnego lub rodzica 
Ubezpieczonego b"d!cego kierowc! pojazdu, nieposiadaj!cego wymaganych uprawnie# do 
prowadzenia danego pojazdu je&eli pojazd by$ niezarejestrowany lub nie posiada$ wa&nego 
badania technicznego, je&eli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji 
lub dokonania okresowych bada# technicznych, chyba &e brak wymaganych uprawnie# do 
prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny pojazdu 
nie mia$ wp$ywu na zaj%cie wypadku;

7) jazd! rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki 
osoby doros$ej;

8) chorob! zawodow!, chorob! psychiczn!;

9) wadami wrodzonymi i ich nast"pstwami, za wyj!tkiem postanowie# §11 ust. 1 pkt 12);

10) zawa$em serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia %mierci opiekuna prawnego 
lub rodzica Ubezpieczonego w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, o którym mowa 
w §6 pkt 6), §7 pkt 6), §8 pkt 11), §9 pkt 7), §10 pkt 6); 

11) wyczynowym uprawianiem sportu w ramach umowy zawartej w formie indywidualnej 
lub rodzinnej, za wyj!tkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczaj!cy rozszerzy$ zakres ubezpieczenia 
o wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z §4 ust. 3; 

12) uprawianiem sportów i aktywno%ci wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego, opiekuna 
prawnego lub rodzica Ubezpieczonego;

13) zwichni"ciem nawykowym; 

14) wykonywaniem pro*laktycznych bada#, niewynikaj!cych z choroby lub nieszcz"%liwego 
wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;

15) Zespo$em Nabytego Niedoboru Odporno%ci (AIDS) i zwi!zanymi z tym zespo$em zaka&e# 
oportunistycznych, nowotworów, schorze# neurologicznych oraz innych zespo$ów 
chorobowych towarzysz!cych AIDS;

16) pozostawaniem Ubezpieczonego, opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego 
pod wp$ywem alkoholu, %rodków odurzaj!cych, substancji psychotropowych lub 
%rodków zast"pczych w rozumieniu ustawy o przeciwdzia$aniu narkomanii w brzmieniu 
obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, z wy$!czeniem przypadków 
za&ycia tych %rodków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego, 
opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego pod wyp$ywem alkoholu, %rodków 
odurzaj!cych, substancji psychotropowych lub %rodków zast"pczych mia$o wp$yw na zaj%cie 
nieszcz"%liwego wypadku lub choroby;

17) odpadami radioaktywnymi b!d) materia$ami wybuchowymi, za wyj!tkiem sytuacji, gdy 
do zdarzenia powsta$ego w nast"pstwie lub w zwi!zku z materia$ami wybuchowymi 
wykorzystywanymi do zaj"( lekcyjnych; 

18) operacj! wtórn!. 

2. W przypadku Opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszcz"%liwego wypadku) 
i Opcji Dodatkowej D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), o których mowa w §11 ust. 1 pkt 4) 
i 5) OWU, z uwzgl"dnieniem wy$!cze# okre%lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, dodatkowo 
InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powsta$e w nast"pstwie lub w zwi!zku z rehabilitacj! 
zalecon! w zwi!zku z wypadkiem lub chorob!. 

3. W przypadku Opcji Dodatkowej D6 (Powa&ne Choroby) i Opcji Dodatkowej D17 (Pakiet ONKO), 
InterRisk dodatkowo nie odpowiada za rozpoznanie nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in 
situ).

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zado%(uczynienia za doznany ból, cierpienie *zyczne. 

5. InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia, a tak&e koszty leczenia stomatologicznego poniesione 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. InterRisk nie pokrywa kosztów dojazdów do placówek medycznych przez Ubezpieczonego za 
wyj!tkiem transportu medycznego w ramach Opcji Dodatkowej D15 (Assistance EDU PLUS),  
kosztów poniesionych w zwi!zku z uzyskaniem dokumentacji medycznej oraz kosztów zakupu 
leków za wyj!tkiem rozszerzenia zakresu o Opcj" Dodatkow! D18 (koszty leków) zgodnie z zapisami 
§11 ust. 1 pkt 18) OWU.

7. Zakres %wiadcze# Opcji Dodatkowej D15 (Assistance EDU PLUS) nie obejmuje:

1) zdarze#, które wyst!pi$y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania 
zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy koszty te mieszcz! si" w granicach limitów 
odpowiedzialno%ci, chyba &e brak powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum 
Assistance nast!pi$ z przyczyn niezale&nych od Ubezpieczonego;

3) kosztów transportu leków nieprzepisanych przez lekarza prowadz!cego leczenie.

8. Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia pomocy informatycznej w ramach Opcji Dodatkowej D15 
(Assistance EDU PLUS) ubezpieczenie nie obejmuje kosztów b"d!cych nast"pstwem:

1) zewn"trznego lub wewn"trznego uszkodzenia lub zniszczenia urz!dzenia;

2) uszkodzenia lub zniszczenia urz!dzenia wywo$anego przez z$o%liwe oprogramowanie oraz 
oprogramowanie nielegalne.

9. W przypadku Opcji Dodatkowej D25 (koszty leczenia po ekspozycji) InterRisk dodatkowo nie 
odpowiada za zaka&enie wirusem HIV lub zaka&enie wirusem WZW, które nast!pi$o przed dniem 
obj"cia ochron! ubezpieczeniow!.
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10. Niewykorzystane us$ugi pomocy informatycznej przys$uguj!ce w rocznym okresie ubezpieczenia 
zgodnie z limitem okre%lonym w §11 ust. 1 pkt 15) lit. 1)d), nie przechodz! na kolejny roczny 
okres ubezpieczenia.

11. InterRisk przys$uguje prawo do odmowy wyp$aty %wiadczenia z tytu$u czasowej niezdolno%ci 
Ubezpieczonego do nauki lub do pracy, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt 11), w przypadku 
stwierdzenia, i& w trakcie czasowej niezdolno%ci Ubezpieczonego do nauki lub do pracy 
Ubezpieczony ucz"szcza$ na zaj"cia lekcyjne lub wykonywa$ prac" zawodow!.

CO OFERUJE OPCJA PODSTAWOWA?
RODZAJE I WYSOKO(. (WIADCZE/ W OPCJI PODSTAWOWEJ

§6

Opcja Podstawowa obejmuje nast"puj!ce %wiadczenia:

1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszcz%*liwego wypadku:

a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy 
ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia,

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poni"ej 100% – %wiadczenie w wysoko%ci 
takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nast!pi$ uszczerbek na zdrowiu, 

c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu 
lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu s#uchowego uszkodzonych w wyniku 
nieszcz%*liwego wypadku na terenie placówki o*wiatowej – zwrot udokumentowanych 
kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – do wysoko%ci 30% 
sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem i&:

– s! niezb"dne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopi! zlecenia 
lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz

– zosta$y poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym 
ni& dwa lata od daty nieszcz"%liwego wypadku;

zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych 
lub aparatu s$uchowego uszkodzonych w wyniku nieszcz"%liwego wypadku na 
terenie placówki o%wiatowej – do wysoko%ci 200 z$, pod warunkiem &e nieszcz"%liwy 
wypadek, w wyniku którego dosz$o do uszkodzenia okularów korekcyjnych lub aparatu 
s$uchowego mia$ miejsce na terenie placówki o%wiatowej; 

d) koszty przekwali+kowania zawodowego osób niepe#nosprawnych – zwrot udoku-
mentowanych kosztów do wysoko%ci 30% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem i&:

– Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zak$adu Ubezpiecze# Spo$ecznych przyznano 
rent" szkoleniow! jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym 
zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespo$u ds. orzekania 
o niepe$nosprawno%ci, w którym orzeczono o celowo%ci przekwali*kowania zawo-
dowego osoby niepe$nosprawnej oraz

– zosta$y poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym 
ni& dwa lata od daty nieszcz"%liwego wypadku; 

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe 
%wiadczenie w wysoko%ci 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 
pod warunkiem, i& padaczka zosta$a rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej; 

3) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – 
%wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 
pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu dwóch lat od daty nieszcz"%liwego wypadku;

4) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku na terenie 
placówki o*wiatowej – dodatkowe %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" na terenie placówki o%wiatowej, której Ubezpieczony 
jest podopiecznym lub pracownikiem, podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu sze%ciu miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku oraz

c) zaj%cie nieszcz"%liwego wypadku zosta$o udokumentowane za%wiadczeniem dyrektora 
placówki o%wiatowej; 

5) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 
20% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& sepsa zosta$a 
rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 

6) w przypadku *mierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast%pstwie 
nieszcz%*liwego wypadku – %wiadczenie w wysoko%ci 10% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu 12 miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku; 

Odpowiedzialno%( InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarze# w okresie ubezpieczenia. 

7) w przypadku pogryzienia, pok!sania, uk!szenia – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci:

a) 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia, 

b) 2% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pok!sania, 
uk!szenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku 
pok!sania, uk!szenia; 

8) w przypadku wstrz!*nienia mózgu w nast%pstwie nieszcz%*liwego wypadku – je&eli 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku Ubezpieczony dozna$ wstrz!%nienia mózgu, w wyniku 

którego konieczny by$ co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu przys$uguje jednorazowe 
%wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia;

9) w przypadku zatrucia pokarmowego, nag#ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora"enia pr!dem lub piorunem – %wiadczenie w wysoko%ci 5% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej trzydniowego pobytu 
w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, nag$ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora&enia pr!dem lub piorunem;

10) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierz%cych (b!blowicy, 
toksoplazmozy, w%cieklizny) – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 5% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& b!blowica, toksoplazmoza lub 
w%cieklizna zosta$y rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

CO OFERUJE OPCJA PODSTAWOWA PLUS?
RODZAJE I WYSOKO(. (WIADCZE/ W OPCJI PODSTAWOWEJ PLUS

§7

Opcja Podstawowa Plus obejmuje nast"puj!ce %wiadczenia:

1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszcz%*liwego wypadku:

a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy 
ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia,

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poni"ej 100% – %wiadczenie w wysoko%ci takiego 
procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nast!pi$ uszczerbek na zdrowiu wy$!cznie za 
zdarzenia okre%lone w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS, stanowi!cej 
Za$!cznik nr 1 do OWU, 

c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu 
lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu s#uchowego uszkodzonych 
w wyniku nieszcz%*liwego wypadku na terenie placówki o*wiatowej – zwrot 
udokumentowanych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
– do wysoko%ci 30% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod 
warunkiem i&:

– s! niezb"dne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopi! zlecenia 
lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz

– zosta$y poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym 
ni& dwa lata od daty nieszcz"%liwego wypadku,

zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych 
lub aparatu s$uchowego uszkodzonych w wyniku nieszcz"%liwego wypadku na 
terenie placówki o%wiatowej – do wysoko%ci 200 z$, pod warunkiem &e nieszcz"%liwy 
wypadek, w wyniku którego dosz$o do uszkodzenia okularów korekcyjnych lub aparatu 
s$uchowego mia$ miejsce na terenie placówki o%wiatowej, 

d) koszty przekwali+kowania zawodowego osób niepe#nosprawnych – zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysoko%ci 30% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem i&:

– Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zak$adu Ubezpiecze# Spo$ecznych 
przyznano rent" szkoleniow! jako osobie trwale niezdolnej do pracy w 
dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) 
zespo$u ds. orzekania o niepe$nosprawno%ci, w którym orzeczono o celowo%ci 
przekwali*kowania zawodowego osoby niepe$nosprawnej oraz

– zosta$y poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym 
ni& dwa lata od daty nieszcz"%liwego wypadku;

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe 
%wiadczenie w wysoko%ci 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 
pod warunkiem, i& padaczka zosta$a rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej; 

3) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – %wiadczenie 
w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod 
warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu dwóch lat od daty nieszcz"%liwego wypadku;

4) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku na terenie 
placówki o*wiatowej –  dodatkowe %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" na terenie placówki o%wiatowej, której Ubezpieczony 
jest podopiecznym lub pracownikiem i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu sze%ciu miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku oraz

c) zaj%cie nieszcz"%liwego wypadku zosta$o udokumentowane za%wiadczeniem dyrektora 
placówki o%wiatowej; 

5) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 
20% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& sepsa zosta$a 
rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 

6) w przypadku *mierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast%pstwie 
nieszcz%*liwego wypadku – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 10% sumy 
ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu 12 miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku;

Odpowiedzialno%( InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarze# w okresie ubezpieczenia.
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7) w przypadku pogryzienia, pok!sania, uk!szenia – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci:

a) 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia, 

b) 2% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pok!sania, 
uk!szenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku 
pok!sania, uk!szenia;

8) w przypadku wstrz!*nienia mózgu w nast%pstwie nieszcz%*liwego wypadku – je&eli 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku Ubezpieczony dozna$ wstrz!%nienia mózgu, w wyniku 
którego konieczny by$ co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu przys$uguje 
jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia; 

9) w przypadku zatrucia pokarmowego, nag#ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora"enia pr!dem lub piorunem – %wiadczenie w wysoko%ci 5% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej trzydniowego pobytu 
w szpitalu  w wyniku zatrucia pokarmowego, nag$ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora&enia pr!dem lub piorunem;

10) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierz%cych (b!blowicy, tok-
soplazmozy, w%cieklizny) – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 5% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& b!blowica, toksoplazmoza lub 
w%cieklizna zosta$y rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA?  
RODZAJE I WYSOKO(. (WIADCZE/ W OPCJI OCHRONA

§8

Opcja Ochrona obejmuje nast"puj!ce %wiadczenia:

1) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – %wiadczenie 
w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod 
warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu dwóch lat od daty nieszcz"%liwego wypadku;

2) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku na terenie 
placówki o*wiatowej – dodatkowe %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" na terenie placówki o%wiatowej, której Ubezpieczony 
jest podopiecznym lub pracownikiem i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu sze%ciu miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku oraz

c) zaj%cie nieszcz"%liwego wypadku zosta$o udokumentowane za%wiadczeniem dyrektora 
placówki o%wiatowej;

3) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe %wiadczenie w 
wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, 
i& sepsa zosta$a rozpoznana po raz pierwszy w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

4) w przypadku trwa#ego inwalidztwa cz%*ciowego – w zale&no%ci od rodzaju uszkodzenia 
cia$a doznanego w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, które wyst!pi$o w ci!gu 
12 miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku, przys$uguje – zgodnie z TABEL+ nr 1 – 
%wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej procent sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia dla trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego;

TABELA nr 1

Lp. Rodzaj uszkodzenia
cia#a

Wysoko*$ *wiadczenia 
wyra"ona jako warto*$ 
procentowa (%) sumy 

ubezpieczenia okre*lonej 
w umowie ubezpieczenia 
dla trwa#ego inwalidztwa 

cz%*ciowego

Ca$kowita *zyczna utrata lub ca$kowita i trwa$a utrata funkcji poszczególnych narz!dów:

1. wzroku w obu oczach 100

2. wzroku w jednym oku 40

3. s$uchu w obu uszach 100

4. s$uchu w jednym uchu 20

5. mowy (obejmuje ca$kowit! utrat" j"zyka oraz afazj" 
motoryczn! i sensoryczn!)

40

6. nosa ($!cznie z ko%(mi nosa) 20

7. ma$&owiny usznej 10

8. utrata ko#czyny dolnej na poziomie:

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

50

b) palucha 5

c) innego palca stopy 2

9. niedow$ad ko#czyny dolnej 25

10. ograniczenie ruchomo%ci stawu biodrowego 20

11. ograniczenie ruchomo%ci stawu kolanowego 10

12. utrata ko#czyny górnej na poziomie:

a) stawu barkowego, ramienia, stawu $okciowego, przedra-
mienia, d$oni

prawy lewy

50 40

b) kciuka 20 15

c) palca wskazuj!cego 15 10

d) innego palca u d$oni 5 5

13. pora&enie nerwu promieniowego 30 25

14. pora&enie nerwu $okciowego 30 25

15. ograniczenie ruchomo%ci ko#czyny górnej w stawie 
barkowym

40 30

16. ograniczenie ruchomo%ci ko#czyny górnej w stawie 
$okciowym

35 30

17. ograniczenie ruchomo%ci nadgarstka 20 15

18. narz!dów moczowo-p$ciowych:

a) usuni"cie macicy w wieku do 45 lat 35

b) usuni"cie macicy w wieku powy&ej 45 lat 20

c) usuni"cie jajnika lub j!dra 20

d) ca$kowita utrata pr!cia 40

19. trwa$y i nieuleczalny parali& wszystkich ko#czyn 100

a) je&eli w wyniku tego samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyst!pi wi"cej ni& jeden rodzaj trwa$ego 
inwalidztwa cz"%ciowego wymienionego w TABELI nr 1, przys$uguje – zgodnie 
z TABEL+ nr 1 – %wiadczenie b"d!ce sum! kwot za ka&dy rodzaj trwa$ego inwalidztwa 
cz"%ciowego, ale wysoko%( %wiadczenia nie mo&e przekroczy( sumy ubezpieczenia 
ustalonej w umowie ubezpieczenia dla trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego,

b) w odniesieniu do ko#czyn – przez utrat" nale&y rozmie( równie& amputacj" ca$ej 
ko#czyny lub jej cz"%ci,

c) je&eli Ubezpieczony jest lewor"czny, w zale&no%ci od rodzaju uszkodzenia doznanego 
w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, które wyst!pi$o w ci!gu 12 miesi"cy od daty 
nieszcz"%liwego wypadku:

– w przypadku uszkodzenia ko#czyny górnej lewej, przys$uguje %wiadczenie w wysoko%ci 
stanowi!cej procent sumy ubezpieczenia jak dla ko#czyny górnej prawej – zgodnie 
z TABEL+ nr 1,

– w przypadku uszkodzenia ko#czyny górnej prawej, przys$uguje %wiadczenie w wysoko%ci 
stanowi!cej procent sumy ubezpieczenia jak dla ko#czyny górnej lewej – zgodnie 
z TABEL+ nr 1,

d) je&eli w wyniku tego samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyst!pi z$amanie jednej lub wi"cej ko%ci w wyniku 
nieszcz"%liwego wypadku, o którym mowa w pkt 6, za które InterRisk wyp$aci$ 
Ubezpieczonemu %wiadczenie, a nast"pnie w zwi!zku z tym z$amaniem jednej lub 
wi"cej ko%ci wyst!pi trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe okre%lone w TABELI nr 1, powsta$e na 
skutek tego samego nieszcz"%liwego wypadku, wówczas %wiadczenie wyp$acone 
z tytu$u z$amania zostanie zaliczone na poczet %wiadczenia przys$uguj!cego w przypadku 
trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego, a Ubezpieczonemu przys$uguje prawo do %wiadczenia 
w wysoko%ci ró&nicy pomi"dzy %wiadczeniem przys$uguj!cym z tytu$u trwa$ego inwalidztwa 
cz"%ciowego, a wyp$aconym %wiadczeniem w przypadku z$amania jednej lub wi"cej ko%ci 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku;

5) w przypadku kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa 
spowodowanego nieszcz%*liwym wypadkiem – je&eli w wyniku nieszcz"%liwego 
wypadku, który wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony 
dozna uszkodzenia cia$a, powoduj!cego trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe wymienione w 
TABELI nr 1, które zgodnie z zaleceniem lekarza prowadz!cego leczenie b"dzie wymaga$o 
zakupu wózka inwalidzkiego, to InterRisk zwróci koszty zakupu wózka inwalidzkiego 
maksymalnie do wysoko%ci sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia; 

6) w przypadku z#amania jednej lub wi%cej ko*ci w wyniku nieszcz%*liwego wypadku, który 
wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zale&no%ci od rodzaju z$amania, 
przys$uguje – zgodnie z TABEL+ nr 2 – %wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej procent sumy 
ubezpieczenia okre%lonej umowie ubezpieczenia dla z$amania jednej lub wi"cej ko%ci w wyniku 
nieszcz"%liwego wypadku: 

TABELA nr 2

Lp. Rodzaj z#amania jednej lub wi%cej ko*ci

Wysoko*$ *wiadczenia wy-
ra"ona jako warto*$ procento-

wa (%) sumy ubezpieczenia 
okre*lonej w umowie ubez-

pieczenia dla z#amania jednej 
lub wi%cej ko*ci w wyniku 
nieszcz%*liwego wypadku

1. Z!amanie ko"ci czaszki (podstawy, sklepienia, twarzoczaszki), z!amanie ko"ci miednicy (z wy-
j#tkiem izolowanych z!ama$ ko"ci !onowej lub kulszowej oraz ogonowej), ko"ci w obr%bie 
stawu biodrowego (panewka stawu, nasady bli&szej ko"ci udowej, kr%tarzy, z!amania pod- 
i nad-kr%tarzowe) oraz ko"ci talerza biodrowego:

a) wielood!amowe otwarte 100

b) inne z!amania otwarte 50

c) inne wielood!amowe 30
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d) inne z!amania 20

e) z!amanie nosa 10

2. Z!amanie ko"ci udowej, pi%towej:

a) wielood!amowe otwarte 50

b) inne z!amania otwarte 40

c) inne wielood!amowe 30

d) inne z!amania 20

3. Z!amanie ko"ci podudzia, obojczyka, kostki bocznej i przy"rodkowej, ko"ci ramiennej 
lub przedramienia (w tym nadgarstka):

a) wielood!amowe otwarte 50

b) inne z!amania otwarte 40

c) inne wielood!amowe 30

d) inne z!amania 20

4. Z!amania dolnej szcz%ki:

a) wielood!amowe otwarte 50

b) inne z!amania otwarte 40

c) inne wielood!amowe 30

d) inne z!amania 20

5. Z!amania !opatki, rzepki, mostka, "ródr%cza, "ródstopia, ko"ci st%pu:

a) z!amania otwarte 30

b) inne z!amania 20

6. Z!amania kr%gos!upa (trzonów kr%gów):

a) z!amania kompresyjne 20

b) z!amania kr%gos!upa, 20

c) inne z!amania wyrostków kolczystych 
i poprzecznych

10

7. Z!amania &ebra lub &eber, ko"ci ogonowej, kulszowej, !onowej, górnej szcz%ki:

a) wielood!amowe otwarte 20

b) inne z!amania 10

8. Z!amania z%bów sta!ych (za ka&dy z#b): 5

a) !#cznie nie wi%cej ni& 20

9. Z!amania palca 5
nie mniej jednak ni& 100 PLN 

a) je&eli w wyniku tego samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, nast!pi wi"cej ni& jedno z$amanie, przys$uguje – 
zgodnie z TABEL+ NR 2 – %wiadczenie b"d!ce sum! kwot za ka&dy rodzaj z$amania, ale 
wysoko%( %wiadczenia nie mo&e przekroczy( sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie 
ubezpieczenia za z$amanie jednej lub wi"cej ko%ci w wyniku nieszcz"%liwego wypadku, 

b) je&eli w wyniku tego samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej wyst!pi z$amanie jednej lub wi"cej ko%ci 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku, za które InterRisk wyp$aci$ Ubezpieczonemu 
%wiadczenie,  a nast"pnie w zwi!zku z tym z$amaniem jednej lub wi"cej ko%ci wyst!pi 
trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe okre%lone w TABELI nr 1, powsta$e na skutek tego 
samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, wówczas %wiadczenie wyp$acone z tytu$u z$amania zostanie 
zaliczone na poczet %wiadczenia przys$uguj!cego w przypadku trwa$ego inwalidztwa 
cz"%ciowego, a Ubezpieczonemu przys$uguje prawo do %wiadczenia w wysoko%ci 
ró&nicy pomi"dzy %wiadczeniem przys$uguj!cym w przypadku trwa$ego inwalidztwa 
cz"%ciowego, a wyp$aconym %wiadczeniem w przypadku z$amania jednej lub wi"cej 
ko%ci w wyniku nieszcz"%liwego wypadku; 

7) w przypadku ran b%d!cych nast%pstwem nieszcz%*liwego wypadku:

a) je&eli w ci!gu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w nast"pstwie 
nieszcz"%liwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi za#o"enia co najmniej 
dwóch szwów (szycie rany) – przys$uguje jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 100% 
sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, z zastrze&eniem pkt b),

b) je&eli w ci!gu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany palca ko#czyny górnej 
w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi za#o"enia 
co najmniej dwóch szwów (szycie rany) – przys$uguje jednorazowe %wiadczenie 
w wysoko%ci 20% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia;

8) w przypadku urazów narz!du ruchu b%d!cych nast%pstwem nieszcz%*liwego wypadku: 

a) je&eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu cia$a, w wyniku 
którego nie nast!pi z$amanie ko%ci narz!du ruchu, ale zgodnie z zaleceniem lekarza 
narz!d ruchu zostanie unieruchomiony na d#u"ej ni" 7 dni wy$!cznie z zastosowaniem 
nast"puj!cego %rodka medycznego: gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, 
powoduj!cego wy$!czenie czynno%ci narz!du ruchu – przys$uguje jednorazowe %wiadczenie 
w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 

b) je&eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu cia$a, w wyniku 
którego nie nast!pi z$amanie ko%ci narz!du ruchu, ale zgodnie z zaleceniem lekarza 
narz!d ruchu zostanie unieruchomiony na d#u"ej ni" 7 dni wy$!cznie z zastosowaniem 

nast"puj!cego %rodka medycznego: ko$nierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, 
tutora gipsowego, longety, kamizelki ortopedycznej, powoduj!cego wy$!czenie czynno%ci 
narz!du ruchu – przys$uguje jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 50% sumy 
ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 

c) je&eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu palca lub palców 
u nóg lub palca lub palców d$oni, w wyniku którego nie nast!pi z$amanie ko%ci, ale 
zgodnie z zaleceniem lekarza palec lub palce zostan! unieruchomione na d#u"ej 
ni" 7 dni wy$!cznie z zastosowaniem nast"puj!cego %rodka medycznego: gipsu, gipsu 
syntetycznego (lekkiego), szyny, powoduj!cego wy$!czenie funkcji palca lub palców – 
przys$uguje jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 25% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia,

d) je&eli w wyniku tego samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, dojdzie do urazu narz!du ruchu, za które InterRisk 
wyp$aci$ Ubezpieczonemu %wiadczenie, a nast"pnie w zwi!zku z tym urazem narz!du ruchu 
wyst!pi trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe okre%lone w TABELI nr 1, powsta$e w skutek tego 
samego nieszcz"%liwego wypadku, wówczas %wiadczenie wyp$acone w przypadku urazu 
narz!du ruchu zostanie zaliczone na poczet %wiadczenia przys$uguj!cego w przypadku 
trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego, a Ubezpieczonemu przys$uguje prawo do %wiadczenia 
w wysoko%ci ró&nicy pomi"dzy wysoko%ci! %wiadczenia przys$uguj!cego w przypadku 
trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego, a wyp$aconym %wiadczeniem w przypadku urazu 
narz!du ruchu;

9) w przypadku pogryzienia, pok!sania, uk!szenia – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci:

a) 50% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia, 

b) 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pok!sania, 
uk!szenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku 
pok!sania, uk!szenia;

10) w przypadku wstrz!*nienia mózgu w nast%pstwie nieszcz%*liwego wypadku – je&eli 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku Ubezpieczony dozna$ wstrz!%nienia mózgu, w wyniku 
którego konieczny by$ pobyt w szpitalu trwaj!cy co najmniej trzy dni – zgodnie z TABEL+ 
nr 3 – przys$uguje jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej procent sumy 
ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla wstrz!%nienia mózgu w nast"pstwie 
nieszcz"%liwego wypadku, uzale&nione od liczby dni pobytu w szpitalu:

TABELA nr 3

Liczba dni 
pobytu 

w szpitalu

Wysoko*$ *wiadczenia wyra"ona jako warto*$ procentowa (%) sumy 
ubezpieczenia okre*lonej w umowie ubezpieczenia dla wstrz!*nienia 

mózgu w nast%pstwie nieszcz%*liwego wypadku

od 3 do 4 dni 20

od 5 do 6 dni 40

od 7 do 8 dni 60

od 9 do 10 dni 80

powy&ej 10 dni 100

11) w przypadku *mierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast%pstwie 
nieszcz%*liwego wypadku – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy 
ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu 12 miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku, 

Odpowiedzialno%( InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarze# w okresie ubezpieczenia.

12) w przypadku zatrucia pokarmowego, nag$ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora&enia pr!dem lub piorunem – %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej trzydniowego pobytu 
w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, nag$ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora&enia pr!dem lub piorunem; 

13) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierz%cych (b!blowicy, tokso-
plazmozy, w%cieklizny) – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& b!blowica, toksoplazmoza lub 
w%cieklizna zosta$y rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA PLUS?   
RODZAJE I WYSOKO(. (WIADCZE/ W OPCJI OCHRONA PLUS

§9

Opcja Ochrona Plus obejmuje nast"puj!ce %wiadczenia:

1) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – 
%wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 
pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu dwóch lat od daty nieszcz"%liwego wypadku;

2) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku na terenie 
placówki o*wiatowej – dodatkowe %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" na terenie placówki o%wiatowej, której Ubezpieczony 
jest podopiecznym lub pracownikiem i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu sze%ciu miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku oraz

c) zaj%cie nieszcz"%liwego wypadku zosta$o udokumentowane za%wiadczeniem dyrektora 
placówki o%wiatowej;
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3) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub 
naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu s#uchowego uszkodzonych w wyniku nie-
szcz%*liwego wypadku na terenie placówki o*wiatowej – zwrot udokumentowanych 
kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – do wysoko%ci 30% sumy 
ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem i&:

a) s! niezb"dne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopi! zlecenia 
lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz

b) zosta$y poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym ni& 
dwa lata od daty nieszcz"%liwego wypadku, 

zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych 
lub aparatu s$uchowego uszkodzonych w wyniku nieszcz"%liwego wypadku na 
terenie placówki o%wiatowej – do wysoko%ci 200 z$, pod warunkiem &e nieszcz"%liwy 
wypadek, w wyniku którego dosz$o do uszkodzenia okularów korekcyjnych lub aparatu 
s$uchowego mia$ miejsce na terenie placówki o%wiatowej; 

4) koszty przekwali+kowania zawodowego osób niepe#nosprawnych – zwrot udokumento-
wanych kosztów do wysoko%ci 30% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 
pod warunkiem i&:

a) Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zak$adu Ubezpiecze# Spo$ecznych przyznano 
rent" szkoleniow! jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie 
lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespo$u ds. orzekania o niepe$no-
sprawno%ci, w którym orzeczono o celowo%ci przekwali*kowania zawodowego osoby 
niepe$nosprawnej oraz

b) zosta$y poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym ni& 
dwa lata od daty nieszcz"%liwego wypadku;

5) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe 
%wiadczenie w okresie ubezpieczenia w wysoko%ci 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& padaczka zosta$a rozpoznana po raz pierwszy 
w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

6) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 
20% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& sepsa zosta$a 
rozpoznana po raz  pierwszy w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

7) w przypadku *mierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast%pstwie 
nieszcz%*liwego wypadku – %wiadczenie w wysoko%ci 10% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu 12 miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku; 

Odpowiedzialno%( InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarze# w okresie ubezpieczenia.

8) w przypadku pogryzienia, pok!sania, uk!szenia – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci:

a) 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia, 

b) 2% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pok!sania, 
uk!szenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku 
pok!sania, uk!szenia; 

9) w przypadku trwa#ego inwalidztwa cz%*ciowego – w zale&no%ci od rodzaju uszkodzenia 
cia$a doznanego w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, które wyst!pi$o w ci!gu 
12 miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku, przys$uguje – zgodnie z TABEL+ nr 4 – 
%wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej procent sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia:

TABELA nr 4

Lp. Rodzaj uszkodzenia cia#a

Wysoko*$ *wiadczenia 
wyra"ona jako warto*$ 
procentowa (%) sumy 

ubezpieczenia okre*lonej 
w umowie ubezpieczenia dla 

Opcji Ochrona Plus

1. utrata ko$czyny górnej na poziomie barku lub ramienia 80

2. utrata ko$czyny górnej na poziomie !okcia lub przed-
ramienia

60

3. utrata d!oni 50

4. ca!kowita utrata palców r%ki II, III, IV, V 8 - za ka&dy palec

5. ca!kowita utrata kciuka 22

6. utrata ko$czyny dolnej na poziomie stawu 
biodrowego lub ko"ci udowej

75

7. ca!kowita utrata ko$czyny dolnej na poziomie stawu 
kolanowego, podudzia lub stawu skokowego

60

8. ca!kowita utrata stopy 40

9. ca!kowita utrata palców stopy II - V 3 – za ka&dy palec

10. ca!kowita utrata palucha 15

11. ca!kowita utrata wzroku w jednym oku 50

12. ca!kowita utrata s!uchu w jednym uchu 30

13. ca!kowita utrata s!uchu w obu uszach 50

14. ca!kowita utrata mowy 100

15. ca!kowita utrata ma!&owiny usznej 15

16. ca!kowita utrata nosa 20

17. ca!kowita utrata z%bów sta!ych 2 – za ka&dy z#b,   
20 – maksymalnie za utrat% 

kilku z%bów

18. usuni%cie "ledziony 20

19. usuni%cie jednej nerki 35

20. usuni%cie obu nerek 75

21. usuni%cie macicy 40

22. usuni%cie jajnika lub j#dra 20

23. niedow!ad co najmniej dwóch ko$czyn poni&ej 
3 stopnia w skali Lovette’a

100

2.4 "pi#czka trwaj#ca d!u&ej ni& 30 dni 100

a) je&eli w wyniku tego samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyst!pi trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe, za które 
InterRisk wyp$aci Ubezpieczonemu %wiadczenie, a nast"pnie w zwi!zku z tym samym 
uszkodzeniem cia$a powoduj!cym trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe wyst!pi z$amanie lub 
zwichni"cie lub skr"cenie okre%lone w TABELI nr 5, powsta$e na skutek tego samego 
nieszcz"%liwego wypadku, wówczas %wiadczenie wyp$acone w przypadku trwa$ego 
inwalidztwa cz"%ciowego zostanie zaliczone na poczet %wiadczenia przys$uguj!cego 
w przypadku z$amania lub zwichni"cia lub skr"cenia, a Ubezpieczonemu przys$uguje 
prawo do %wiadczenia w wysoko%ci ró&nicy pomi"dzy wysoko%ci! %wiadczenia 
przys$uguj!cego w przypadku z$amania lub zwichni"cia lub skr"cenia, a wyp$aconym 
%wiadczeniem w przypadku trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego; 

10) w przypadku z#ama& ko*ci, zwichni%$ lub skr%ce& stawów w wyniku nieszcz%*liwego 
wypadku:

a) w przypadku z#amania jednej lub wi%cej ko*ci, zwichni%cia stawu lub skr%cenia 
stawu w wyniku nieszcz%*liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas trwania 
ochrony ubezpieczeniowej – w zale&no%ci od rodzaju z$amania, przys$uguje – zgodnie 
z TABEL+ nr 5 – %wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej procent sumy ubezpieczenia 
okre%lonej umowie ubezpieczenia: 

TABELA nr 5

Lp. Rodzaj z#amania jednej lub wi%cej 
ko*ci, zwichni%cia lub skr%cenia stawu

Wysoko*$ *wiadczenia wyra"ona 
jako warto*$ procentowa (%) 

sumy ubezpieczenia okre*lonej 
w umowie ubezpieczenia dla Opcji 

Ochrona Plus

1. Z!amania ko"ci sklepienia i podstawy czaszki 5

2. Z!amania ko"ci twarzoczaszki 4

3. Z!amania !opatki, obojczyka, mostka 4,5 – za ka&d# ko"'

4. Z!amania &ebra, &eber 2 – za ka&de &ebro
10 – maksymalnie w przypadku 

z!amania wielu &eber

5. Zwichni%cie stawu barkowego, ramiennego 5

6. Z!amania ko"ci ramienia 5

7. Z!amania ko"ci przedramienia (ka&da ko"') 3

8. Zwichni%cie w obr%bie stawu !okciowego 3

9. Z!amania w obr%bie "ródr%cza, nadgarstka 3

10. Z!amania ko"ci palców r%ki II – V 2 – za ka&dy palec

11. Zwichni%cia stawów palców r%ki II – V 1 – za ka&dy palec

12. Z!amania kciuka 3

13. Zwichni%cie kciuka 3

14. Niestabilne z!amania miednicy 10

15. Stabilne z!amania miednicy 4,5

16. Zwichni%cie stawu biodrowego 10

17. Z!amania ko"ci udowej 6

18. Z!amania ko"ci podudzia (ka&da ko"') 4

19. Z!amania rzepki 4

20. Zwichni%cie, skr%cenie stawu kolanowego 
wymagaj#ce przeprowadzenia operacji

4

21. Z!amania w obr%bie "ródstopia, ko"ci st%pu 3

22. Z!amania palucha 2,5

23. Z!amania ko"ci palców stopy II – V 2 – za ka&dy palec

24. Z!amanie ko"ci pi%towej, kostki bocznej, 
przy"rodkowej

3

25. Zwichni%cie, skr%cenie stawu skokowego 
wymagaj#ce przeprowadzenia operacji

4
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26. Z!amania w obr%bie kr%gos!upa – dotyczy 
trzonów, !uków kr%gów (z wy!#czeniem ko"ci 
ogonowej)

11 – za ka&dy kr#g

27. Z!amania w obr%bie kr%gos!upa – dotyczy 
wyrostków poprzecznych, kolczystych kr%gów

2,5 – za ka&dy kr#g

28. Z!amania ko"ci ogonowej 3,5

29. Z!amanie z%ba sta!ego 0,5 – za ka&dy z#b
5 – maksymalnie w przypadku 
z!amania wielu z%bów sta!ych

30. Skr%cenie stawu skokowego niewymagaj#ce 
przeprowadzenia operacji 

1

b) za wyj!tkiem uszkodze#, o których mowa w pkt 20 i 25 TABELI nr 5, w przypadku, gdy 
z$amanie, zwichni"cie lub skr"cenie wymaga$o przeprowadzania operacji, Ubezpieczo-
nemu przys$uguje oprócz %wiadczenia wynikaj!cego z TABELI nr 5 dodatkowe %wiadczenie 
w wysoko%ci 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 

c) je&eli w wyniku tego samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, nast!pi wi"cej ni& jedno z$amanie lub zwichni"cie 
lub skr"cenie, przys$uguje – zgodnie z TABEL+ nr 5 – %wiadczenie b"d!ce sum! kwot 
za ka&dy rodzaj z$amania lub zwichni"cia lub skr"cenia, ale wysoko%( %wiadczenia nie 
mo&e przekroczy( sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia, 

d) je&eli w wyniku tego samego nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyst!pi z$amanie lub zwichni"cie lub skr"cenie, 
za które InterRisk wyp$aci$ Ubezpieczonemu %wiadczenie, a nast"pnie w zwi!zku z tym 
z$amaniem, zwichni"ciem lub skr"ceniem wyst!pi trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe 
okre%lone w TABELI nr 4, powsta$e na skutek tego samego nieszcz"%liwego wypadku, 
wówczas %wiadczenie wyp$acone w przypadku z$amania lub zwichni"cia lub skr"cenia 
zostanie zaliczone na poczet %wiadczenia przys$uguj!cego w przypadku trwa$ego 
inwalidztwa cz"%ciowego, a Ubezpieczonemu przys$uguje prawo do %wiadczenia w 
wysoko%ci ró&nicy pomi"dzy wysoko%ci! %wiadczenia przys$uguj!cego w przypadku 
trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego, a wyp$aconym %wiadczeniem w przypadku 
z$amania lub zwichni"cia lub skr"cenia; 

11) w przypadku uszkodzenia cia#a w nast%pstwie nieszcz%*liwego wypadku, wymagaj!cego 
interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych, a 
z tytu$u których nie przys$uguje %wiadczenie, o którym mowa w pkt 5) oraz pkt 8)-10) i 12)-13) 
– %wiadczenie w wysoko%ci 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia; 

12) w przypadku wstrz!*nienia mózgu w nast%pstwie nieszcz%*liwego wypadku – je&eli 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku Ubezpieczony dozna$ wstrz!%nienia mózgu, w wyniku 
którego konieczny co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu przys$uguje jednorazowe 
%wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia; 

13) w przypadku zatrucia pokarmowego, nag$ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora&enia pr!dem lub piorunem – %wiadczenie w wysoko%ci 5% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej trzydniowego pobytu 
w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, nag$ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora&enia pr!dem lub piorunem;

14) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierz%cych (b!blowicy, 
toksoplazmozy, w%cieklizny) – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 5% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& b!blowica, toksoplazmoza lub 
w%cieklizna zosta$y rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

CO OFERUJE OPCJA PROGRESJA?
RODZAJE I WYSOKO(. (WIADCZE/ W OPCJI PROGRESJA

§10

Opcja Progresja obejmuje nast"puj!ce %wiadczenia:

1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszcz%*liwego wypadku:

a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – %wiadczenie w wysoko%ci 250% sumy 
ubezpieczenia, 

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poni"ej 100% – %wiadczenie w ramach systemu 
%wiadcze# progresywnych, tj. w wysoko%ci uzale&nionej od wysoko%ci uszczerbku na 
zdrowiu i wynosz!ce:

– 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Progresja 
za ka&dy procent uszczerbku na zdrowiu – w przypadku uszczerbku na zdrowiu 
wynosz!cego w przedziale 1% – 25%,

– 1,5% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Progresja 
za ka&dy procent uszczerbku na zdrowiu – w przypadku uszczerbku na zdrowiu 
w przedziale 26% – 50%,

– 2,0% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Progresja 
za ka&dy procent uszczerbku na zdrowiu – w przypadku uszczerbku na zdrowiu 
w przedziale 51% – 75%,

– 2,5% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Progresja 
za ka&dy procent uszczerbku na zdrowiu – w przypadku uszczerbku na zdrowiu 
powy&ej 75%;

c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu 
lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu s#uchowego uszkodzonych 
w wyniku nieszcz%*liwego wypadku na terenie placówki o*wiatowej – zwrot 
udokumentowanych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
– do wysoko%ci 30% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod 
warunkiem i&:

– s! niezb"dne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopi! zlecenia 
lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz

– zosta$y poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym 
ni& dwa lata od daty nieszcz"%liwego wypadku,

zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub 
aparatu s$uchowego uszkodzonych w wyniku nieszcz"%liwego wypadku na terenie 
placówki o%wiatowej - do wysoko%ci 200 z$, pod warunkiem &e nieszcz"%liwy 
wypadek, w wyniku którego dosz$o do uszkodzenia okularów korekcyjnych lub aparatu 
s$uchowego mia$ miejsce na terenie placówki o%wiatowej;

d) koszty przekwali+kowania zawodowego osób niepe#nosprawnych – zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysoko%ci 30% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem i&:

– Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zak$adu Ubezpiecze# Spo$ecznych 
przyznano rent" szkoleniow! jako osobie trwale niezdolnej do pracy w 
dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) 
zespo$u ds. orzekania o niepe$nosprawno%ci, w którym orzeczono o celowo%ci 
przekwali*kowania zawodowego osoby niepe$nosprawnej oraz

– zosta$y poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym 
ni& dwa lata od daty nieszcz"%liwego wypadku;

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe 
%wiadczenie w wysoko%ci 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 
pod warunkiem, i& padaczka zosta$a rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej;

3) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – 
%wiadczenie w wysoko%ci 250% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, 
pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu dwóch lat od daty nieszcz"%liwego wypadku;

4) w przypadku *mierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%*liwego wypadku na terenie 
placówki o*wiatowej – dodatkowe %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" na terenie placówki o%wiatowej, której Ubezpieczony 
jest podopiecznym lub pracownikiem i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu sze%ciu miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku oraz

c) zaj%cie nieszcz"%liwego wypadku zosta$o udokumentowane za%wiadczeniem dyrektora 
placówki o%wiatowej;

5) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 
20% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& sepsa 
zosta$a rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

6) w przypadku *mierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast%pstwie 
nieszcz%*liwego wypadku – %wiadczenie w wysoko%ci 10% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu 12 miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku;

Odpowiedzialno%( InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarze# w okresie ubezpieczenia.

7) w przypadku pogryzienia, pok!sania, uk!szenia – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci:

a) 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia, 

b) 2% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pok!sania, 
uk!szenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku 
pok!sania, uk!szenia;

8) w przypadku wstrz!*nienia mózgu w nast%pstwie nieszcz%*liwego wypadku – je&eli 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku Ubezpieczony dozna$ wstrz!%nienia mózgu, w wyniku 
którego konieczny by$ co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu przys$uguje jednorazowe 
%wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia;

9) w przypadku zatrucia pokarmowego, nag#ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora"enia pr!dem lub piorunem – %wiadczenie w wysoko%ci 5% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej trzydniowego pobytu 
w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, nag$ego zatrucia gazami, b!d) w przypadku 
pora&enia pr!dem lub piorunem;

10) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierz%cych (b!blowicy, 
toksoplazmozy, w%cieklizny) – jednorazowe %wiadczenie w wysoko%ci 5% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, i& b!blowica, toksoplazmoza lub 
w%cieklizna zosta$y rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

O JAKIE OPCJE DODATKOWE MO)ESZ ROZSZERZY. WYBRAN' OPCJ,?

§11

1. Za zap$at! dodatkowej sk$adki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja Ochrona, 
Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja mo&e zosta( rozszerzona o poni&sze Opcje 
Dodatkowe (D1-D26), obejmuj!ce nast"puj!ce %wiadczenia:

1) Opcja Dodatkowa D1 – *mier$ Ubezpieczonego w nast%pstwie wypadku komunikacyjnego 
– %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia 
dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, i&:

a) wypadek komunikacyjny wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz 

b) %mier( nast!pi$a w ci!gu dwóch lat od daty nieszcz"%liwego wypadku;
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2) Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – %wiadczenie 
w wysoko%ci stanowi!cej procent sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla 
Opcji Dodatkowej D2, uzale&nione od stopnia oparzenia okre%lonego wy$!cznie w TABELI nr 6:

TABELA nr 6

Stopie& 
oparzenia

Wysoko*$ *wiadczenia wyra"ona jako warto*$ procentowa (%) 
sumy ubezpieczenia okre*lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 

Dodatkowej D2

II stopie$ 10

III stopie$ 30

IV stopie$ 50

3) Opcja Dodatkowa D3 – odmro"enia – %wiadczenie w wysoko%ci stanowi!cej procent sumy 
ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3, uzale&nione 
od stopnia odmro&enia okre%lonego wy$!cznie w TABELI nr 7:

TABELA nr 7

Stopie& 
odmro"enia

Wysoko*$ *wiadczenia wyra"ona jako warto*$ procentowa (%) 
sumy ubezpieczenia okre*lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 

Dodatkowej D3

II stopie$ 10

III stopie$ 30

IV stopie$ 50

4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – 
%wiadczenie w wysoko%ci 1% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla 
Opcji Dodatkowej D4, za ka&dy dzie# pobytu w szpitalu, pocz!wszy od pierwszego dnia 
pobytu w szpitalu, b"d!cego nast"pstwem nieszcz"%liwego wypadku, który mia$ miejsce 
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu w szpitalu trwaj!cego 
minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, nast"puj!cych po sobie pobytów w szpitalu 
w zwi!zku z tym samym nieszcz"%liwym wypadkiem %wiadczenie szpitalne przys$uguje 
od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. 'wiadczenie z tytu$u pobytu w szpitalu w wyniku 
nieszcz"%liwego wypadku przys$uguje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy 
wypis ze szpitala nast!pi po zako#czeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest obj"ty 
odpowiedzialno%ci! Ubezpieczyciela, pod warunkiem, &e przyj"cie do szpitala nast!pi$o 
w okresie ubezpieczenia; 

5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – %wiadczenie w wysoko%ci 1% 
sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, 
za ka&dy nast"pny dzie# pobytu w szpitalu, pocz!wszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, 
w zwi!zku z chorob!, która zosta$a rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
W przypadku kolejnych, nast"puj!cych po sobie pobytów w szpitalu w zwi!zku z t! 
sam! chorob! %wiadczenie szpitalne przys$uguje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. 
'wiadczenie z tytu$u pobytu w szpitalu w wyniku choroby przys$uguje maksymalnie za 100 
dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nast!pi po zako#czeniu okresu ubezpieczenia 
pobyt w szpitalu jest obj"ty odpowiedzialno%ci! Ubezpieczyciela, pod warunkiem, &e 
przyj"cie do szpitala nast!pi$o w okresie ubezpieczenia; 

6) Opcja Dodatkowa D6 – Powa"ne Choroby: w przypadku rozpoznania Powa"nej Choroby 
– %wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia 
dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy 
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, nast"puj!cego rodzaju Powa&nej Choroby:

a) nowotwór z$o%liwy,

b) parali&,

c) niewydolno%( nerek,

d) transplantacja g$ównych organów,

e) poliomyelitis,

f ) utrata mowy,

g) utrata s$uchu,

h) utrata wzroku,

i) anemia aplastyczna,

j) stwardnienie rozsiane,

k) cukrzyca typu I,

l) niewydolno%( serca,

m) choroba autoimmunologiczna,

n) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; 

7) Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcz%*liwego 
wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7, pod warunkiem, i&:

a) operacja plastyczna zosta$a zalecona przez lekarza jako niezb"dna cz"%( procesu 
leczenia nast"pstw nieszcz"%liwego wypadku, który mia$ miejsce w trakcie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) koszty operacji plastycznej zosta$y poniesione w okresie nie d$u&szym ni& jeden rok od 
daty nieszcz"%liwego wypadku;

8) Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – %wiadczenie 
w wysoko%ci stanowi!cej procent sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia 
dla Opcji Dodatkowej D8, uzale&nione od rodzaju operacji okre%lonej wy$!cznie w TABELI 
nr 8, pod warunkiem i& operacja:

a) zosta$a zalecona przez lekarza jako niezb"dna cz"%( procesu leczenia nast"pstw nieszcz"%li-
wego wypadku, który mia$ miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) zosta$a przeprowadzona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w trakcie co 
najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu, 

TABELA nr 8

Rodzaj operacji
Wysoko*$ *wiadczenia wyra"ona 

jako warto*$ procentowa (%) sumy 
ubezpieczenia okre*lonej w umowie 

ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8

Operacje pow#ok cia#a:

operacje plastyczne/rekonstrukcyjne nast%pstw 
nieszcz%"liwych wypadków

15

Operacje przewodu pokarmowego i jamy brzusznej:

operacje prze!yku 100

resekcja &o!#dka 70

resekcja jelita 40

operacje w#troby 90

operacje trzustki 90

operacje "ledziony 40

Amputacje:

amputacja palców r#k i nóg - ka&dy 10

amputacja d!oni, przedramienia, stopy 30

amputacja na poziomie podudzia, ramienia 50

amputacja na poziomie uda 70

amputacja ko$czyny na poziomie stawu 
biodrowego

100

Operacje zwi!zane z otwarciem klatki piersiowej:

operacje p!uca 100

Operacje narz!dów zmys#u:

operacje oka:

urazowe uszkodzenie ga!ki ocznej 20

usuni%cie ga!ki ocznej 40

odwarstwienie siatkówki 20

operacje ucha:

zabiegi w obr%bie ucha "rodkowego 40

zabiegi w obr%bie ucha wewn%trznego 65

operacje nosa:

operacja zatok 15

operacje przegrody nosowej i ma!&owin nosa 10

Operacyjne leczenie z#ama&:

ko"ci czaszki 50

ko"ci twarzoczaszki 30

nosa 10

kr%gos!upa 50

obr%czy barkowej 30

&eber, mostka 10

ko"ci przedramienia 15

ko"ci st%pu, "ródstopia 10

uda 30

ramienia lub podudzia 25

rzepki lub miednicy 20

nadgarstka, "ródr%cza 10

Operacyjne leczenie zwichni%$/skr%ce& stawu:

biodrowego lub kr%gos!upa 45

barkowego 30

kolanowego, !okciowego, skokowego lub 
nadgarstka

20

Operacje uk#adu moczowo - p#ciowego:

operacje nerki, dróg moczowych 65

Operacje ginekologiczne:

jajnika i jajowodu 20
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w obr%bie sromu, pochwy i szyjki macicy 20

macicy 65

operacje m%skich narz#dów p!ciowych 20

Operacje neurochirurgiczne:

operacje centralnego uk!adu nerwowego - 
mózg i rdze$ kr%gowy

100

Przeszczepy:

przeszczep serca 100

przeszczep w#troby 100

przeszczep nerki 100

przeszczep innych narz#dów 65

c) je&eli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana wi"cej ni& jedna operacja, 
przys$uguje – zgodnie z TABEL+ nr 9 – %wiadczenie b"d!ce sum! kwot za ka&dy rodzaj 
operacji, ale wysoko%( %wiadczenia nie mo&e przekroczy( sumy ubezpieczenia ustalonej 
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9;

9) Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby – %wiadczenie w wysoko%ci 
stanowi!cej procent sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 
Dodatkowej D9, uzale&nione od rodzaju operacji, okre%lonej wy$!cznie w TABELI nr 9, pod 
warunkiem i& operacja:

a) zosta$a zalecona przez lekarza jako niezb"dna cz"%( procesu leczenia choroby, która 
zosta$a rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia oraz

b) zosta$a przeprowadzona w trakcie trwania okresu ubezpieczenia w trakcie co najmniej 
trzydniowego pobytu w szpitalu; 

TABELA nr 9

Rodzaj operacji
Wysoko*$ *wiadczenia wyra"ona 

jako warto*$ procentowa (%) sumy 
ubezpieczenia okre*lonej w umowie 

ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9

Operacje przewodu pokarmowego i narz!dów jamy brzusznej:

operacje prze!yku:

cz%"ciowa resekcja prze!yku 80

ca!kowita resekcja prze!yku 100

zespolenie omijaj#ce prze!yk 80

operacja naprawcza prze!yku/wszczepienie 
endoprotezy prze!yku

80

operacje &o!#dka:

cz%"ciowa resekcja &o!#dka/wyci%cie zmiany &o!#dka 80

ca!kowita resekcja &o!#dka 100

operacje jelit 40

operacja wyrostka robaczkowego ze wskaza$ 
nag!ych

10

operacje w#troby:

cz%"ciowa resekcja w#troby/wyci%cie zmiany 
w#troby

80

ca!kowita resekcja w#troby 90

operacje trzustki:

wyci%cie zmiany trzustki 90

ca!kowita resekcja trzustki/wyci%cie g!owy trzustki 100

ca!kowita resekcja "ledziony 40

Amputacje:

amputacja kciuka 10

amputacja d!oni 35

amputacja na poziomie przedramienia 40

amputacja na poziomie ramienia 50

amputacja stopy 40

amputacja na poziomie uda, podudzia 65

ca!kowita amputacja ko$czyny z wy!uszczeniem 
w stawie biodrowym

100

amputacja prosta sutka 40

amputacja ca!kowita sutka/ów z doszcz%tnym 
usuni%ciem w%z!ów pachowych

80

Operacje uk#adu oddechowego:

operacje nosa:

operacja zatok 20

operacja przegrody nosowej i ma!&owin nosa 20

wyci%cie krtani 90

operacje tchawicy:

cz%"ciowe wyci%cie tchawicy 90

plastyka tchawicy 80

protezowanie tchawicy metod# otwart# 80

tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii 
czasowej)

10

otwarta operacja tchawicy 30

cz%"ciowe usuni%cie oskrzela 30

wyci%cie p!uca (ca!ego lub fragmentu tkanki 
p!ucnej)

100

operacja "ródpiersia metod# otwart# 
(nie obejmuje biopsji diagnostycznej)

80

Operacje jamy ustnej:

operacje warg 10

wyci%cie j%zyka 40

wyci%cie migda!ków 1

operacje "linianek/przewodów "linowych 5

Operacje oka:

usuni%cie ga!ki ocznej 40

operacje oczodo!u 50

protezowanie ga!ki ocznej 30

operacje dotycz#ce powiek lub gruczo!u 
!zowego

20

operacje spojówek 10

operacje na rogówce lub twardówce 10

zabieg naprawczy odklejenia siatkówki 5

Operacje ucha:

operacje wyrostka sutkowatego 80

zabiegi w obr%bie ucha "rodkowego 40

zabiegi w obr%bie ucha wewn%trznego 30

zabiegi w obr%bie ucha zewn%trznego 10

operacje "limaka 80

operacje aparatu przedsionkowego 70

Operacje uk#adu nerwowego:

kraniotomia – otwarcie czaszki 100

trepanacja czaszki 20

wyci%cie zmiany/resekcja tkanki mózgowej 90

stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej 90

wszczepienie stymulatora mózgu 90

wentrykulostomia 80

operacje na oponach mózgu i przestrzeni 
oko!ooponowej

90

operacja dotycz#ca przestrzeni podpaj%czynów-
kowej mózgu

80

operacje nerwów czaszkowych 80

operacja nerwów rdzeniowych 30

operacje rdzenia kr%gowego 100

sympatektomia 80

Operacje uk#adu moczowego:

operacje nerki:

ca!kowite wyci%cie nerki 80

cz%"ciowe wyci%cie nerki/usuni%cie zmiany nerki 80

naci%cie nerki 50

operacje moczowodu 50

operacja w zakresie uj"cia moczowodu 30

operacje p%cherza moczowego:

13OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS



ca!kowite wyci%cie p%cherza moczowego 90

cz%"ciowe wyci%cie p%cherza moczowego 80

plastyka uj"cia p%cherza 40

wyci%cie cewki moczowej 70

Operacje naczy& t%tniczych i "ylnych:

operacje du&ych naczy$ t%tniczych (aorty, t%tnicy 
p!ucnej, szyjnej, podobojczykowej, nerkowej, 
biodrowej, udowej)

100

operacja t%tniaka t%tnic mózgu 100

zespolenie &y!y wrotnej lub ga!%zi &y!y wrotnej 90

Operacje serca:

plastyka przedsionka serca 90

pomostowanie t%tnic wie$cowych 80

otwarta operacja uk!adu 
bod&coprzewodz#cego serca

100

wszczepienie rozrusznika/stymulatora 40

operacje osierdzia 40 

c) je&eli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana wi"cej ni& jedna operacja, 
przys$uguje – zgodnie z TABEL+ nr 9 – %wiadczenie b"d!ce sum! kwot za ka&dy rodzaj 
operacji, ale wysoko%( %wiadczenia nie mo&e przekroczy( sumy ubezpieczenia ustalonej 
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9; 

10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10. W ramach limitu na zwrot kosztów leczenia zasto-
sowanie ma podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji, który wynosi 1.000 z$. Zwrot kosztów 
leczenia nast"puje pod warunkiem, &e koszty leczenia:

a) powsta$y w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas trwania 
ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) zosta$y poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym ni& 12 
miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku; 

11) Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolno*$ Ubezpieczonego do nauki lub do pracy 
w wyniku nieszcz%*liwego wypadku – %wiadczenie w wysoko%ci 1% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D11, za ka&dy dzie# 
czasowej niezdolno%ci Ubezpieczonego do nauki lub do pracy, powsta$ej w nast"pstwie 
nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
pocz!wszy od:

a) 10-go dnia czasowej niezdolno%ci Ubezpieczonego do nauki lub do pracy, w przypadku 
gdy czasowa niezdolno%( Ubezpieczonego do nauki lub do pracy trwa$a nieprzerwanie 
do 30 dni, za wyj!tkiem dni wolnych od nauki lub pracy lub

b) 1-go dnia czasowej niezdolno%ci Ubezpieczonego do nauki lub do pracy, w przypadku 
gdy czasowa niezdolno%( Ubezpieczonego do nauki lub do pracy trwa$a nieprzerwanie 
powy&ej 30 dni, za wyj!tkiem dni wolnych od nauki lub pracy.

'wiadczenia przys$uguje maksymalnie za 10 miesi"cy czasowej niezdolno%ci Ubezpieczonego 
do nauki lub do pracy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

12) Opcja Dodatkowa D12 – rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca – 
%wiadczenie w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia 
dla Opcji Dodatkowej D12, pod warunkiem &e wada wrodzona serca zosta$a rozpoznana po 
raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

13) Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszcz%*liwego 
wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D13, ale nie wi"cej ni& 300 z$ za 
jeden z!b, pod warunkiem, i& koszty leczenia stomatologicznego:

a) powsta$y w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ si" podczas trwania 
ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) zosta$y poniesione na odbudow" stomatologiczn! uszkodzonego lub utraconego z"ba 
sta$ego, z zastrze&eniem, &e w zwi!zku z utrat! lub uszkodzeniem z"ba w nast"pstwie 
nieszcz"%liwego wypadku u Ubezpieczonego zosta$ orzeczony uszczerbek na zdrowiu 
lub trwa$e inwalidztwo cz"%ciowe oraz

c) zosta$y poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
w okresie maksymalnie 6 miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku;

14) Opcja Dodatkowa D14 – uci!"liwe leczenie w wyniku nieszcz%*liwego wypadku 
– wyp$ata %wiadczenia w wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, i&:

a) nieszcz"%liwy wypadek nie pozostawi$ uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
(0% uszczerbku na zdrowiu), b!d) trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego, z$amania ko%ci, 
ran ci"tych lub szarpanych, urazów narz!dów ruchu, wstrz!%nienia mózgu oraz

b) przebieg leczenia spowodowa$ czasow! niezdolno%( Ubezpieczonego do nauki lub 
do pracy przez okres nie krótszy ni& 10 dni; 

15) Opcja Dodatkowa D15 – Assistance EDU PLUS obejmuj!ca:

a) pomoc medyczn!:

– wizyta lekarza Centrum Assistance – je&eli Ubezpieczony uleg$ nieszcz"%liwemu wy-
padkowi, który jest obj"ty ochron! ubezpieczeniow!, InterRisk za po%rednictwem 
Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance 

oraz jego honorarium za pierwsz! wizyt" w miejscu pobytu Ubezpieczonego,

– wizyta piel"gniarki – je&eli Ubezpieczony uleg$ nieszcz"%liwemu wypadkowi, który 
jest obj"ty ochron! ubezpieczeniow!, InterRisk za po%rednictwem Centrum Assi-
stance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu 
piel"gniarki oraz jej honorarium za wizyt" w miejscu pobytu Ubezpieczonego. 
InterRisk pokrywa koszty wizyt piel"gniarki do wysoko%ci sumy ubezpieczenia, 

– dostawa leków – je&eli Ubezpieczony uleg$ nieszcz"%liwemu wypadkowi, który jest 
obj"ty ochron! ubezpieczeniow! i w nast"pstwie którego wymaga le&enia zgodnie 
z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, InterRisk za po%rednictwem Centrum 
Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza 
Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony,

– opieka domowa po hospitalizacji – je&eli Ubezpieczony uleg$ nieszcz"%liwemu 
wypadkowi, w nast"pstwie którego przebywa$ w szpitalu przez okres co najmniej 
7 dni, InterRisk za po%rednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia 
lekarza prowadz!cego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po 
zako#czeniu hospitalizacji, do wysoko%ci sumy ubezpieczenia. ,!cznie czas opieki 
domowej nie mo&e przekroczy( 96 godzin. Us$uga opieki domowej obejmuje:

i. robienie zakupów spo&ywczo-przemys$owych pierwszej potrzeby – koszty 
zakupów realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa Ubezpieczony, 

ii. przygotowywanie posi$ków – przy u&yciu produktów, %rodków i sprz"tów 
udost"pnionych przez Ubezpieczonego, 

iii. pomoc w utrzymaniu czysto%ci w domu: sprz!tanie pod$óg, dywanów i wy-
k$adzin dywanowych, %cieranie kurzy, wyrzucanie %mieci, zmywanie naczy#, 
czyszczenie powierzchni roboczych w kuchni (blatów, p$yty kuchennej oraz 
zlewu), sprz!tanie $azienki; podlewanie ro%lin w domu i ogrodzie – przy u&yciu 
%rodków i sprz"tów udost"pnionych przez Ubezpieczonego,

– transport medyczny – je&eli Ubezpieczony uleg$ nieszcz"%liwemu wypadkowi, 
który jest obj"ty ochron! ubezpieczeniow!, InterRisk za po%rednictwem Centrum 
Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego 
do placówki medycznej,

– infolinia medyczna – InterRisk za po%rednictwem Centrum Assistance zapewni 
Ubezpieczonemu mo&liwo%( rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli 
Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego post"powania. Informacje 
udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie maj! charakteru diagnostycznego. 
Ponadto za po%rednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska:

i. informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowocze-
snych metodach leczenia w ramach obowi!zuj!cych w Polsce przepisów, 

ii. informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwy&szonym 
ryzyku zachorowa#,

iii. informacje o dzia$aniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, 
interakcje z innymi lekami, mo&liwo%ci przyjmowania w czasie ci!&y i laktacji) 
w ramach obowi!zuj!cych w Polsce przepisów,

b) indywidualne korepetycje – je&eli Ubezpieczony ucze# lub student uleg$ nieszcz"-
%liwemu wypadkowi, który jest obj"ty ochron! ubezpieczeniow!, w wyniku którego 
nie móg$ ucz"szcza( na zaj"cia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, 
udokumentowane za%wiadczeniem lekarskim/wydrukiem za%wiadczenia lekarskiego, 
InterRisk za po%rednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidual-
nych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów 
wchodz!cych w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 
10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszcz"%liwego wypadku,

c) pomoc rehabilitacyjn! – je&eli Ubezpieczony, b"d!cy pracownikiem placówki o%wiatowej, 
za wyj!tkiem uczniów i studentów, uleg$ nieszcz"%liwemu wypadkowi, który jest obj"ty 
ochron! ubezpieczeniow!, w wyniku którego czasowo utraci$ zdolno%( do wykonywania 
pracy trwaj!c! nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowan! za%wiadczeniem 
lekarskim, InterRisk za po%rednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadz!cego 
leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczo-
nego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszcz"%liwego 
wypadku, 

d) pomoc informatyczn! – %wiadczon! za po%rednictwem InterRisk Kontakt, obejmuj!c!  
zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, 
opartej o sie( serwisu informatycznego wskazanego przez InterRisk, polegaj!cej na:

– zdalnej kon*guracji dowolnego programu pocztowego,

– wsparciu merytorycznym i technicznym w obs$udze pakietu MS O2ce (wszystkie 
wydane przez producenta wersje),

– wsparciu merytorycznym w obs$udze kana$ów Social Media,

– wsparciu merytorycznym i technicznym w obs$udze systemów operacyjnych 
Windows oraz Mac (dowolne wersje),

– pomocy w instalacji oraz deinstalacji oprogramowania,

– diagnostyce i naprawie niew$a%ciwie dzia$aj!cego oprogramowania w przypadku 
awarii urz!dzenia,

– pomocy przy obs$udze, instalacji i kon*guracji urz!dze# oraz oprogramowania,

– sprawdzeniu poziomu bezpiecze#stwa komputera – przeskanowaniu w poszuki-
waniu wirusów, instalacji odp$atnych lub darmowych programów antywirusowych 
(na &yczenie Ubezpieczonego),

– zdalnej pomocy przy usuwaniu wirusów komputerowych lub innego rodzaju 
potencjalnie niebezpiecznego oprogramowania z urz!dze#,

– przyspieszeniu dzia$ania komputera – optymalizacji szybko%ci pracy systemu 
operacyjnego,

– doradztwie w zakresie doboru nowego urz!dzenia,
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– pomocy w ustawieniu kontroli rodzicielskiej czyli:

i. wery*kacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych, 

ii. ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przegl!darkach internetowych, 

iii. blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego, 
b"d!cego dzieckiem w wieku do lat 18, stron internetowych (np. facebook) – 
dost"p tylko po elektronicznym wyra&eniu zgody przez rodzica lub opiekuna 
prawnego Ubezpieczonego,

iv. stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi, 

– udzielaniu instrukcji i wsparcia w kon*gurowaniu chmury – wsparcie telefoniczne,

– pomocy w aktualizacji systemów operacyjnych – wsparcie telefoniczne,

– wsparcie telefoniczne podczas pobierania, instalowania aplikacji,

– wsparcie telefoniczne  podczas kon*gurowania p$atno%ci przez telefon.

Pomoc informatyczna dost"pna jest 24 godziny na dob" przez 7 dni w tygodniu. 
W ka&dym rocznym okresie ubezpieczenia Ubezpieczonemu przys$uguje mo&liwo%( 
skorzystania z nie wi"cej ni& 4 us$ug pomocy informatycznej.

Warunkiem zdalnego wykonania pomocy informatycznej jest zgoda Ubezpieczonego na 
zainstalowanie w urz!dzeniu aplikacji oraz na zdalne wykonanie pomocy informatycznej 
poprzez akceptacj" komunikatu wy%wietlonego na monitorze urz!dzenia.

W przypadku braku zgody Ubezpieczonego lub braku technicznych mo&liwo%ci zdalnego 
wykonania pomocy, us$uga b"dzie polega$a na telefonicznym wsparciu informatycznym.

W przypadku, gdy do instalacji lub reinstalacji oprogramowania konieczne jest podanie 
kodu/klucza, Ubezpieczony zobowi!zany jest samodzielnie poda( kod/klucz wymagany 
do instalacji lub reinstalacji oprogramowania;

16) Opcja Dodatkowa D16 – TeleMedycyna – InterRisk za po%rednictwem Centrum 
TeleMedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrze&eniem §13 ust. 4, koszt 12 E-Konsultacji w ci!gu 
okresu ubezpieczenia, z zastrze&eniem, &e pomi"dzy dwoma nast"puj!cymi po sobie 
E-Konsultacjami musi nast!pi( minimum 12 godzinna przerwa.

Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z E-Konsultacji jest posiadanie przez 
Ubezpieczonego urz!dze# umo&liwiaj!cych komunikacj" w formie w jakiej prowadzona 
b"dzie konsultacja, spe$niaj!cych wymagania okre%lone w za$!czniku nr 2 do OWU. Koszty 
po$!cze# i us$ug internetowych Ubezpieczony ponosi we w$asnym zakresie; 

17) Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet ONKO: pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego 
po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej jednej z nast"puj!cych 
rodzajów Powa&nych Chorób: nowotworu z$o%liwego, cukrzycy typu I, niewydolno%ci 
serca, niewydolno%ci nerek, choroby autoimmunologicznej, zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych, InterRisk za po%rednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokryje koszt:

a) Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej, 

b) Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych; 

18) Opcja Dodatkowa D18 – koszty leków – jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów 
poniesionych na leki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do kwoty 500 z$. Zwrot kosztów 
nast"puje wy$!cznie je&eli: 

a) nieszcz"%liwy wypadek skutkowa$ co najmniej czterodniowym pobytem w szpitalu, 

b) leki zosta$y przepisane przez lekarza prowadz!cego leczenie szpitalne,

c) nieszcz"%liwy wypadek wydarzy$ si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej; 

19) Opcja Dodatkowa D19 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego – jednorazowy zwrot udoku-
mentowanych kosztów pogrzebu do wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D19 w przypadku %mierci Ubezpieczonego w wyniku 
nieszcz"%liwego wypadku. Zwrot kosztów pogrzebu nast"puje pod warunkiem, i&:

a) %mier( Ubezpieczonego nast!pi$a w wyniku nieszcz"%liwego wypadku, który wydarzy$ 
si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) zosta$y poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie d$u&szym ni& 12 
miesi"cy od daty nieszcz"%liwego wypadku; 

20) Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – jednorazowe 
%wiadczenie w wysoko%ci 1.000 z$ w przypadku uk!szenia Ubezpieczonego przez kleszcza 
i rozpoznania u Ubezpieczonego boreliozy. Uk!szenie Ubezpieczonego przez kleszcza 
oraz rozpoznanie u Ubezpieczonego boreliozy musz! nast!pi( w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Ponadto InterRisk pokryje udokumentowane koszty: 

a) wizyty u lekarza w celu usuni"cia wk$utego kleszcza do wysoko%ci 150 z$, 

b) bada# diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zaka&enia 
borelioz!, zaleconych przez lekarza po uk!szeniu przez kleszcza do wysoko%ci 150 z$, 

c) antybiotykoterapii zaleconej przez lekarza (tj. antybiotyku zakupionego z recepty 
otrzymanej od lekarza), której celem jest leczenie boreliozy spowodowanej uk!szeniem 
przez kleszcza do wysoko%ci 200 z$, 

o ile koszty te zosta$y poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesi"cy 
od dnia uk!szenia przez kleszcza oraz nie zosta$y s*nansowane ze %rodków publicznych;

21) Opcja Dodatkowa D21 – koszty dostosowania mieszkania lub pojazdu po 
nieszcz%*liwym wypadku – zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po 
nieszcz"%liwym wypadku do wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D21 na:

a) dostosowanie wn"trza mieszkania do potrzeb Ubezpieczonego jako osoby 
niepe$nosprawnej w wyniku nieszcz"%liwego wypadku, który mia$ miejsce w okresie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, polegaj!c! na:

i. przebudowie $azienki, 

ii. przebudowie kuchni, 

iii. usuni"ciu progów w drzwiach, 

iv. poszerzeniu drzwi do mieszkania lub domu mieszkalnego i znajduj!cych si" w nim 
pomieszcze#, 

b) dostosowanie pojazdu do potrzeb Ubezpieczonego jako osoby niepe$nosprawnej 
w wyniku nieszcz"%liwego wypadku - w zale&no%ci od dysfunkcji narz!dów ruchu u 
Ubezpieczonego, polegaj!ce na adaptacji uk$adu peda$ów oraz monta&u w poje)dzie 
nast"puj!cych udogodnie#:

i. r"cznego sterowania gazem i hamulcem,

ii. fotela obrotowego, 

iii. uchwytów na kierownic", 

iv. paneli steruj!cych, 

v. sprz"g$a elektronicznego, 

vi. elektrycznych przeno%ników osoby z wózka inwalidzkiego do pojazdu, 

pod warunkiem, &e zosta$y poniesione w okresie nie d$u&szym ni& 2 lata od daty 
nieszcz"%liwego wypadku; 

22) Opcja Dodatkowa D22 – koszty op#aconej wycieczki po nieszcz%*liwym wypadku – 
zwrot udokumentowanych kosztów do wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D22, przy $!cznym spe$nieniu ni&ej 
wymienionych warunków:

a) wycieczka by$a organizowana przez placówk" o%wiatow!, do której ucz"szcza$ lub 
w której zatrudniony by$ (w przypadku pracowników) Ubezpieczony, 

b) niemo&no%( uczestnictwa Ubezpieczonego w wycieczce spowodowana by$a 
jego pobytem w szpitalu lub leczeniem ambulatoryjnym b"d!cym nast"pstwem 
nieszcz"%liwego wypadku obj"tego ochron! ubezpieczeniow!;

23) Opcja Dodatkowa D23 – koszty op#aconego czesnego po *mierci opiekuna prawnego 
lub rodzica Ubezpieczonego w nast%pstwie nieszcz%*liwego wypadku – zwrot udoku-
mentowanych kosztów do wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubez-
pieczenia dla Opcji Dodatkowej D23, pod warunkiem, &e %mier( opiekuna prawnego lub 
rodzica Ubezpieczonego nast!pi$a w okresie ubezpieczenia i by$a nast"pstwem nieszcz"%li-
wego wypadku obj"tego ochron! ubezpieczeniow!. Zwrot kosztów przys$uguje za okres od 
miesi!ca, w którym nast!pi$a %mier( rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego 
w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku do ko#ca roku szkolnego lub akademickiego; 

24) Opcja Dodatkowa D24 – opieka nad dzieckiem przebywaj!cym w szpitalu – w przy-
padku pobytu w szpitalu, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub Powa&nej Choroby, 
Ubezpieczonego, który nie uko#czy$ 14 roku &ycia – %wiadczenie dzienne w wysoko%ci 1% 
sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D24, p$atne 
za ka&dy dzie# opieki rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego nad Ubezpieczonym 
o ile pobyt w szpitalu trwa co najmniej 3 dni. 'wiadczenie przys$uguje maksymalnie za 15 
dni opieki nad Ubezpieczonym w trakcie pobytu w szpitalu. 'wiadczenie wyp$acane jest pod 
warunkiem, &e pobyt w szpitalu by$ nast"pstwem wypadku komunikacyjnego, który wydarzy$ 
si" podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub Powa&nej Choroby, która zosta$a rozpo-
znana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 

25) Opcja Dodatkowa D25 – koszty leczenia po ekspozycji – zwrot udokumentowanych 
kosztów do wysoko%ci 100% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla 
Opcji Dodatkowej D25, pod warunkiem, i& koszty leczenia po ekspozycji:

a) powsta$y po ekspozycji, do której dosz$o podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej 
udzielanej Ubezpieczonemu w czasie zdobywania – zgodnie z ustaw! o dzia$alno%ci 
leczniczej w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – kwali-
*kacji do wykonywania zawodu medycznego, 

b) zosta$y poniesione w okresie nie d$u&szym ni& 12 miesi"cy od daty ekspozycji; 

26) Opcja Dodatkowa D26 – e-Rehabilitacja – InterRisk za po%rednictwem Centrum 
e-Rehabilitacji zorganizuje i pokryje koszt:

a) wizyty wst"pnej (w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego), na któr! sk$ada 
si": ocena potrzeb rehabilitacji Ubezpieczonego, instalacja systemu e-Rehabilitacji 
(aparatury steruj!co-telemonitoruj!cej) oraz wyja%nienie funkcjonowania tego systemu 
(czas trwania oko$o 2 godzin), 

b) codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 30 minut) przez okres 30 dni pod 
nadzorem *zjoterapeuty, 

c) wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia Ubezpieczonego i ustalenia 
ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji,

z zastrze&eniem, i& %wiadczenia zdrowotne w ramach Opcji Dodatkowej D26 – e-Rehabilitacja 
dotycz! wy$!cznie uszkodze# cia$a, których Ubezpieczony dozna$ w wyniku nieszcz"%liwego 
wypadku, do którego dosz$o w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

OPCJA DODATKOWA D27 – ASYSTA PRAWNA

§12

I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów %wiadczenia Ubezpieczonemu 
us$ug Asysty Prawnej zwi!zanych z jego &yciem prywatnym.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistnia$e i rozpoznawane na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej wed$ug prawa polskiego, powsta$e w okresie ubezpieczenia.

3. Poj"cia u&yte w OWU w zakresie ubezpieczenia Asysty Prawnej oznaczaj!:

1) Asysta Prawna – %wiadczenia Informacji Prawnej oraz Konsultacji i Porady Prawnej 
wymienione w ust. 1 pkt II; 
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2) Informacja Prawna – %wiadczenia Asysty Prawnej wymienione w pkt II ust. 1 pkt 1);

3) Konsultacja i Porada Prawna – %wiadczenie us$ugi polegaj!cej na udzieleniu informacji 
o powszechnie obowi!zuj!cych przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i pogl!dach 
doktryny w zakresie problemu prawnego, zwi!zanego z &yciem prywatnym, z którym zg$osi$ 
si" Ubezpieczony oraz zarekomendowanie zgodnego z prawem post"powania w zakresie 
ustalonego problemu prawnego;

4) Przedstawiciel InterRisk – podmiot wskazany przez InterRisk w celu realizacji %wiadcze# 
Asysty Prawnej; 

5) Wypadek ubezpieczeniowy – problem prawny zwi!zany z &yciem prywatnym Ubezpieczonego, 
powoduj!cy konieczno%( skorzystania przez Ubezpieczonego z Asysty Prawnej, o ile wyst!pi$ 
on w okresie ubezpieczenia i zosta$ zg$oszony w okresie ubezpieczenia poprzez InterRisk 
Kontakt do Przedstawiciela InterRisk; 

6) 0ycie prywatne – aktywno%( Ubezpieczonego niezwi!zana z prowadzeniem przez niego 
dzia$alno%ci gospodarczej lub zawodowej. 

II. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. Ubezpieczenie Asysty Prawnej obejmuje zapewnienie Ubezpieczonemu przez Przedstawiciela 
InterRisk pomocy prawnej w ramach limitów %wiadcze# okre%lonych w niniejszym paragra*e 
poprzez organizacj" i pokrycie kosztów nast"puj!cych us$ug:

1) Informacji Prawnej, obejmuj!cej:

a) udzielanie informacji na temat praw i obowi!zków, zwi!zanych z &yciem prywatnym 
Ubezpieczonego, 

b) informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony praw, 

c) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych, 

d) przesy$anie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych, 

e) udzielanie informacji teleadresowych o s!dach, radcach prawnych, adwokatach oraz 
notariuszach;

2) Konsultacji i Porady Prawnej. 

2. InterRisk nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego celem uzyskania Asysty 
Prawnej lub %wiadcze# do niej ekwiwalentnych u podmiotu innego ni& Przedstawiciel InterRisk.

III. LIMITY (WIADCZE/

1. Z zastrze&eniem ust. 2 poni&ej, Ubezpieczonemu przys$uguje w okresie ubezpieczenia mo&liwo%( 
skorzystania ze %wiadcze# Asysty Prawnej w nast"puj!cym zakresie:

1) %wiadczenia Informacji Prawnej – bez ogranicze#, z zastrze&eniem ust. 2; 

2) %wiadczenia Konsultacji i Porady Prawnej – $!cznie do 12 %wiadcze#, nie wi"cej jednak ni& 4 
%wiadczenia w miesi!cu kalendarzowym, z zastrze&eniem ust. 2.

2. Przedstawiciel InterRisk udzieli Ubezpieczonemu nie wi"cej ni& 3 %wiadcze# Asysty Prawnej 
w jednym dniu oraz 6 %wiadcze# w ci!gu jednego miesi!ca okresu ubezpieczenia.

IV. WY-'CZENIA SZCZEGÓLNE

1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu Asysty Prawnej wy$!czone s! problemy 
prawne:

1) pozostaj!ce w zwi!zku z dzia$aniami wojennymi, niepokojami spo$ecznymi, rozruchami, 
strajkami, lokautem i trz"sieniami ziemi; 

2) pozostaj!ce w zwi!zku ze szkodami nuklearnymi wywo$anymi przez reaktory j!drowe 
albo ze szkodami genetycznymi spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym, je%li 
szkody te nie zosta$y spowodowane wskutek opieki medycznej;

3) wynikaj!ce z umy%lnego naruszenia przez Ubezpieczonego przepisów powszechnie 
obowi!zuj!cego prawa polskiego;

4) b"d!ce nast"pstwem pozostawania przez Ubezpieczonego pod wp$ywem alkoholu, tj. 
w stanie gdy zawarto%( alkoholu w organizmie wynosi lub przekracza 0,2‰ alkoholu 
we krwi lub 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu, %rodków odurzaj!cych, 
substancji psychotropowych lub %rodków zast"pczych w rozumieniu przepisów ustawy 
o przeciwdzia$aniu narkomanii w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o ile mia$o to wp$yw na powstanie problemu prawnego;

5) pozostaj!ce w zwi!zku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego dzia$alno%ci gospodarczej;

6) pozostaj!ce w zwi!zku z posiadaniem i u&ywaniem pojazdów mechanicznych;

7) dotycz!ce roszcze# wynikaj!cych z cesji wierzytelno%ci;

8) zwi!zane z wyw$aszczeniem, podzia$em, przekszta$ceniem w$asno%ciowym nieruchomo%ci, 
planem zagospodarowania przestrzennego;

9) rozpoznawane przed: Trybuna$em Konstytucyjnym, Naczelnym S!dem Administracyjnym, 
S!dem Najwy&szym lub trybuna$ami mi"dzynarodowymi;

10) z zakresu prawa: znaków towarowych, rachunkowo%ci, skarbowego, podatkowego, patentowego, 
zbiorowego prawa pracy lub zwi!zków zawodowych, prawa o fundacjach i stowarzyszeniach.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w &adnym wypadku nie obejmuje problemów prawnych 
pozostaj!cych w zwi!zku ze sporami zaistnia$ymi pomi"dzy Ubezpieczonym, Ubezpieczaj!cym, 
InterRisk lub Przedstawicielem InterRisk.

3. Je%li wyst!pi! zdarzenia, które jedynie w cz"%ci obj"te s! ochron! ubezpieczeniow!, InterRisk 
ponosi odpowiedzialno%( jedynie w odniesieniu do tej cz"%ci.

V. ZG-ASZANIE I OBS-UGA (WIADCZE/ ASYSTY PRAWNEJ

1. W celu uzyskania %wiadczenia Asysty Prawnej Ubezpieczony zobowi!zany jest z$o&y( Przedstawi-
cielowi InterRisk wniosek, o którym mowa w ust. 2, telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt pod 
numerem telefonu: (22) 575 25 25 (koszt po$!czenia zgodny z taryf! danego operatora).

2. Wniosek o udzielenie Asysty Prawnej powinien zawiera( nast"puj!ce dane:

1) imi", nazwisko i dane kontaktowe zg$aszaj!cego (Ubezpieczonego);

2) temat i opis problemu prawnego, którego ma dotyczy( Asysta Prawna;

3) wskazanie %rodka komunikacji, za po%rednictwem którego ma zosta( udzielone %wiadczenie 
Asysty Prawnej z podaniem odpowiednio numeru telefonu lub adresu e-mail.

3. Asysta Prawna zostanie udzielona Ubezpieczonemu po wery*kacji istnienia ochrony 
ubezpieczeniowej w oparciu o przedstawiony przez niego opis problemu prawnego i stan 
faktyczny. Je&eli po uzyskaniu Asysty Prawnej Ubezpieczony po raz kolejny zwróci si" do 
Przedstawiciela InterRisk poprzez InterRisk Kontakt z wnioskiem o udzielenie Asysty Prawnej, podaj!c 
dalsze lub odmienne informacje czy dane dotycz!ce tego samego problemu prawnego, wówczas 
udzielone przez Przedstawiciela InterRisk %wiadczenie traktuje si" jako kolejne %wiadczenie 
Asysty Prawnej.

4. 'wiadczenia Asysty Prawnej udzielane s! na bie&!co lub w przeci!gu 3 dni roboczych od daty 
otrzymania przez Przedstawiciela InterRisk wniosku o udzielenie Asysty Prawnej wraz 
z dokumentami niezb"dnymi do jej udzielenia, chyba &e Ubezpieczony i Przedstawiciel InterRisk 
umówili si" inaczej. Dla spraw wymagaj!cych znacznych nak$adów pracy Przedstawiciela 
InterRisk, termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie z Ubezpieczonym.

5. 'wiadczenia Asysty Prawnej udzielane s! Ubezpieczonemu:

1) telefonicznie, pod wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu, lub

2) poczt! elektroniczn!, na wskazany przez Ubezpieczonego adres e-mail.

6. W przypadku spraw skomplikowanych, wymagaj!cych dodatkowej analizy, wery*kacji lub 
sporz!dzenia odpowiedzi o $!cznej obj"to%ci przekraczaj!cej 20 stron znormalizowanego 
maszynopisu, praca dotycz!ca ka&dych kolejnych 20 stron dokumentów traktowania jest jako 
kolejne %wiadczenie Asysty Prawnej. 

7. W ramach Asysty Prawnej InterRisk nie ponosi odpowiedzialno%ci za opó)nienia lub niemo&liwo%( 
wykonania %wiadcze#, je%li opó)nienie lub niemo&liwo%( wykonania %wiadcze# spowodowane 
jest: strajkami, niepokojami spo$ecznymi, zamieszkami, aktami terroru, aktami sabota&u, 
wojn! (równie& domow!), skutkami promieniowania radioaktywnego, si$! wy&sz!, a tak&e 
ograniczeniami w poruszaniu si" wprowadzonymi decyzjami organów administracji publicznej, 
chyba &e nie maj! one wp$ywu na terminowe wykonanie %wiadcze#.

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY

§13

1. Wysoko%( sumy ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczaj!cego osobno dla Opcji 
Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz dla 
poszczególnych Opcji Dodatkowych (D1-D14, D18-D25), o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1), 3) 
i ust. 2 pkt 1) – 14), 18) – 25). 

2. Dla Opcji Ochrona, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2), sumy ubezpieczenia ustalone s! dla ka&dego 
zdarzenia, za które InterRisk ponosi odpowiedzialno%( ubezpieczeniow!. Odr"bne sumy 
ubezpieczenia, okre%lone w umowie ubezpieczenia, które w zale&no%ci od wybranego wariantu 
– zgodnie z TABEL+ nr 10 – wynosz!: 

TABELA nr 10
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Rodzaj ubezpieczenia

SUMA UBEZPIECZENIA (PLN)

Wariant:

0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11

(mier' Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%"liwego wypadku 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 20.000 25.000

(mier' Ubezpieczonego w wyniku nieszcz%"liwego wypadku na terenie placówki 
o"wiatowej

7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 20.000 25.000

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 2.000 2.500

Trwa!e inwalidztwo cz%"ciowe 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 20.000 25.000

Koszty zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa spowodowanego 
nieszcz%"liwym wypadkiem 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Z!amania jednej lub wi%cej ko"ci w wyniku nieszcz%"liwego wypadku 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000

Rany b%d#ce nast%pstwem nieszcz%"liwego wypadku 200 250 300 350 400 500 600 700 750 800 850

Urazy narz#dów ruchu b%d#ce nast%pstwem nieszcz%"liwego wypadku 200 250 300 350 400 500 600 700 750 800 850



3. Dla Opcji Dodatkowej D15 – Assistance EDU PLUS, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 15) oraz §11 
ust. 1 pkt 15) suma ubezpieczenia jest sta$a i wynosi 5.000 PLN. 

4. Dla Opcji Dodatkowej D16 – TeleMedycyna, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 16) oraz §11 ust. 1 
pkt 16), sum" ubezpieczenia stanowi koszt 12 E-Konsultacji, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 16), 
ale nie wi"cej ni& 5.000 PLN.

5. Dla Opcji Dodatkowej D17 – Pakiet ONKO, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 17) oraz §11 ust. 1 pkt 17), 
sum" ubezpieczenia stanowi koszt us$ug, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 17), ale nie wi"cej ni& 
5.000 PLN.

6. Dla Opcji Dodatkowej D26 – e-Rehabilitacja, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 26) oraz §11 ust. 1 pkt 26) 
sum" ubezpieczenia stanowi koszt %wiadcze# zdrowotnych, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 26), 
ale nie wi"cej ni& 5.000 PLN. 

7. Dla Opcji Dodatkowej D27 – Asysta Prawna, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 27) oraz w §12 suma 
ubezpieczenia jest sta$a i wynosi 500 PLN. 

8. Suma ubezpieczenia ustalana jest dla ka&dego Ubezpieczonego i okre%lona jest w umowie 
ubezpieczenia.

9. Górn! granic! odpowiedzialno%ci InterRisk jest:

1) w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus – kwota 
stanowi!ca 200% sumy ubezpieczenia okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 
Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus; 

2) w przypadku Opcji Ochrona – kwota stanowi!ca 100% sumy ubezpieczenia ustalonej 
odr"bnie dla ka&dego zdarzenia;  

3) w przypadku Opcji Progresja – kwota stanowi!ca 350% sumy ubezpieczenia okre%lonej 
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Progresja; 

4) w przypadku Opcji Dodatkowych (D1-D27) – kwota stanowi!ca 100% sumy ubezpieczenia 
okre%lonej w umowie ubezpieczenia dla danej Opcji Dodatkowej D1-D27.

10. W ramach ubezpieczenia wyp$acone %wiadczenie lub $!czna kwota wyp$aconych %wiadcze# 
nie mog! przekroczy( $!cznie górnej granicy odpowiedzialno%ci okre%lonej osobno dla Opcji 
Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja 
oraz wybranej Opcji Dodatkowej (D1-D27).

CO TRZEBA ZROBI., )EBY SI, UBEZPIECZY.?
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§14

1. Umow" ubezpieczenia zawiera si" na podstawie wniosku Ubezpieczaj!cego, który powinien 
zawiera( co najmniej nast"puj!ce dane: 

1) imi", nazwisko (nazw") oraz adres (siedzib") Ubezpieczaj!cego;

2) imi" i nazwisko Ubezpieczonego, je&eli umowa zawierana jest w formie imiennej;

3) liczb" dzieci, uczniów, studentów i pracowników placówek o%wiatowych zg$oszonych do 
ubezpieczenia;

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

5) propozycj" sum ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji 
Ochrona Plus, Opcji Progresja, a w przypadku Opcji Ochrona propozycj" odr"bnych sum 
ubezpieczenia dla ka&dego zdarzenia;

6) propozycj" sum ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowych (D1-D27) – w przypadku, gdy 
Ubezpieczaj!cy wnioskuje o rozszerzenie zakresu o Opcje Dodatkowe (D1-D27);

7) okres ubezpieczenia;

8) propozycj" postanowie# dodatkowych lub odmiennych od postanowie# OWU, o ile 
Ubezpieczaj!cy chce je wprowadzi( do umowy ubezpieczenia.

2. InterRisk mo&e uzale&ni( zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji, 
maj!cych wp$yw na ocen" ryzyka ubezpieczeniowego.

3. Umow" ubezpieczenia zawiera si" na okres dwunastu miesi"cy, chyba &e strony umówi$y si" 
inaczej.

4. InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.

§15

1. Umowa ubezpieczenia mo&e zosta( zawarta w formie ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia 
indywidualnego lub rodzinnego. 

2. Umowa ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego mo&e zosta( zawarta wy$!cznie w formie 
imiennej. 

3. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest w formie imiennej lub za zgod! Ubezpieczyciela 
w formie bezimiennej, pod warunkiem ubezpieczenia co najmniej 90% osób w danej placówce 
o%wiatowej oraz z zastrze&eniem ust. 4.

4. W przypadku rozszerzenia zakresu o Opcj" Dodatkow! D15 – Assistance EDU PLUS, D16 – 
TeleMedycyna, D17 – Pakiet ONKO, D26 – e-Rehabilitacja, D27 – Asysta Prawna, umow" 
ubezpieczenia grupowego zawiera si" w formie imiennej.

OD KIEDY UBEZPIECZENIE GWARANTUJE OCHRON, I KIEDY ONA SI, KO/CZY?
POCZ'TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNO(CI INTERRISK

§16

1. W umowie ubezpieczenia okre%la si" dat" pocz!tkow! i ko#cow! okresu ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialno%( InterRisk z tytu$u mowy ubezpieczenia rozpoczyna si" od dnia wskazanego 
w umowie ubezpieczenia jako pocz!tek okresu ubezpieczenia, chyba &e umówiono si" inaczej; 
jednak&e wobec Ubezpieczonego przyst"puj!cego do ubezpieczenia za pomoc! %rodków 
komunikacji elektronicznej po up$ywie miesi!ca od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia 
jako pocz!tek okresu ubezpieczenia, odpowiedzialno%( InterRisk rozpoczyna si" od dnia 
nast"pnego po zap$aceniu sk$adki lub jej pierwszej raty.

3. Odpowiedzialno%( InterRisk ustaje:

1) wraz z zako#czeniem okresu ubezpieczenia;

2) z dniem odst!pienia przez Ubezpieczaj!cego od umowy ubezpieczenia;

3) z dniem rozwi!zania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron albo w wyniku jej 
wypowiedzenia;

4) w przypadku okre%lonym w §18 ust. 11 OWU – w dniu tam wskazanym; 

5) wobec Ubezpieczonego – z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wyp$acenia 
%wiadczenia lub %wiadcze# o $!cznej wysoko%ci równej sumie ubezpieczenia lub górnej 
granicy odpowiedzialno%ci;

6) wobec Ubezpieczonego – z dniem jego zgonu;

7) wobec Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego – z up$ywem ostatniego 
dnia miesi!ca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzyma$ o%wiadczenie o wyst!pieniu 
Ubezpieczonego z ubezpieczenia.

4. Wznowienie odpowiedzialno%ci InterRisk z tytu$u zawartej umowy ubezpieczenia nast"puje 
nast"pnego dnia po zap$acie dodatkowej sk$adki za doubezpieczenie, w przypadku gdy 
odpowiedzialno%( InterRisk usta$a wskutek wyczerpania sumy ubezpieczenia, pod warunkiem 
&e InterRisk, nie pó)niej ni& w terminie 7 dni od dnia zap$aty dodatkowej sk$adki, potwierdzi 
w formie pisemnej wznowienie ochrony. 

ODST'PIENIE, WYPOWIEDZENIE I WYST'PIENIE Z UMOWY UBEZPIECZENIA

§17

1. Je&eli umow" ubezpieczenia zawarto na okres d$u&szy ni& sze%( miesi"cy, Ubezpieczaj!cy ma 
prawo odst!pi( od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj!cy 
jest przedsi"biorc! w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2. Poza przypadkami okre%lonymi w pozosta$ych postanowieniach OWU oraz przepisach prawa 
powszechnie obowi!zuj!cego, Ubezpieczaj!cy mo&e wypowiedzie( umow" ubezpieczenia 
w ka&dym czasie jej obowi!zywania ze skutkiem na ostatni dzie# miesi!ca kalendarzowego 
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Ubezpieczony mo&e wyst!pi( z umowy ubezpieczenia grupowego w ka&dym czasie.

OD CZEGO ZALE)Y WYSOKO(. SK-ADKI UBEZPIECZENIOWEJ?
SK-ADKA UBEZPIECZENIOWA

§18

1. Wysoko%( sk$adki ubezpieczeniowej okre%lona jest w umowie ubezpieczenia.

2. Wysoko%( podstawowej sk$adki ubezpieczeniowej uzale&niona jest od:

1) przedmiotu ubezpieczenia;

2) zakresu ubezpieczenia;

3) okresu ubezpieczenia;

4) wnioskowanych przez Ubezpieczaj!cego wysoko%ci sum ubezpieczenia;

5) liczby osób przyst"puj!cych do ubezpieczenia;

6) informacji o szkodowo%ci.

3. Podstawow! sk$adk" ubezpieczeniow! oblicza si" mno&!c, okre%lon! sum" ubezpieczenia 
przez w$a%ciw! dla danej Opcji stawk" okre%lon! w z$otych polskich, uzale&nion! od czynników 
okre%lonych w ust. 2. Postanowienie to nie dotyczy:

1) Opcji Ochrona; 

2) Opcji Dodatkowej D15 – Assistance Edu Plus; 

3) Opcji Dodatkowej D16 – TeleMedycyna; 

4) Opcji Dodatkowej D17 – Pakiet ONKO; 

5) Opcji Dodatkowej D26 – e-Rehabilitacja;

6) Opcji Dodatkowej D27 – Asysta Prawna;

w których obowi!zuje jedna stawka sk$adki okre%lona kwotowo dla ka&dego Ubezpieczonego. 

4. Wysoko%( podstawowej sk$adki ubezpieczeniowej obliczana jest wed$ug taryfy sk$adek 

17OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Pogryzienie przez psa, pok#sania, uk#szenie/u&#dlenie 80 90 100 110 120 130 140 150 160 210 260

Wstrz#"nienie mózgu w nast%pstwie nieszcz%"liwego wypadku 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500

(mier' opiekuna prawnego lub rodzica  w nast%pstwie nieszcz%"liwego wypadku 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 2.000 2.500

Zatrucie pokarmowe, nag!e zatrucie gazami, pora&enie pr#dem lub piorunem 350 400 450 500 550 600 650 700 750 1.000 1.250

Rozpoznanie chorób odzwierz%cych (b#blowicy, toksoplazmozy, w"cieklizny) 350 400 450 500 550 600 650 700 750 1.000 1.250



obowi!zuj!cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia:

1) dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus oraz Opcji Progresja 
ustala si" w zale&no%ci od wysoko%ci sumy ubezpieczenia. Wysoko%( sk$adki dla ka&dego 
Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za ka&dy 1.000 PLN sumy ubezpieczenia;

2) dla Opcji Ochrona ustala si" w zale&no%ci od wybranego wariantu ubezpieczenia; 

3) dla poszczególnych Opcji Dodatkowych ustala si" w zale&no%ci od wysoko%ci sumy 
ubezpieczenia. Wysoko%( sk$adki za ka&de %wiadczenie dodatkowe i dla ka&dego 
Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za ka&dy 1.000 PLN sumy ubezpieczenia;

4) dla Opcji Dodatkowej D15 – Assistance Edu Plus, Opcji Dodatkowej D16 – TeleMedycyna, 
Opcji Dodatkowej D17 – Pakiet ONKO, Opcji Dodatkowej D26 – e-Rehabilitacja, Opcji 
Dodatkowej D27 – Asysta Prawna wysoko%( sk$adki dla ka&dego Ubezpieczonego ustalana 
jest kwotowo.

5. InterRisk mo&e zastosowa( zwy&ki sk$adki, w szczególno%ci z tytu$u:

1) obj"cia ochron! ubezpieczeniow! osób uprawiaj!cych sport wyczynowo;

2) wprowadzenia postanowie# dodatkowych lub odmiennych od postanowie# OWU.

6. InterRisk mo&e zastosowa( zni&ki sk$adki, w szczególno%ci z tytu$u:

1) liczby osób przyst"puj!cych do ubezpieczenia;

2) liczby osób (przyst"puj!cych do ubezpieczenia) w trudnej sytuacji materialnej; 

3) niskiej szkodowo%ci w poprzednich okresach ubezpieczenia;

4) wprowadzenia postanowie# dodatkowych lub odmiennych od postanowie# OWU.

7. Sk$adka ubezpieczeniowa p$atna jest jednorazowo, chyba &e strony umówi$y si" inaczej.

8. Sk$adka ubezpieczeniowa, na wniosek Ubezpieczaj!cego, mo&e zosta( roz$o&ona na raty. Terminy 
p$atno%ci i wysoko%( kolejnych rat okre%la si" w umowie ubezpieczenia.

9. Sk$adka za ubezpieczenie powinna by( zap$acona w dniu zawierania umowy, chyba &e strony 
umowy ustali$y w umowie ubezpieczenia pó)niejszy termin p$atno%ci. W przypadku p$atno%ci 
ratalnej, pierwsza rata sk$adki jest p$atna w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, natomiast 
kolejne raty sk$adki ubezpieczeniowej p$atne s! w terminach p$atno%ci okre%lonych w umowie 
ubezpieczenia.

10. Je&eli InterRisk ponosi$ odpowiedzialno%( jeszcze przed zap$aceniem sk$adki lub jej pierwszej 
raty, a sk$adka lub jej pierwsza rata nie zosta$a zap$acona przez Ubezpieczaj!cego w terminie, 
InterRisk mo&e wypowiedzie( umow" ze skutkiem natychmiastowym i &!da( zap$aty sk$adki 
za okres, przez który ponosi$ odpowiedzialno%(. W przypadku braku wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia wygasa ona z ko#cem okresu, za który przypada$a nie zap$acona sk$adka.

11. W razie op$acania sk$adki w ratach niezap$acenie w terminie kolejnej raty sk$adki powoduje ustanie 
odpowiedzialno%ci InterRisk, je&eli InterRisk po up$ywie terminu wezwa$ Ubezpieczaj!cego do 
zap$aty z zagro&eniem, &e brak zap$aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje 
ustanie odpowiedzialno%ci.

12. W razie ujawnienia okoliczno%ci, która poci!ga za sob! istotn! zmian" prawdopodobie#stwa 
wypadku, ka&da ze stron mo&e &!da( odpowiedniej zmiany wysoko%ci sk$adki, poczynaj!c od 
chwili, w której zasz$a ta okoliczno%(, nie wcze%niej jednak ni& od pocz!tku bie&!cego okresu 
ubezpieczenia. W razie zg$oszenia takiego &!dania druga strona mo&e w terminie 14 dni 
wypowiedzie( umow" ze skutkiem natychmiastowym.

13. W przypadku wyga%ni"cia stosunku ubezpieczenia przed up$ywem okresu na jaki zosta$a 
zawarta umowa ubezpieczenia, InterRisk nale&y si" sk$adka za okres, w którym udziela$ ochrony 
ubezpieczeniowej a Ubezpieczaj!cemu przys$uguje zwrot sk$adki za okres niewykorzystanej 
ochrony ubezpieczeniowej. 

JAKIE OBOWI'ZKI MA UBEZPIECZAJ'CY, UBEZPIECZONY, A JAKIE INTERRISK?
PRAWA I OBOWI'ZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA

§19

1. Ubezpieczaj!cy obowi!zany jest :

1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia, poda( do wiadomo%ci InterRisk wszystkie znane 
sobie okoliczno%ci, o które InterRisk zapytywa$ w formularzu wniosku albo przed zawarciem 
umowy w innych pismach;

2) do zg$aszania InterRisk zmian okoliczno%ci, o których Ubezpieczaj!cy informowa$ InterRisk 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezw$ocznie po powzi"ciu o nich wiadomo%ci;

3) do op$acenia sk$adki lub jej rat w ustalonym terminie;

4) do umo&liwienia InterRisk zasi"gni"cia informacji odnosz!cych si" do okoliczno%ci 
wyst!pienia wypadku;

5) do przekazywania InterRisk w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia wszystkich 
danych niezb"dnych do nale&ytego wykonywania postanowie# umowy ubezpieczenia;

6) do przestrzegania obowi!zków okre%lonych w OWU.

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

1) Ubezpieczaj!cy jest zobowi!zany do dor"czenia Ubezpieczonemu OWU i udzielenia 
niezb"dnych informacji dotycz!cych ochrony ubezpieczeniowej;

2) Ubezpieczaj!cy zobowi!zany jest przekaza( osobie zainteresowanej przyst!pieniem do 
umowy ubezpieczenia informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o dzia$alno%ci 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia, przed przyst!pieniem przez t" osob" do umowy ubezpieczenia, na pi%mie, 
lub je&eli osoba zainteresowana przyst!pieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to 
zgod", na innym trwa$ym no%niku;

3) Ubezpieczaj!cy jest zobowi!zany poinformowa( Ubezpieczonego na jego &!danie o 
sposobie obliczenia i op$acenia sk$adki ubezpieczeniowej oraz dor"czy( Ubezpieczonemu 
warunki umowy, w szczególno%ci postanowienia umowy w zakresie stanowi!cym o prawach 

i obowi!zkach Ubezpieczonego, przed wyra&eniem przez Ubezpieczonego zgody na 
*nansowanie sk$adki ubezpieczeniowej (o ile Ubezpieczony *nansuje sk$adk"). Informacje 
powinny zawiera( tak&e opis obowi!zków Ubezpieczaj!cego i InterRisk wzgl"dem 
Ubezpieczonego;

4) niezale&nie od innych postanowie# OWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania 
dochodzenia %wiadczenia od InterRisk przez Ubezpieczaj!cego, Ubezpieczony albo jego 
spadkobiercy s! uprawnieni do bezpo%redniego dochodzenia %wiadczenia.

3. Je%li umowa ubezpieczenia grupowego zawarta zosta$a na rachunek pracowników 
Ubezpieczaj!cego lub osób wykonuj!cych prac" na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 
cz$onków ich rodzin lub na rachunek cz$onków stowarzysze#, samorz!dów zawodowych lub 
zwi!zków zawodowych i Ubezpieczaj!cy otrzymuje od InterRisk wynagrodzenie lub inne 
korzy%ci w zwi!zku z oferowaniem mo&liwo%ci skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej 
lub czynno%ciami zwi!zanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia grupowego, przed 
przyst!pieniem do umowy ubezpieczenia grupowego Ubezpieczaj!cy przekazuje osobie 
zainteresowanej przyst!pieniem do takiej umowy informacje o:

1) *rmie InterRisk i adresie siedziby InterRisk; 

2) charakterze wynagrodzenia lub innych korzy%ci otrzymywanych w zwi!zku z proponowanym 
przyst!pieniem do umowy ubezpieczenia grupowego; 

3) mo&liwo%ci z$o&enia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozas!dowego rozwi!zywania sporów.

4. Je&eli Ubezpieczaj!cy nie poda$ do wiadomo%ci InterRisk okoliczno%ci znanych sobie, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1) lub nie dope$ni$ obowi!zku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), InterRisk nie 
odpowiada za skutki tych okoliczno%ci.

5. InterRisk obowi!zany jest do:

1) przekazywania Ubezpieczaj!cemu informacji niezb"dnych do zawarcia i wykonania umowy 
ubezpieczenia, a w przypadku zg$oszenia roszczenia zobowi!zany jest do terminowej 
likwidacji;

2) dor"czenia Ubezpieczaj!cemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia tekstu OWU, 
a tak&e innych dokumentów i formularzy niezb"dnych z punktu widzenia wykonywania 
umowy ubezpieczenia;

3) na &!danie Ubezpieczonego, udzielenia informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 
OWU w zakresie praw i obowi!zków Ubezpieczonego;

4) dor"czenia Ubezpieczaj!cemu lub Ubezpieczonemu Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu 
w taki sposób, aby Ubezpieczaj!cy lub Ubezpieczony móg$ zapozna( si" z ni! przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia;

5) udost"pnienia Ubezpieczaj!cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu informacji i dokumen-
tów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialno%ci InterRisk lub wysoko%ci %wiadczenia. 
Osoby te mog! &!da( pisemnego potwierdzenia przez InterRisk udost"pnionych informacji, 
a tak&e sporz!dza( na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodno%ci 
z orygina$em przez InterRisk; 

6) obj"cia ochron! ubezpieczeniow! osób, które zosta$y zg$oszone przez Ubezpieczaj!cego i za 
które zosta$a zap$acona sk$adka ubezpieczeniowa;

7) wyp$aty %wiadczenia na warunkach i zasadach okre%lonych w OWU i umowie ubezpieczenia;

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

9) pisemnego informowania osoby wyst"puj!cej z roszczeniem, jakie dokumenty s! potrzebne 
do ustalenia odpowiedzialno%ci InterRisk lub wysoko%ci %wiadczenia, je&eli jest to niezb"dne 
do dalszego prowadzenia post"powania, zgodnie z §21 ust. 8 OWU;

10) pisemnego informowania Ubezpieczaj!cego lub Ubezpieczonego, je&eli nie s! oni osobami 
wyst"puj!cymi z zawiadomieniem o zaj%ciu zdarzenia obj"tego ochron! ubezpieczeniow!, 
zgodnie z §21 ust. 8 OWU.

6. Ubezpieczaj!cy, Ubezpieczony lub Uprawniony lub osoba wyst"puj!ca z roszczeniem maj! 
prawo wgl!du do informacji i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialno%ci 
InterRisk lub wysoko%ci %wiadczenia, &!dania pisemnego potwierdzenia przez InterRisk 
udost"pnionych informacji i sporz!dzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów 
i potwierdzenia ich za zgodno%( z orygina$em przez InterRisk.

7. Niezale&nie od innych postanowie# OWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania dochodzenia 
%wiadczenia od InterRisk przez Ubezpieczaj!cego, Ubezpieczony albo jego spadkobiercy s! 
uprawnieni do bezpo%redniego dochodzenia %wiadczenia.

CO ZROBI. )EBY DOSTA. (WIADCZENIE?
ZG-OSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYP-ATA (WIADCZENIA

§20

W razie powstania zdarzenia mog!cego powodowa( odpowiedzialno%( InterRisk Ubezpieczaj!cy lub 
Ubezpieczony obowi!zany jest do:

1) niezw$ocznego zg$oszenia si" do lekarza i zastosowania si" do jego zalece#;

2) zawiadomienia o zaj%ciu tego zdarzenia InterRisk nie pó)niej ni& w terminie 14 dni od dnia 
zaj%cia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala;

3) poddania si" badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania 
zg$aszanych obra&e# cia$a. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk.

§21

1. Zawiadomienie o zaj%ciu zdarzenia obj"tego ochron! ubezpieczeniow! Ubezpieczaj!cy lub 
Ubezpieczony mo&e z$o&y( w ka&dej jednostce organizacyjnej InterRisk.

2. Zawiadomienie o zaj%ciu zdarzenia powinno zawiera( poni&sze podstawowe informacje:

1) imi" i nazwisko lub nazw" i adres Ubezpieczaj!cego;
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2) imi" i nazwisko, adres Ubezpieczonego;

3) imi" i nazwisko, adres Uprawnionego, je&eli z roszczeniem wyst"puje Uprawniony;

4) dat" wypadku oraz szczegó$owy opis okoliczno%ci jego zaistnienia;

5) imi" i nazwisko, adres %wiadków zdarzenia, o ile s! w posiadaniu zg$aszaj!cego roszczenie.

3. W celu ustalenia odpowiedzialno%ci InterRisk Ubezpieczaj!cy lub Ubezpieczony zobowi!zany jest 
dostarczy( poni&sze podstawowe dokumenty, o ile s! w jego posiadaniu:

1) kopi" zg$oszenia zdarzenia Policji, o ile zosta$o dokonane;

2) dokumentacj" medyczn! z przebiegu leczenia opisuj!c! rodzaj doznanych obra&e# oraz 
zawieraj!c! dok$adn! diagnoz";

3) kart" informacyjn! ze szpitala;

4) celem refundacji poniesionych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie:

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

b) okaza( Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody 
ich zap$aty;

5) celem refundacji poniesionych kosztów przekwali*kowania zawodowego osób 
niepe$nosprawnych:

a) kopi" decyzji Zak$adu Ubezpiecze# Spo$ecznych, na podstawie której przyznano rent" 
szkoleniow! osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub 
orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespo$u ds. orzekania o niepe$no-
sprawno%ci, w którym orzeczono o celowo%ci przekwali*kowania zawodowego osoby 
niepe$nosprawnej, 

b) okaza( Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody 
ich zap$aty;

6) celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia po ekspozycji, kosztów 
leczenia stomatologicznego – okaza( Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków 
lub faktur VAT oraz dowody ich zap$aty a tak&e dokumentacj" medyczn! z odbytych 
wizyt, zabiegów, pobytu w szpitalu, operacji. Dodatkowo celem refundacji poniesionych 
kosztów rehabilitacji – okaza( dokumentacj" lekarsk! zawieraj!c! skierowanie na zabiegi 
rehabilitacyjne;

7) celem refundacji kosztów wizyty u lekarza, bada# diagnostycznych, których celem jest 
potwierdzenie lub wykluczenie zaka&enia borelioz!, antybiotykoterapii zaleconej przez 
lekarza, której celem jest leczenie boreliozy spowodowanej uk!szeniem przez kleszcza 
w ramach Opcji Dodatkowej D20 (Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy) – okaza( 
Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zap$aty 
a tak&e dokumentacj" medyczn! z odbytej wizyty u lekarza w celu usuni"cia kleszcza, 
zawieraj!c! skierowanie na badania diagnostyczne lub zalecenie antybiotykoterapii; 

8) celem refundacji kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po nieszcz"%liwym 
wypadku:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepe$nosprawno%ci Ubezpieczonego wydane przez 
powiatowy/miejski (lub wojewódzki) zespó$ do spraw orzekania o niepe$nosprawno%ci, 

b) okaza( Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody 
ich zap$aty;

9) celem refundacji poniesionych kosztów op$aconej wycieczki:

a) okaza( Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody 
ich zap$aty,

b) za%wiadczenie z placówki o%wiatowej b"d!cej organizatorem wycieczki o braku udzia$u 
Ubezpieczonego w w/w wycieczce;

10) celem refundacji poniesionych kosztów op$aconego czesnego:

a) okaza( Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody 
ich zap$aty,

b) za%wiadczenie lekarskie – karta zgonu rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna 
prawnego, 

c) akt zgonu rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego lub orzeczenie s!du 
uznaj!ce rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego za osob" zmar$!;

11) w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony by$ kierowc! pojazdu:

a) kopi" dowodu rejestracyjnego pojazdu;

12) w przypadku pok!sania, uk!szenia – kart" informacyjn! ze szpitala;

13) w przypadku czasowej niezdolno%ci Ubezpieczonego do nauki lub do pracy:

a) kopi" za%wiadczenia lekarskiego/wydruk za%wiadczenia lekarskiego wystawionego 
zgodnie z rozporz!dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo$ecznej w sprawie trybu 
i sposobu orzekania o czasowej niezdolno%ci do pracy, wystawiania za%wiadczenia 
lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania b$"du w za%wiadczeniu lekarskim 
w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, potwierdzon! za 
zgodno%( z orygina$em przez pracodawc" lub placówk" medyczn!, która wystawi$a 
ww. za%wiadczenie oraz za%wiadczeniem stwierdzaj!cym zatrudnienie – w przypadku 
Ubezpieczonego b"d!cego pracownikiem placówki o%wiatowej, chyba &e Ubezpieczony 
nie móg$ go uzyska( z przyczyn od siebie niezale&nych, 

b) za%wiadczenie lekarskie/wydruk za%wiadczenia lekarskiego potwierdzaj!ce okres 
niezdolno%ci do nauki i za%wiadczenie ze szko$y potwierdzaj!ce nieobecno%( na 
zaj"ciach lekcyjnych – w przypadku dzieci lub uczniów;

14) w przypadku uci!&liwego leczenia – za%wiadczenie lekarskie/wydruk za%wiadczenia 
lekarskiego zawieraj!ce informacj" o okresie czasowej niezdolno%ci Ubezpieczonego 
do nauki lub do pracy oraz potwierdzenie nieobecno%ci Ubezpieczonego w pracy lub na 

zaj"ciach lekcyjnych przez zak$ad pracy lub szko$";

15) celem refundacji poniesionych kosztów na leki, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 18) – okaza( 
Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zap$aty 
a tak&e dokumentacj" medyczn! ze szpitala w której wskazano &e leki zosta$y zalecone przez 
lekarza prowadz!cego leczenie;

16) celem refundacji kosztów pogrzebu Ubezpieczonego: 

a) za%wiadczenie lekarskie – karta zgonu Ubezpieczonego, 

b) akt zgonu Ubezpieczonego lub orzeczenie s!du uznaj!ce Ubezpieczonego za osob" 
zmar$!,

c) okaza( Ubezpieczycielowi orygina$y imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody 
ich zap$aty. 

4. InterRisk mo&e na swój koszt, kierowa( Ubezpieczonego na badania lekarskie z cz"stotliwo%ci! 
uzasadnion! wzgl"dami medycznymi. 

5. InterRisk mo&e uzyska( odp$atnie od podmiotów wykonuj!cych dzia$alno%( lecznicz! 
w rozumieniu przepisów ustawy o dzia$alno%ci leczniczej w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia, które udziela$y %wiadcze# zdrowotnych Ubezpieczonemu, za 
po%rednictwem lekarza upowa&nionego przez InterRisk informacje o okoliczno%ciach zwi!zanych 
z ocen! ryzyka ubezpieczeniowego i wery*kacj! danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa 
tej osoby do %wiadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysoko%ci! tego %wiadczenia, 
w zakresie okre%lonym w ustawie o dzia$alno%ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w brzmieniu 
obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

6. Wyst!pienie InterRisk o informacj", o której mowa w ust. 5, wymaga zgody Ubezpieczonego lub 
osoby, na rachunek której ma zosta( zawarta umowa ubezpieczenia, albo jego przedstawiciela 
ustawowego. 

7. InterRisk mo&e uzyska( odp$atnie od Narodowego Funduszu Zdrowia dane o nazwach i adresach 
%wiadczeniodawców, którzy udzielili %wiadcze# opieki zdrowotnej w zwi!zku z wypadkiem lub 
zdarzeniem losowym b"d!cym podstaw! ustalenia jego odpowiedzialno%ci oraz wysoko%ci 
odszkodowania lub %wiadczenia. Wyst!pienie InterRisk o te informacje wymaga zgody Ubezpie-
czonego albo jego przedstawiciela ustawowego.

8. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj%ciu zdarzenia ubezpieczeniowego obj"tego ochron! 
ubezpieczeniow!, InterRisk w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje 
o tym Ubezpieczaj!cego lub Ubezpieczonego, je&eli nie s! oni osobami wyst"puj!cymi z tym 
zawiadomieniem oraz podejmuje post"powanie dotycz!ce ustalenia stanu faktycznego 
zdarzenia, zasadno%ci zg$oszonych roszcze# i wysoko%ci %wiadczenia, a tak&e informuje osob" 
wyst"puj!c! z roszczeniem pisemnie  lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi$a zgod", jakie 
dokumenty s! potrzebne do ustalenia odpowiedzialno%ci InterRisk lub wysoko%ci %wiadczenia, 
je&eli jest to niezb"dne do dalszego prowadzenia post"powania.

9. W przypadku powzi"cia przez InterRisk nowych informacji maj!cych zwi!zek z ustaleniem 
zasadno%ci zg$aszanych roszcze# lub wysoko%ci %wiadczenia, InterRisk w terminie 7 dni od daty 
powzi"cia dodatkowych informacji, pisemnie informuje Ubezpieczaj!cego, Ubezpieczonego lub 
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty s! potrzebne do ustalenia 
%wiadczenia.

10. W razie powstania zdarzenia, obj"tego ochron! ubezpieczeniow! w ramach Opcji Dodatkowej 
D15 – Assistance EDU PLUS, Ubezpieczaj!cy lub Ubezpieczony obowi!zany jest telefonicznie 
skontaktowa( si" z Centrum Assistance (adres, numer telefonu podany jest w umowie 
ubezpieczenia) i przekaza( nast"puj!ce informacje:

1) imi" i nazwisko lub nazw" i adres Ubezpieczaj!cego;

2) imi" i nazwisko Ubezpieczonego;

3) adres zamieszkania Ubezpieczonego;

4) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;

5) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.

11. W razie powstania zdarzenia, obj"tego ochron! ubezpieczeniow! w ramach Opcji Dodatkowej 
D15 – Assistance EDU PLUS, Ubezpieczony, na wniosek Centrum Assistance, zobowi!zany jest 
przedstawi( lekarzom Centrum Assistance posiadane: za%wiadczenia medyczne, skierowania, 
zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne, recepty, a tak&e okaza( Ubezpieczycielowi orygina$y 
imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zap$aty.

12. W celu zrealizowania %wiadczenia w ramach Opcji Dodatkowej D16 – TeleMedycyna, 
Ubezpieczony zobowi!zany jest zarejestrowa( si" na portalu Centrum TeleMedycyny dost"pnym 
na stronie internetowej www.interrisk.pl i post"powa( zgodnie ze wskazaniami aplikacji.

13. W celu zrealizowania %wiadcze# z Pakietu ONKO w ramach Opcji Dodatkowej D17 – Pakiet 
ONKO, Ubezpieczony zobowi!zany jest skontaktowa( si" z InterRisk Kontakt telefonicznie pod 
numerem telefonu: (22) 575 25 25 (koszt po$!czenia zgodny z taryf! danego operatora) i post"-
powa( zgodnie ze wskazówkami udzielanymi przez konsultanta.

14. 'wiadczenia w ramach Opcji Dodatkowej D26 – e-Rehabilitacja realizowane s! zgodnie 
z poni&szymi zasadami: 

1) Ubezpieczony zobowi!zany jest:

a) skontaktowa( si" z Centrum e-Rehabilitacji celem uzgodnienia preferowanego terminu 
realizacji %wiadczenia zdrowotnego, 

b) zastosowa( si" do zalece# i wskazówek personelu Centrum e-Rehabilitacji,

c) odwo$a( zarezerwowane wizyty lekarskie w przypadku braku mo&liwo%ci lub potrzeby 
skorzystania z nich w umówionym terminie; 

2) Rodzaj e-Rehabilitacji jest ka&dorazowo dopasowany do rodzaju uszkodzenia cia$a, którego 
dozna$ Ubezpieczony w nast"pstwie nieszcz"%liwego wypadku; 

3) W celu realizacji e-Rehabilitacji, Ubezpieczonemu udost"pniany jest system e-Rehabilitacji 
(aparatura steruj!co-telemonitoruj!ca), za wyj!tkiem odbiornika TV lub innego niezb"dnego 
sprz"tu IT, który jest potrzebny do realizacji rehabilitacji ruchowej i neurologicznej; 



4) System e-Rehabilitacji, o którym mowa w pkt 3) powy&ej stanowi w$asno%( Centrum 
e-Rehabilitacji i jest udost"pniany Ubezpieczonemu na zasadach dzier&awy/najmu. 
Ubezpieczony zobowi!zany jest do u&ytkowania tego systemu zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz za$!czon! do tego systemu instrukcj! obs$ugi; 

5) System e-Rehabilitacji, o którym mowa w pkt 3) powy&ej winien by( zwrócony do Centrum 
e-Rehabilitacji w terminie nieprzekraczaj!cym 14 dni od daty zako#czenia ochrony 
ubezpieczeniowej; 

6) Koszt wysy$ki i odbioru, a tak&e koszt kaucji systemu e-Rehabilitacji, o którym mowa w pkt 3) 
powy&ej Ubezpieczony ponosi we w$asnym zakresie; 

7) Koszty po$!cze# i us$ug internetowych Ubezpieczony ponosi we w$asnym zakresie. 

15. W celu uzyskania %wiadczenia Asysty Prawnej Ubezpieczony zobowi!zany jest post"powa( w sposób 
opisany w §12 pkt V.

§22

1. Stopie# uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa powinien by( ustalony niezw$ocznie po 
zako#czeniu leczenia z uwzgl"dnieniem, zaleconego przez lekarza leczenia powypadkowego, 
najpó)niej w 24 miesi!cu od dnia wypadku. 

2. Stopie# uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa, w ramach Opcji Podstawowej, Opcji 
Progresja, jest ustalany na podstawie zg$oszonego roszczenia i dostarczonej dokumentacji 
medycznej z przebiegu leczenia oraz na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk 
S.A. Vienna Insurance Group obowi!zuj!cej w dniu zawarcia umowy. 

3. Stopie# uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej i Opcji Progresja ustalany jest 
wy$!cznie na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu dor"czanej Ubezpieczaj!cemu lub 
Ubezpieczonemu, na ka&dy ich wniosek zgodnie z postanowieniami §19 ust. 5 pkt 4).

4. Stopie# uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie 
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus i wy$!cznie za uszkodzenia cia$a wyszczególnione 
w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi za$!cznik nr 1 do OWU.

5. Stopie# trwa$ego inwalidztwa, z$ama# ko%ci, zwichni"( i skr"ce# stawów w ramach Opcji Ochrona 
i Opcji Ochrona Plus, ustalany jest na podstawie Tabel 1-5 wskazanych w OWU i wy$!cznie za 
trwa$e inwalidztwo, z$amania ko%ci, zwichni"cia i skr"cenia stawów wyszczególnione w Tabelach 
1-5.

6. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu lub trwa$ego inwalidztwa cz"%ciowego 
nie bierze si" pod uwag" charakteru czynno%ci zawodowych wykonywanych przez 
Ubezpieczonego.

7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz!du lub uk$adu, których funkcje przed wypadkiem 
by$y ju& upo%ledzone, %wiadczenie wyp$aca si" z uwzgl"dnieniem ró&nicy pomi"dzy stopniem 
(procentem) uszczerbku na zdrowiu w$a%ciwym dla danego organu, narz!du lub uk$adu po 
wypadku, a istniej!cym bezpo%rednio przed wypadkiem.

§23

1. InterRisk wyp$aca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu %wiadczenie na podstawie uznania 
roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu w$asnego post"powania dotycz!cego ustalenia 
stanu faktycznego zdarzenia obj"tego ochron! ubezpieczeniow!, zasadno%ci zg$oszonego 
roszczenia i wysoko%ci %wiadczenia, zawartej z Ubezpieczonym lub Uprawnionym ugody lub 
prawomocnego orzeczenia s!dowego.

2. 'wiadczenia wyp$acane s! w z$otych polskich.

3. InterRisk spe$nia %wiadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

4. Je&eli w terminie okre%lonym w ust. 3 wyja%nienie okoliczno%ci koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialno%ci InterRisk albo wysoko%ci %wiadczenia okaza$o si" niemo&liwe, %wiadczenie 
wyp$aca si" w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale&ytej staranno%ci 
wyja%nienie tych okoliczno%ci by$o mo&liwe. Jednak&e bezsporn! cz"%( %wiadczenia InterRisk 
wyp$aca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 

5. Je&eli w terminie okre%lonym w ust. 3 InterRisk nie wyp$aci %wiadczenia, zawiadamia na 
pi%mie osob" zg$aszaj!c! roszczenie oraz Ubezpieczonego, je&eli nie jest on osob! zg$aszaj!c! 
roszczenie, o przyczynach niemo&no%ci zaspokojenia ich roszcze# w ca$o%ci lub cz"%ci w 
powy&szym terminie.

6. Je&eli %wiadczenie nie przys$uguje lub przys$uguje w innej wysoko%ci ni& okre%lona w zg$oszonym 
roszczeniu, InterRisk informuje o tym na pi%mie osob" wyst"puj!c! z roszczeniem oraz Ubezpie-
czonego, je&eli nie jest on osob! zg$aszaj!c! roszczenie, w terminach okre%lonych w ust. 3 lub 4, 
wskazuj!c na okoliczno%ci oraz na podstaw" prawn! uzasadniaj!c! ca$kowit! lub cz"%ciow! odmow" 
wyp$aty %wiadczenia oraz poucza o mo&liwo%ci z$o&enia skargi lub reklamacji do InterRisk lub 
dochodzenia roszcze# na drodze s!dowej.

§24

1. Poszukuj!cemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczaj!cemu, Ubezpieczonemu, Uposa&onemu 
lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys$uguje prawo do sk$adania skarg i zastrze&e# 
dotycz!cych us$ug %wiadczonych przez InterRisk zwanych dalej $!cznie reklamacjami. 

2. Reklamacj" mo&na z$o&y( w ka&dej jednostce organizacyjnej InterRisk obs$uguj!cej klientów. 
Reklamacja mo&e by( z$o&ona:

a) w formie pisemnej – osobi%cie lub za po%rednictwem operatora pocztowego lub kuriera; 

b) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobi%cie do 
protoko$u w jednostce InterRisk obs$uguj!cej klientów. 

3. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, reklamacje dotycz!ce 
likwidacji szkód powinno sk$ada( si" w formie pisemnej za po%rednictwem operatora 
pocztowego lub kuriera na adres do korespondencji wskazany w decyzji o wyp$acie lub odmowie 
wyp$aty odszkodowania lub %wiadczenia lub innym dokumencie, którego dotyczy reklamacja.

4. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamacj" w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do 
zachowania terminu wystarczy wys$anie odpowiedzi przed jego up$ywem. 

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemo&liwiaj!cych rozpatrzenie reklamacji 
i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, termin rozpatrzenia 
reklamacji i udzielenia odpowiedzi mo&e zosta( wyd$u&ony do maksymalnie 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. InterRisk informuj!c o przed$u&eniu terminu odpowiedzi na reklamacj" 
wskazuje przyczyn" opó)nienia, okoliczno%ci, które musz! zosta( ustalone oraz okre%la 
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

6. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamacj" w formie papierowej lub za pomoc! innego trwa$ego 
no%nika informacji. Odpowied) na reklamacj" osoby *zycznej mo&e zosta( dostarczona poczt! 
elektroniczn! wy$!cznie na wniosek tej osoby.  

7. Ubezpieczaj!cemu, Ubezpieczonemu, Uposa&onemu i Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia 
b"d!cemu osob! *zyczn! przys$uguje prawo skierowania wniosku do Rzecznika Finansowego 
o podj"cie czynno%ci. Konsumentom przys$uguje tak&e prawo zwrócenia si" o pomoc do 
miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

8. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

POSTANOWIENIA MAJ'CE ZASTOSOWANIE DO UMÓW UBEZPIECZENIA ZAWARTYCH NA 
ODLEG-O(. W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

§25

W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na odleg$o%( w rozumieniu ustawy 
o prawach konsumenta w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, do 
umowy maj! zastosowanie nast"puj!ce postanowienia:

1. Konsument, który zawar$ na odleg$o%( umow" ubezpieczenia, mo&e od niej odst!pi( bez 
podania przyczyn, sk$adaj!c o%wiadczenie na pi%mie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia 
umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach 
konsumenta, je&eli jest to termin pó)niejszy. Termin uwa&a si" za zachowany, je&eli przed jego 
up$ywem o%wiadczenie zosta$o wys$ane. W przypadku odst!pienia przez konsumenta od umowy 
ubezpieczenia InterRisk przys$uguje wy$!cznie cz"%( sk$adki obliczonej proporcjonalnie za ka&dy 
dzie# udzielania przez InterRisk ochrony ubezpieczeniowej.

2. Umowa ubezpieczenia nie wi!&e si" z ryzykiem *nansowym wynikaj!cym z jej szczególnych cech 
lub charakteru czynno%ci, które maj! by( wykonane, a sk$adka ubezpieczeniowa nie zale&y od 
ruchu cen na rynku *nansowym.

3. Konsument ponosi koszty wynikaj!ce ze %rodków porozumiewania si" na odleg$o%( wed$ug 
taryfy operatora konsumenta. 

4. Spory wynikaj!ce z umów zawartych pomi"dzy konsumentami a InterRisk za po%rednictwem 
strony internetowej lub innych %rodków elektronicznych mog! by( rozwi!zywane przez w$a%ciwe 
organy za pomoc! europejskiej platformy pozas!dowego rozwi!zywania sporów dost"pnej pod 
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Umowa ubezpieczenia nie jest obj"ta funduszem gwarancyjnym lub innym systemem 
gwarancyjnym.

6. J"zykiem stosowanym w relacjach pomi"dzy InterRisk a konsumentem jest j"zyk polski. 

7. Prawem w$a%ciwym dla stosunków InterRisk z konsumentem przed zawarciem umowy jak 
równie& prawem w$a%ciwym dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.

POSTANOWIENIA KO/COWE

§26

1. Wszystkie zawiadomienia i o%wiadczenia z$o&one przez Ubezpieczaj!cego, Ubezpieczonego, 
Uprawnionego lub InterRisk w zwi!zku z umow! powinny by( z$o&one na pi%mie pod rygorem 
niewa&no%ci, za wyj!tkiem przypadku, gdy podmioty te wyra&! zgod" na przekazywanie 
zawiadomie# i o%wiadcze# w postaci elektronicznej.

2. Powództwo o roszczenie wynikaj!ce z umowy ubezpieczenia mo&na wytoczy( wed$ug 
przepisów o w$a%ciwo%ci ogólnej albo przed s!d w$a%ciwy dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby Ubezpieczaj!cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
Powództwo o roszczenie wynikaj!ce z umowy ubezpieczenia mo&na wytoczy( wed$ug 
przepisów o w$a%ciwo%ci ogólnej albo przed s!d w$a%ciwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy 
Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

3. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytu$u ubezpiecze# reguluj! ustawa o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 
w brzmieniu obowi!zuj!cym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

4. InterRisk zobowi!zany jest na podstawie ustawy o pozas!dowym rozwi!zaniu sporów 
konsumenckich do pozas!dowego rozwi!zywania sporów z konsumentami. Podmiotem 
uprawnionym do pozas!dowego rozwi!zywania sporów pomi"dzy konsumentami a InterRisk jest 
Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

5. Prawem w$a%ciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU jest prawo polskie. 

6. W zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej, poddanie sporu pomi"dzy InterRisk a Ubezpieczonym 
pod rozstrzygni"cie s!du polubownego lub mo&liwo%( rozstrzygni"cia takiego sporu w inny, 
zapewniaj!cy porównywaln! gwarancj" obiektywno%ci sposób wymaga umowy zawartej 
pomi"dzy InterRisk a Ubezpieczonym.

7. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta$y zatwierdzone uchwa$! nr 01/03/03/2020 Zarz!du 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. i maj! zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca 2020 r.
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Józef Winiarski
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TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

I. USZKODZENIA G-OWY Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. Z)AMANIE KO(CI POKRYWY CZASZKI 5

2. Z)AMANIE KO(CI PODSTAWY CZASZKI 10

3. USZKODZENIA CZ*(CI MIEKKICH G)OWY 
(BEZ USZKODZE+ KOSTNYCH) - RANY SKÓRY 
OW)OSIONEJ G)OWY (BLIZNY I UBYTKI)

1

II. USZKODZENIA TWARZY Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. USZKODZENIA POW)OK TWARZY (BLIZNY I UBYTKI) 2

2. Z)AMANIA KO(CI TWARZOCZASZKI 3

3. Z)AMANIE KO(CI NOSA 2

4. CA)KOWITA UTRATA NOSA 20

5. UTRATA SKRZYDE)KA NOSA 8

6. CZ*(CIOWA UTRATA Z*BA STA)EGO - ZA KA,DY 1

7. CA)KOWITA UTRATA Z*BA STA)EGO - ZA KA,DY 2

8. Z)AMANIE KO(CI SZCZ*KI LUB ,UCHWY 2

9. CZ*(CIOWA UTRATA SZCZ*KI LUB ,UCHWY 10

10. CA)KOWITA UTRATA SZCZ*KI LUB ,UCHWY 40

11. CA)KOWITA UTRATA J*ZYKA 30

III. USZKODZENIA NARZ'DU WZROKU Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. CA)KOWITA UTRATA WZROKU W JEDNYM OKU 50

2. CA)KOWITA UTRATA WZROKU W OBU OCZACH 100

3. USZKODZENIE GA)KI OCZNEJ - CIA)A OBCE 5

4. USZKODZENIE GA)KI OCZNEJ - ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI 
JEDNEGO OKA

15

IV. USZKODZENIA MOWY Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. CA)KOWITA UTRATA MOWY 100

V. USZKODZENIA NARZ'DU S-UCHU Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. UTRATA S)UCHU W JEDNYM UCHU 30

2. CA)KOWITA UTRATA S)UCHU W OBU USZACH 70

3. CZ*(CIOWA UTRATA MA),OWINY USZNEJ LUB ZNIEKSZTA)-
CENIE (BLIZNY, OPARZENIA, ODMRO,ENIA)

2

4. CA)KOWITA UTRATA MA),OWINY USZNEJ 8

5. UTRATA OBU MA),OWIN USZNYCH 10

VI. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY 
I PRZE-YKU

Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. USZKODZENIE LUB ZW*,ENIE KRTANI POZWALAJ-CE NA 
OBCHODZENIE SI* BEZ RURKI TCHAWICZEJ

5

2. USZKODZENIE KRTANI, POWODUJ-CE KONIECZNO(. 
STA)EGO STOSOWANIA RURKI TCHAWICZEJ  

25

3. USZKODZENIE TCHAWICY - ZW*,ENIE 2

4. USZKODZENIE PRZE)YKU POWODUJ-CE CA)KOWIT- 
NIEDRO,NO(. PRZE)YKU ZE STA)- PRZETOK- 
,O)-DKOW-

40

5. USZKODZENIE SZYI: MI*(NI LUB TKANEK MI*KKICH SKÓRY 
WYMAGAJ-CE ZSZYCIA 

1

VII. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NAST,PSTWA Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. CZ*(CIOWA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET 1

2. CA)KOWITA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET 8

3. CZ*(CIOWA UTRATA GRUCZO)U PIERSIOWEGO 5

4. CA)KOWITA UTRATA GRUCZO)U PIERSIOWEGO 8

5. Z)AMANIE ,EBER - za ka&de, maksymalnie 10% 1

6. Z)AMANIE MOSTKA 3

7. USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE, 
POZAWA)OWE):

10

VIII. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NAST,PSTWA Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. USZKODZENIA POW)OK JAMY BRZUSZNEJ – blizny nie 
b%d#ce nast%pstwem zabiegów operacyjnych

1

2. USZKODZENIE ,O)-DKA, JELIT - bez zaburze$ funkcji 
przewodu pokarmowego 

2

3. USZKODZENIE ,O)-DKA, JELIT - od&ywianie 
wy!#cznie parenteralne

20

4. USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU 5

5. USZKODZENIE (LEDZIONY 3

6. CA)KOWITA UTRATA (LEDZIONY 10

7. USZKODZENIA W-TROBY - resekcja fragmentu w#troby 10

8. USZKODZENIA TRZUSTKI 10

IX. USZKODZENIA NARZ'DÓW MOCZOP-CIOWYCH Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. CA)KOWITA UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY DRUGIEJ ZDROWEJ 
I PRAWID)OWO DZIA)AJ-CEJ

20

2. CA)KOWITA UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY UPO(LEDZENIU 
FUNKCJONOWANIA DRUGIEJ NERKI LUB USZKODZENIE OBU 
NEREK PROWADZ-CE DO ICH SCHY)KOWEJ NIEWYDOLNO(CI 
- schy!kowa niewydolno"' nerek 

50

3. USZKODZENIE MOCZOWODU 10

4. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ 5

5. CA)KOWITA UTRATA PR-CIA 30

6. CZ*(CIOWA UTRATA PR-CIA  10

7. CA)KOWITA UTRATA JEDNEGO J-DRA LUB JAJNIKA 10

8. CA)KOWITA UTRATA OBU J-DER LUB JAJNIKÓW 30

9. POURAZOWY WODNIAK J-DRA 5

10. CA)KOWITA UTRATA MACICY 40

11. USZKODZENIE POCHWY 5

12. USZKODZENIE MACICY 10

X. USZKODZENIA KR,GOS-UPA I RDZENIA KR,GOWEGO Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. USZKODZENIA KR*GOS)UPA - nast%pstwa urazów 
skr%tnych 

2

2. Z)AMANIA TRZONÓW KR*GÓW - za ka&dy 5

3. Z)AMANIA KR*GOS)UPA – )UKÓW, WYROSTKÓW 
POPRZECZNYCH, KOLCZYSTYCH – za ka&dy

2

XI. USZKODZENIA MIEDNICY Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. Z)AMANIE MIEDNICY 10

XII. USZKODZENIA KO/CZYNY GÓRNEJ
Procent uszczerbku 

na zdrowiu

prawa lewa

1. Z)AMANIE )OPATKI 3 2

2. Z)AMANIE OBOJCZYKA 3 2

3. ZWICHNI*CIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO LUB 
OBOJCZYKOWO-MOSTKOWEGO

1 1

4. USZKODZENIE STAWU )OPATKOWO - RAMIENNEGO 1 1

5. CA)KOWITA UTRATA KO+CZYNY W STAWIE BARKOWYM 70 60

6. Z)AMANIE NASADY BLI,SZEJ KO(CI RAMIENNEJ 1 1

7. UTRATA KO+CZYNY NA POZIOMIE RAMIENIA 65 60

8. Z)AMANIE NASADY DALSZEJ KO(CI RAMIENNEJ, WYROSTKA 
)OKCIOWEGO, G)OWY KO(CI PROMIENIOWEJ  

4 3

9. Z)AMANIA KO(CI PRZEDRAMIENIA 3 2

10. USZKODZENIA CZ*(CI MIEKKICH WYMAGAJ-CE ZSZYCIA 
NA POZIOMIE PRZEDRAMIENIA ORAZ PALCÓW (rany ci%te, 
szarpane) 

1 1

11. ZWICHNI*CIA, SKR*CENIA W STAWIE )OKCIOWYM 2 1

12. UTRATA KO+CZYNY W OBR*BIE PRZEDRAMIENIA 55 50

13. Z)AMANIE, SKR*CENIE NADGARSTKA 1 1

14. UTRATA R*KI NA POZIOMIE NADGARSTKA 50 40

15. Z)AMANIE JEDNEJ KO(CI (RÓDR*CZA 1 1

16. Z)AMANIE PALCA 1 1

17. CZ*(CIOWA UTRATA OPUSZKI KCIUKA 1 1

18. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO KCIUKA 3 2

19. UTRATA KCIUKA 10 8
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InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze# Spó$ka Akcyjna Vienna Insurance Group, KRS: 0000054136, S!d Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydzia$ Gospodarczy, NIP: 526-00-38-806, 
Kapita$ zak$adowy i kapita$ wp$acony: 137.640.100 PLN, Centrala, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, InterRisk Kontakt: 22 575 25 25, interrisk.pl

Je!li czynno!ci dystrybucyjne w zwi"zku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje pracownik InterRisk, pracownik otrzymuje z tego tytu#u wynagrodzenie zasadnicze 
lub zasadnicze oraz zmienne uwzgl$dnione w kwocie sk#adki ubezpieczeniowej.

W przypadku gdy czynno!ci dystrybucyjne w zwi"zku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje agent ubezpieczeniowy, agent jest zobowi"zany poinformowa% klienta 
o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia, a w przypadku gdy honorarium jest p#acone bezpo!rednio przez klienta – o jego kwocie.

20. CZ*(CIOWA UTRATA OPUSZKI PALCA WSKAZUJ-CEGO, 
PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PI-TEGO - za ka&dy

1 1

21. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALCA 
WSKAZUJ-CEGO, PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB 
PI-TEGO - za ka&dy

2 1,5

22. UTRATA PALCA WSKAZUJ-CEGO 7 5

23. UTRATA PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PI-TEGO – za 
ka&dy

6 4

XIII. USZKODZENIA KO/CZYNY DOLNEJ Procent uszczerbku 
na zdrowiu

A. STAW BIODROWY, UDO

1. UTRATA KO+CZYNY DOLNEJ W STAWIE BIODROWYM 70

2. UTRATA KO+CZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE UDA 50

3. USZKODZENIE TKANEK MI*KKICH WYMAGAJ-CE ZSZYCIA, 
APARATU WI*ZAD)OWEGO, MI*(NI, 
(CI*GIEN, NACZY+, NERWÓW - nast%pstwa 
uszkodze$ urazów skr%tnych

1

4. USZKODZENIA STAWU BIODROWEGO (ZWICHNI*., 
Z)AMA+ BLI,SZEJ NASADY KO(CI UDOWEJ, 
Z)AMA+ SZYJKI, Z)AMA+ PRZEZKR*TARZOWYCH 
I PODKR*TARZOWYCH, Z)AMA+ KR*TARZY, 
URAZOWYCH Z)USZCZE+ G)OWY KO(CI UDOWEJ 

5

5. ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO 15

6. Z)AMANIE KO(CI UDOWEJ 8

7. USZKODZENIA SKÓRY, MI*(NI, (CI*GIEN - nast%pstwa 
oparze$, ran ci%tych

1

B. STAW KOLANOWY

1. Z)AMANIE STRUKTUR KOSTNYCH TWORZ-CYCH STAW 
KOLANOWY I RZEPKI

1

2. USZKODZENIA WI*ZADE) 4

3. CA)KOWITA UTRATA KO+CZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE 
STAWU KOLANOWEGO

40

C. PODUDZIE

1. Z)AMANIE KO(CI PODUDZIA (PISZCZELOWEJ LUB 
PISZCZELOWEJ I STRZA)KOWEJ)

4

2. Z)AMANIE KOSTKI BOCZNEJ, PRZY(RODKOWEJ 3

3. Z)AMANIE KO(CI STRZA)KOWEJ 2

4. USZKODZENIA TKANEK MI*KKICH i SKÓRY 
WYMAGAJ-CE ZSZYCIA, MI*(NI I INNYCH (CI*GIEN 

1

5. UTRATA KO+CZYNY NA POZIOMIE PODUDZIA 30

D. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PI,TOWY

1. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO 
I SKOKOWO-PI*TOWEGO - SKR*CENIA, ZWICHNI*CIA

1

2. Z)AMANIE KO(CI SKOKOWEJ LUB PI*TOWEJ 5

3. Z)AMANIA KO(CI (RÓDSTOPIA (za ka&d# ko"') 1

4. USZKODZENIA (CI*GNA ACHILLESA 1

5. CA)KOWITA UTRATA STOPY 50

6. UTRATA STOPY NA POZIOMIE STAWU CHOPARTA 40

7. UTRATA STOPY W STAWIE LISFRANCA 30

8. UTRATA STOPY W OBR*BIE KO(CI (RÓDSTOPIA 20

E. PALCE STOPY

1. Z)AMANIE PALCA 1

2. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALUCHA  1

3. UTRATA PALUCHA 8

4. UTRATA PALCÓW II, III, IV i V - za ka&dy 1

XIV. NIEDOW-ADY I PORA)ENIA Procent uszczerbku 
na zdrowiu

1. PORA,ENIE LUB NIEDOW)AD KO+CZYNY GÓRNEJ PRAWEJ 40

2. PORA,ENIE LUB NIEDOW)AD KO+CZYNY GÓRNEJ LEWEJ 30

3. PORA,ENIE LUB NIEDOW)AD KO+CZYNY DOLNEJ  25

4. PORA,ENIE LUB NIEDOW)AD PO)OWICZY 
PRAWOSTRONNY

70

5. PORA,ENIE LUB NIEDOW)AD PO)OWICZY 
LEWOSTRONNY

60

6. PORA,ENIE CA)KOWITE KO+CZYN GÓRNYCH 
I DOLNYCH (CZTEROKO+CZYNOWE)

100

7. PORA,ENIE NERWU TWARZOWEGO 5
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U osób lewor"cznych uszkodzenie ko#czyny górnej ocenia si" wg pozycji tabeli dla ko#czyny górnej 
prawej, za% ko#czyny prawej jak dla lewej.

Za#!cznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS

WYMOGI TECHNICZNE URZ'DZE/ UMO)LIWIAJ'CYCH KOMUNIKACJ, W CELU 
SKORZYSTANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO Z E-KONSULTACJI

1. W celu skorzystania przez Ubezpieczonego z E-Konsultacji nale&y dysponowa(:

1) urz!dzeniem z dost"pem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, iOS 
lub Android i minimaln! pr"dko%ci! $!cza 1 Mbps; 

2) zainstalowan! aktualn! wersj! przegl!darki internetowej Chrome z w$!czon! obs$ug! 
aplikacji niezb"dnych do poprawnego po$!czenia z systemem teleinformatycznym; 

3) uruchomion! obs$ug! JavaScript (najnowszy i w$!czony JavaScript); 

4) aktywnym adresem e-mail; 

5) telefonem stacjonarnym lub komórkowym. 

2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urz!dzenie powinno posiada( system Android lub 
iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji. 

3. W przypadku korzystania z aplikacji na urz!dzeniach mobilnych wymagane jest posiadanie zain-
stalowanej aplikacji Telemedi.co, dost"pnej w serwisie Google Play (www. play.google.com) lub 
Appstore (www.appstore.com). 

4. Rekomendowana minimalna rozdzielczo%( ekranu, w przypadku korzystania z aplikacji za pomo-
c! przegl!darki to 1024x768 pikseli. 


