
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW 

UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

 
zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU  S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 

Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 

01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU  S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016 r. 

 

§ 1  

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub 

odmienne od OWU EDU PLUS: 
 

1. § 2 pkt. 68) otrzymuje brzmienie:  

„68) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze 

indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez 

Ubezpieczonego sportu: 

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 

szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w 

szkołach sportowych. 

W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej 

Ubezpieczonego polegającej na: 

a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w 

ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 

b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego 

planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, 

gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 

d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;” 

 
 

2. § 4  ust.1 pkt 1) ppkt h), ust. 1 pkt 2) ppkt h), ust.1 pkt 3) ppkt g) otrzymują brzmienie: 
„pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta, ukąszenie i użądlenie przez owady” 
 

3. § 6 pkt 6), § 7 pkt 6), §9 pkt 7), §10 pkt 6) otrzymują brzmienie: 
„w przypadku pogryzienia przez psa lub inne zwierzę oraz ukąszenia i użądlenia przez owady – 

jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod 

warunkiem, że w wyniku w/w pogryzienia/ukąszenia/użądlenia nastąpi co najmniej dwudniowy pobyt w 

szpitalu.” 

 

4. § 8 pkt 8) otrzymuje brzmienie: 
„w przypadku pogryzienia przez psa lub inne zwierzę oraz ukąszenia i użądlenia przez owady – 

jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, 

pod warunkiem, że w wyniku w/w pogryzienia/ukąszenia/użądlenia nastąpi co najmniej dwudniowy pobyt 

w szpitalu.” 
 

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

„§ 11 ust. pkt 4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 

świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji 

Dodatkowej D4, za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu 

w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym 

samym nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie szpitalne przysługuje również od pierwszego dnia pobytu 

w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje 

maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu 



okresu ubezpieczenia, pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że 

przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia”; 
 

6. § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
„§ 11 ust. pkt 5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 

1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy dzień 

pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, w związku z 

chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku 

kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą, świadczenie szpitalne 

przysługuje również od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w 

wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod 

warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpi w okresie ubezpieczenia”; 

 
7. § 11 ust. 1 pkt 10) otrzymuje brzmienie:  

„§ 11 ust. 1. pkt 10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot 

udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia 

dla Opcji Dodatkowej D10, pod warunkiem,  iż koszty leczenia: 

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

ubezpieczeniowej; 

b) Zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od 

daty nieszczęśliwego wypadku; 

 

8. § 11 ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie:  
„§ 11 ust. 1 pkt 13) Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30%  sumy ubezpieczenia określonej w 

umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D13, pod warunkiem iż koszty leczenia stomatologicznego: 

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

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

maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


