
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS 
ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 05/04/03/2014 ZARZĄDU INTERRISK TOWARZYSTWO 

UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNE INSURANCE GROUP Z DNIA 04.03.2014R. 
DO OFERTY UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORSKU 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 
OPCJA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA 
OPCJA OCHRONA WARIANT 0 – 6 
 

 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i 
udar mózgu) 9 000,00 zł 

 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 900,00 zł 

 Trwałe inwalidztwo częściowe 9 000,00 zł 

 Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa spowodowanego 
nieszczęśliwym wypadkiem 5 000,00 zł 

 Złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000,00 zł 

 Rany cięte, szarpane będące następstwem nieszczęśliwego wypadku 300,00 zł 

 Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku 300,00 zł 

 Pogryzienie przez psa 100,00 zł 

 Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 500,00 zł 

 Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 000,00 zł 
 
ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE: SUMA 
UBEZPIECZENIA 
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 5 000,00 zł 
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4 000,00 zł 
Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 4 000,00 zł 
Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, 
transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata 
mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane) 2 000,00 zł 
Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 800,00 zł 
Opcja Dodatkowa D10 â�� koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 600,00 zł 
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 
000,00 zł 
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN) 
(bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu): 30,00 zł 
 
1. § 2 punkt 29 otrzymuje brzmienie:  

 

29) pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu 

zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez 

okres co najmniej jednego dnia , mający miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;  

 

2. § 8 ust.8 otrzymuje brzmienie:  

 

„w przypadku pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady – jednorazowe świadczenie w 

wysokości 200% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem pobytu w 

szpitalu przez okres nie krótszy niż 2 dni.”  

 

3. § 11 ustęp 1 punkt 4 i 5) OWU EDU PLUS otrzymuje brzmienie:  

 

4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia 

dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od 

pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 1 dzień, 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 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 w ciągu okresu ubezpieczenia;  

 

5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – 

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

Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od 

pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 1 dzień, 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 od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w 

wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w ciągu 

okresu ubezpieczenia;  

 
4.     § 2 pkt 67 otrzymuje brzmienie: 
67) 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 
klasach/szkołach sportowych. 
  
W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej 
Ubezpieczonego polegającej na: 
a) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach 
obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły 
sportowej, 
b) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej, 
c) rekreacyjnym uprawianiu sportu, 
d) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub 
szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych;” 
 

 


