
U�ezpieczenie EDU PLUS 

Dokument zawierając� in�ormacje o produkcie u�ezpieczeniow�m 

Przedsi��iorstwo:   InterRisk Towarz�stwo U�ezpieczeń Spó�ka Akc�jna Vienna Insurance Group 
         z siedzi�ą 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 in�ormacje podawane przed zawarciem umow� i in�ormacje umowne podawane są w inn�c� dokumentac�,  w t�m w Ogóln�c� Warunkac� 
U�ezpieczenia EDU PLUS zatwierdzon�c� uc�wa�ą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarz�stwo U�ezpieczeń Spó�ka Akc�jna Vienna Insurance Group 
z dnia 7 maja 2019 roku. 

J�k�eg� ��d��ju jes� �� ube�p�ec�e��e?

U�ezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa oc�rona u�ezpieczeniowa przed skutkami niespodziewan�c� zdarzeń losow�c� o�ejmująca c�oro�� 
oraz nieszcz�śliwe w�padki, które mają miejsce podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej oraz świadczenie us�ug As�st� Prawnej w odniesieniu do 
pro�lemów prawn�c� związan�c� z ��ciem pr�watn�m U�ezpieczonego.  

  C� jes� p��edm���em ube�p�ec�e���?

3 nast�pstwa nieszcz�śliwego w�padku (NNW), któr� w�darz�� si� podczas 
trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej lu� c�oro�� i ic� nast�pstwa, któ-
re zosta�� zdiagnozowane w trakcie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 
oraz organizacja i pokr�cie kosztów us�ug As�st� Prawnej związan�c� 
z ��ciem pr�watn�m U�ezpieczonego.

Suma u�ezpieczenia: 

3 Op cja Podstawowa, Podstawowa Plus, Oc�rona Plus  � od 1.000 z� 
do 50 .000z�

3 Opcja Progresja � od 1.000z� do 20.000z�

3 Opcja Oc�rona � od 3.000z� do 14.000z�

Opcje dodatkowe:

3 D1 � Śmierć U�ezpieczonego w nast�pstwie w�padku komunikac�jnego 
� do 50.000z�

3 D2 � Oparzenia � do 10.000z�

3 D3 � Odmro�enia � do 10.000z�

3 D4 � Po��t w szpitalu w w�niku nieszcz�śliwego w�padku � do 10.000z�

3 D5 � Po��t w szpitalu w w�niku c�oro�� � do 10.000z�

3 D6 � Pakiet ONKO i Powa�ne C�oro�� � do 2.000z�

3 D7 � Koszt� operacji plast�czn�c� w w�niku nieszcz�śliwego w�padku 
� do 10.000z�

3 D8 � Operacja w w�niku nieszcz�śliwego w�padku � do 5.000z�

3 D9 � Operacja w w�niku c�oro�� � do 5.000z�

3 D10 � Koszt� leczenia w w�niku nieszcz�śliwego w�padku � do 20.000z�

3 D11  � Czasowa ni ezdolność U�ezpieczonego do nauki i/lu� pr ac� 
w w�niku NW � do 30.000z�

3 D12  � Zdiagnozowanie u U�ezp ieczonego wad� wrodzonej serca 
� do 1.000z�

3 D13 � Koszt � leczenia stomatologicznego w w�niku NW � do 5.000z�

3 D14 �  Ucią�liwe  leczenie w w�n ik u niesz cz�ś liwego w�padku 
� do 10.000z�

3 D15 � assistance EDU PLUS � 5.000z�

3 D16 � Telemed�c�na � 5.000z�

3 D17 � Pakiet ONKO � 5.000z�

3 D18 � Zwrot kosztów leków � do 500z�

3 D19 � As�sta Prawna � 500z�

  C�eg� ��e �bejmuje ube�p�ec�e��e?

û rodzajów świadczeń określon�c� w opcjac� dodatkow�c� D1-D19 
rozszerzając�c� zakres u�ezpieczenia, je�eli nie zosta�a op�acona 
dodatkowa sk�adka

  J�k�e są �g����c�e��� �ch���� ube�p�ec�e����ej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkod� powsta�e w nast�pstwie 
lu� w związku z:

! um�śln�m pope�nieniem lu� usi�owaniem pope�nienia przest�pstwa 
przez U�ezpieczonego  

! pope�nieniem lu� usi�owaniem pope�nienia samo�ójstwa lu� samooka-
leczenia si� przez U�ezpieczonego

! c�oro�ami, lu� uszkodzeniami cia�a zdiagnozowan�mi przed datą o�j�cia 
oc�roną u�ezpieczeniową 

! c�oro�ą zawodową, c�oro�ą ps�c�iczną

! uprawianiem sportów i akt�wności w�sokiego r�z�ka przez U�ezpie-
czonego

! w�cz�now�m uprawianiem sportu, za w�jątkiem s�tuacji gdzie U�ez-
pieczając� rozszerz�� zakres u�ezpieczenia o w�cz�nowe uprawianie 
sportu

! operacją wtórną



  Gd��e �b���ą�uje ube�p�ec�e��e?

3 na ter�torium RP przez 24 godzin� na do�� � opcje Dodatkowe: D4 (po��t w szpitalu w w�niku nieszcz�śliwego w�padku), D5 (po��t w szpitalu w w�niku 
c�oro��), D7 (k oszt� operacji plast�czn�c� w w�nik u nieszcz�śliwego w�padku) , D8 (o peracje w w�niku nies zcz�śliwego w�padku), D9  (operacje 
w w�niku c�oro��), D10 (koszt� leczenia w w�niku nieszcz�śliwego w�padku), D11 (czasowa niezdolność U�ezpieczonego do nauki i/lu� prac� w w�niku 
nieszcz�śliwego w�padku) , D13 (koszt� leczenia stomatologicznego w w�niku nieszcz�śliwego w�padku), D14 (ucią�liwe leczenie w w�niku nieszcz�śliwego 
w�padku), D15 (assistance EDU PLUS), D18 (zwrot kosztów leków), a w prz�padku D19 (As�sta Prawna) od poniedzia�ku do piątku w godzinac� 9.00 - 17.00.

3 na o�szarze ca�ego świata przez 24 godzin� na do�� � Opcje: Podstawowa, Podstawowa Plus, Progresja, Oc�rona, Oc�rona Plus oraz opcje Dodatkowe: 
D1 (śmierć U�ezpieczonego w nast�pstwie w�padku komunikac�jnego),  D2 (oparzenia w w�niku nieszcz�śliwego w�padku) , D3 (odmro�enia), D6 (Powa�ne 
C�oro��), D12 (zdiagnozowanie u U�ezpieczonego wad� wrodzonej serca), D16 (telemed�c�na), D17 (Pakiet ONKO).

  C� ��le�� d� �b���ą�kó� ube�p� ec���eg�?

� niezw�oczne zg�oszenie si� do lekarza i zastosowania si� do jego zaleceń, w razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk 

� zawiadomienie InterRisk o zajściu  zdarzenia  

� poddanie si� �adaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, je�eli  InterRisk za�ąda� takiego �adania, celem rozpoznania zg�aszan�c� o�ra�eń cia�a

  J�k � k�ed� ��le�� �pł�c�ć skł�dk�?

Sk�adk� nale�� op�acić w w�sokości, �ormie (gotówka lu� przelew) i terminac� określon�c� w umowie u�ezpieczenia.

  K�ed� ���p�c���� s�ę � k�ńc�� �ch���� ube�p�ec�e�����?

Umow� u�ezpieczenia zawiera si� na okres 12 miesi�c�, c���a �e stron� umówi�� si� inaczej.

Odpowiedzialność InterRisk rozpocz�na si� od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu u�ezpieczenia.

Oc�rona u�ezpieczeniowa w�gasa m. in.:

a) z dniem up��wu okresu u�ezpieczenia, odstąpienia przez U�ezpieczającego od umow� u�ezpieczenia lu� w�powiedzenia umow� u�ezpieczenia

�) w prz�padku op�acenia sk�adki w ratac� � je�eli po up��wie terminu p�atności rat� InterRisk wezwie U�ezpieczającego do jej zap�at� z zagro�eniem, 
�e �rak zap�at� w terminie 7 dni od dat � otrz�mania wezwania przez U�ezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialność InterRisk, a kolejna rata 
sk�adki nie zostanie op�acona w t�m terminie � z dniem up��wu tego terminu

c) z dniem w�p�at� świadczenia lu� świadczeń o �ącznej w�sokości równej sumie u�ezpieczenia określonej w polisie

d) wo�ec U�ezpieczonego z dniem jego zgonu 

  J�k �����ą��ć um��ę?

Je�eli umow� u�ezpieczenia zawarto na okres d�u�sz� ni� sześć miesi�c�, U�ezpieczając� ma prawo odstąpić od umow� u�ezpieczenia w terminie 30 dni 
a w prz�padku, gd�  U�ezpieczając� jest przedsi��iorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umow� u�ezpieczenia.

Konsument,  któr� zawar� na odleg�ość umow� u�ezpieczenia, mo�e od niej odstąpić �ez podani a prz�cz�n, sk�adają c oświadczenie na piśmie, w terminie 
30 dni od dnia zawarcia umow� lu� od dnia potwierdzenia in�ormacji , o któr �c� mowa w art. 39 ustaw� o prawac� konsumenta, je�eli  jest to termin 
późniejsz�. Termin uwa�a si� za zac�owan�, je�eli  pr zed jego up��wem oświadczenie zost a�o w�s�ane.  W prz�padku odstąpienia przez konsumenta 
od umow� u�ezpieczenia InterRisk prz�s �uguje w��ącznie cz�ść sk�adki o�liczonej proporcjonalnie za ka�d� dzień udzielania przez InterRis k oc�ron� 
u�ezpieczeniowej.

U�ezpiec zając� mo�e w�powiedzieć  umow� u�ezpieczenia w ka�d�m czasie jej o�owiąz�wani a ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca ka lendarzowego 
z zac�owaniem 30 dniowego okresu w�powiedzenia.

W pr z�padku ujawnienia okoliczności, która pociąga za so�ą istotną zmian� prawdopodo�ieństwa w�pa dku, ka�da ze stron mo�e �ądać odpowiedniej 
zmian� w�sokości sk�adki,  pocz�nają c od c�wili, w której zasz�a  ta okoliczność, nie wcześniej jednak ni� od początku �ie�ącego okresu u�ezpieczenia. 
W razie zg�oszenia takiego �ądania  druga strona mo�e w terminie 14 dni w� powiedzieć umow� ze skutkiem nat�c�miastow�m. 



PoStanowiEnia PoCzĄtKowE

§1

1. Niniejsze ogólne warunki u�ezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej „OWU” mają 
zastosowanie do umów u�ezpieczenia zawieran�c� przez InterRisk Towarz�stwo 
U�ezpieczeń Spó�k� A kc �j ną  Vi enna Insurance Group z  s iedzi �ą w Warszawie, 
ul. Noakowskiego 22, wpisaną do rejestru przedsi��iorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonow� dla m.st. Warszaw� w Warszawi e, XII 
W�dzia� Gospodarcz� Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054136, 
prowadzącą dzia�alność u�ezpieczeniową i reasekurac�jną w oparciu o zezwolenie 
Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku zwaną dalej „InterRisk” 
z oso�ami �z�czn�mi, oso�ami prawn�mi oraz jednostkami organizac�jn�mi nie 
��dąc�mi oso�ami prawn�mi prowadząc�mi dzia�alność gospodarczą. 

2. Umow� u�ezpieczenia mo�na zawrzeć tak�e na cudz� rac�unek, z t�m �e U�ezpieczon� 
imiennie wskazan� jest w umowie u�ezpieczenia lu� te� w zale�ności od rodzaju 
zawartej umow� u�ezpieczenia nie jest wskazan� w umowie u�ezpieczenia. Zarzut� 
mające wp��w na odpowiedzialność InterRisk mo�e podnieść tak�e przeciwko U�ez-
pieczonemu.

3. Do umow� u�ezpieczenia mogą ��ć wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia 
dodatkowe lu� odmienne od OWU, z t�m �e r ó�nice mi�dz� OWU a treścią umow� 
u�ezpieczenia InterR isk przedstawi U�ezpieczającemu na piśmie przed zawarciem 
umow�.

4. Do umow� u�ezpieczenia mają zastosowanie o�owiązujące przepis� prawa polskiego, 
w t�m przepis� kodeksu c�wilnego i ustaw� o dzia�alności u�ezpieczeniowej i rease -
kurac�jnej. 

Co oznaCzaJĄ oKrE�LE nia UżytE w owU?
DEFiniCJE

§2
W rozumieniu niniejsz �c� OWU przez poni�sze określenia,  u� �te w OW U lu� wni osku 
o zawarcie umow� u�ezpieczenia, polisie, inn�m dokumencie potwierdzając�m zawarcie 
umow� u�ezpieczenia, a  tak�e inn�c� pismac� i oświadczeniac� sk�adan�c� w związku 
z umową u�ezpieczenia, uwa�a si�:

1) �k�� �e����u � nielegalne dzia�ania i akcje organizowane z po�udek 
ideologiczn�c�, religijn�c�, polit�czn�c� lu� spo�eczn�c�, ind�widualne lu� 
grupowe, prowadzone przez oso�� dzia�ające samodzielnie lu� na rzecz �ądź 
z ramienia jakiej kolwiek organizacji lu� rządu, skierowane przeciwko oso�om, 
o�iektom lu� spo�eczeństwu, mające na celu w�warcie wp��wu na rząd, 
wprowadzenie c�aosu, zastraszenie ludności i dezorganizacj� ��cia pu�licznego 
prz� u��ciu przemoc� lu� groź�� u��cia przemoc�; 

2) ��em�� �pl�s��c���  � niew�dolność szpiku kostnego, rozpoznana przez 
lekarza i zakwali�kowan a w Mi�dz�narodowej Stat�st�cznej Klas��kacji C�oró� 
i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD � 10 jako kod: D60-D61; 

3) �pl�k�cj� � w u�ezpieczeniu pomoc� in�ormat�cznej w ramac� Opcji 
DODATKOWEJ D15 (Assistance EDU PLUS) oprogramowanie komputerowe 
udost�pnione U�ezpieczonemu przez serwis in�ormat�czn� wskazan� przez 
InterRisk, które jest instalowane na urządzeniu nale�ąc�m do U�ezpieczonego, 
celem realizacji zdalnego i �ezpiecznego wsparcia in�ormat�cznego; 

4) Ce���um ass�s���ce � j ednostka organizac�jna wskazana przez InterR isk (adres, 
numer tele�onu podawan� jest w umowie u�ezpieczenia), która na zlecenie 
InterRisk organizuje świadczenia assistance � Assistance EDU PLUS; 

5) Ce���um onKo � jednostka organizac�jna wskazana przez InterRisk (szczegó�owe 
dane podane są w niniejsz�c� OWU), która na zlecenie InterRisk organizuj e świad-
czenia w ramac� Pakietu ONKO; 

6) Ce���um telemed�c��� � jednostka organizac�jna wskazana przez InterR isk 
(szczegó�owe dane podane są w niniejsz�c� OWU), która na zlecenie InterR isk 
organizuje świadczenia Telemed�c�n�; 

7) ch���b�  � za�urzenia w �unkcjonowaniu narządów lu� organów cia�a 
U�ezpieczonego, niezale�nie od nicz�jej woli, co do któr�c� lekarz mo�e postawić 
diagnoz�, w�magaj ące leczenia lu� diagnost�ki; 

8) ch���b� ps�ch�c��� � zgodnie z diagnozą lekarza prowadzącego leczenie 
c�oro�a zakwali�kowana w Mi�dz�narodowej Stat�st�cznej Klas��kacji C�oró� 
i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD-10 jako za�urzenia ps�c�iczne i za�urzenia 
zac�owania jako kod ICD: F00-F99; 

9) ch���b� ����d��� � c�oro�a znajdująca si� w w�kazi e c�oró� stanowiąc�m 
za�ącznik do rozporządzenia Rad� Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie 
c�oró� zawodow�c�; 

10) ch���b� �u���mmu��l�g�c��e � sc�orzenia w prze�iegu któr�c� uk�ad 
odpornościow� w�twarza przeciwcia�a skierowane przeciwko w�asn�m tkankom, 
co w�wo�uje c�roniczne zapalenie i ic� trwa�e uszkodzenia. Niez��dne jest 
w�stąpienie podw��szonego ponad norm� miana przeciwcia� oraz w�stąpienie 
co najmniej jednego o�jawu k linicznego c�arakter�st�czn�c� dla danego zespo�u 
c�oro�owego; 

11) cuk���c� ��pu i � c�oro�a rozpoznana przez lekarza i zakwali�kowana zgodnie 
z Mi�dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� 
ICD-10 jako kod: E10; 

12) c��s��� ��e�d�l��ść Ube�p�ec���eg� d� ��uk� lub d� p��c�  � czasowa 
utrata zdolności do w�kon�wania prac� przez U�ezpieczonego lu� ucz�szczania 
na zaj�cia lekc�jne powsta�a w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku, któr�  mia� 
miejsce w trakcie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie co 
najmniej 10 dni, udokumentowana:

a) kopią zaświadczenia lekarskiego w�stawionego zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Prac� i Polit�k i Spo�ecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie 
tr��u i sposo�u orzekania o czasowej niezdolności do prac�, w�stawiania 
zaświadc zenia leka rskiego ora z tr�� u i sposo�u sprostowania ���du 
w zaświadczeniu lekarskim potwierdzoną za zgodność z or�gina�em przez 
pracodawc� lu� placówk� med�czną, która w�stawi�a ww. zaświadczenie oraz 
zaświadczeniem stwierdzając�m zatrudnienie � w prz�padku U�ezpieczonego 
��dącego pracownikiem placówki oświatowej, c���a �e U�ezpieczon� nie 
móg � go uz�skać z prz�cz�n od sie�ie niezale�n�c�, 

�) zaświadczeniem lekarskim potwierdzając�m okres niezdolności do nauki 
i zaświadczeniem ze szko�� potwierdzając�m nieo�ecność na zaj�ciac� 
lekc�jn�c� � w prz�padku U�ezpieczonego ��dącego dzieckiem, uczniem 
lu� studentem ucz�szczając�m do placówki oświatowej; 

13) d��g� publ�c��� � droga w rozumieniu art. 1 ustaw� o drogac� pu�liczn�c� 
w �rzmieniu o�owiązując�m w dniu zawarcia umow� u�ezpieczenia; 

14) D�ug� op���� Lek��sk� K��j��� � jednorazowe świadczenie realizowane 
za pośrednictwem Centrum ONKO, polegające na prz�gotowaniu dla 
U�ezpieczonego opinii Lekarza konsultanta na temat jednej z rodzajów 
Powa�n�c� C�o ró� w�mienion�c� w Pakiecie ONKO, na podstawie przes�anej 
przez U�ezpieczonego do Centrum ONKO dokumentacji med�cznej Powa�nej 
C�oro�� z Pakietu ONKO, która zosta�a u niego zdiagnozowana po raz pierwsz� 
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Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

o działalno�ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA 
UMOWNEGO  

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania 
    i innych �wiadcze� lub warto�ci wykupu 
    ubezpieczenia

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

2. Ograniczenia oraz wył�czenia 
    odpowiedzialno�ci zakładu ubezpiecze� 
    uprawniaj�ce do odmowy wypłaty 
    odszkodowania i innych �wiadcze� 
    lub ich obni�enia

§5, §8 pkt 3 lit. d, §8 pkt 5 lit. b, §8 pkt 7 lit. d, 
§9 pkt 8 lit. a, §9 pkt 9 lit. d, §12, §13, §19 
ust. 4 OWU

3. Koszty oraz inne obci��enia potr�cane 
    ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów 
    ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
    lub poprzez umorzenie jednostek 
    uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
    kapitałowych

Nie dotyczy

4. Warto�ć wykupu ubezpieczenia 
    w poszczególnych okresach trwania 
    ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, 
    w którym roszczenie o wypłat� warto�ci 
    wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy
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w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej. W ramac� Drugiej Opinii Lekarskiej 
Krajowej InterRisk za pośrednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokr�je koszt:  

� udzielenia U�ezpieczonemu in�ormacji o niez��dnej dokumentacji med�cznej 
umo�liwiającej w�danie Drugiej Opinii Lekarsk iej Krajowej, 

� prz�gotowania Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej przez Lekarza konsultanta, 

� udost�pnienia Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej U�ezpieczonemu; 

15) d� �eck�  � ka�de dziecko w�asne U�ezpieczającego lu� dziecko w pe�ni,  �ądź nie 
w pe�ni przez niego prz�sposo�ione, w wieku do 18 lat, a w prz�padku ucz�szczania 
do szko�� pu�licznej lu� niepu�licznej (w t�m uczelni w��szej), znajdującej si� na 
terenie Rzecz�pospolitej Polski, w tr��ie dzienn�m, zaoczn�m lu� wieczorow�m, 
w rozumieniu ustaw� o s�stemie oświat� w �rzmieniu o�owiązując�m w dniu 
zawarcia umo w� u�ezpieczenia ora z us taw� Prawo o szk olnictwie w ��sz�m 
i nauce w �rzmieni u o�owiązując�m w dni u zawar cia umow� u�ezpieczenia,  
z w��ączeniem kursów oraz kszta�cenia korespondenc�jnego � w wieku do 25 lat;  

16) d��eń p�b��u � s�p���lu � po��t na oddziale szpitaln�m trwając� co najmniej 
jeden dzień, s�u�ąc� prz�wracaniu lu� poprawie stanu zdrowia U�ezpieczonego, 
spowodowan� nieszcz�śliw�m w�padkiem lu� c�oro�ą.  Dzień prz�j�cia U�ez-
pieczonego do szpital a i dzień w�pisu U�ezpieczonego ze szpitala, w prz�padku 
w�p�at� świadczenia, liczone są oddzielnie jako pe�ne dni po��tu w szpitalu c���a, 
�e prz�j�cie i w�pis ze szpitala nastąpi�� w t�m sam�m dniu; 

17) e–k��sul��cj�  � świadczenie Tel emed�c�n� organizowane przez Centrum 
Telemed�c�n� na zlecenie InterRisk realizowane drogą elektroniczną w �ormie:

a) czatu internetowego � w�mian� krótkic� wi adomości tekstow�c�, 

�) telekon�erencji � przekazu audio, 

c) wideokon�erencji � przekazu audiowizualnego. 

E-konsultacja t rwa maksimum 15 minut;  

18) jed�������e ś���dc�e��e � świadczenie w�p�acane U�ezpieczonemu z t�tu�u 
u�ezpieczenia, w ramac� którego odpowiedzialność InterRisk jest ograniczona 
do jednego zdarzenia w okresie u�ezpieczenia; 

19) k�l��s��� gó�sk�e � �orma kolarstwa uprawianego za pomocą rowerów górskic� 
w trudn�m terenie: górskim, leśn�m poza w� znaczon�mi szlakami tur�st�czn�mi 
dla rowerów oraz na specjalnie w�znaczon�c� torac� rowerow�c� o��tując�c� 
w liczne naturalne lu� sztuczne przeszkod� (muld�, kolein�, ostre wira�e, skocznie);  

20) k�s��� lec�e��� � poniesione na ter�tor ium Rzeczpospol itej Polskiej, niez��dne 
z med�cznego punktu widzenia i udokumentowane koszt� z t�tu� u:

a) wiz�t lekarskic� z w��ączeniem wiz�t stomatologiczn�c�, 

�) za�iegów am�ulator�jn�c�, 

c) �adań zlecon�c� przez lekarza prowadzącego leczenie, 

d) po��tu w szpitalu, 

e) operacji, za w�jątkiem operacji plast�czn�c�, 

�) zakupu środków opatrunkow�c� przepisan�c� przez lekarza, 

g) re�a�ilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie; 

21) lek��� � oso�a posiadająca �ormalnie potwierdzone kwali�kacje zgodnie z w�-
mogami prawa o�owiązującego w kraju, w któr�m świadcz�  us�ugi, w�konująca 
zawód w zakresie swoic� uprawnień i kwali�kacji, nie��dąca U�ezpieczając�m, 
U�ezpieczon�m lu� oso�ą �liską dla U�ezpieczonego; 

22) lek��� Ce���um ass�s���ce � lekarz zatrudnion� lu� wspó�pracując� z Centrum 
Assistance; 

23) Lek��� k��sul���� � lekarz w�dając� w ramac� Pakietu ONKO Drugą Opini� 
Lekarską Krajową oraz udzielając� Telekonsultacji lekarskic� specjalist�czn�c�, 
��dąc� c�irurgiem, ne�rologiem, kardiologiem, endokr�nologiem, reumatologiem, 
specjalistą c�oró� zakaźn�c�, onkologiem. W��ór Lekarza konsultanta dla 
U�ezpieczonego ��dzie dokon�wan� przez Centrum ONKO, z uwzgl�dnieniem 
spec��ki jednej z Powa�n�c� C�oró� U�ezpieczonego w�mienion�c� w Pakiecie 
ONKO; 

24) m��e���ł� ��buch��e � s u�stancje c�emiczne sta�e lu� ciek �e al�o mieszanin�  
su�stancji zdolne do reakcji c�emicznej z w�twarzaniem gazu o takiej temperaturze 
i ciśnieniu i z taką sz��kością, �e mogą powodować zniszczenia w otaczaj ąc�m 
środowisku, a tak�e w�ro�� w�pe�nione materia�em w��uc�ow�m w rozumieniu 
ustaw� o w�kon�waniu dzia�alności gospodarczej w zakresie w�twarzania i o�rotu 
materia�ami w��uc�ow�mi, �ronią, amunicją oraz w�ro�ami i tec�nologią o prze-
znaczeniu wojskow�m i polic�jn�m w �rzmieniu o�owiązując�m w dniu zawarcia 
umow� u�ezpieczenia, a  tak�e ustaw� o materia�ac� w��uc�ow�c� przeznaczo-
n�c� do u��tku c�wilnego w �rzmieniu o�owiązując�m w dniu zawarcia umow� 
u�ezpieczenia. Za mater ia�� w��uc�owe nie uwa�a si� amunicji do �roni palnej 
u��wanej w�� ącznie pod nadzorem instruktora na strzel nic� spor towej lu� 
wojskowej; 

25) ��es�c�ęśl��� ��p�dek � nag�e zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania 
oc�ron� u�ezpieczeniowej w�wo�ane prz�cz�ną zewn�trzną, na skutek której 
U�ezpieczon� niezale�nie od swej woli dozna�  uszkodzenia cia�a,  rozstroju 
zdrowia lu� zmar�. W rozumieniu niniejsz�c� OWU za nieszcz�śliw� w�padek 
uwa�a si� równie� zawa� serca lu� udar mózgu, za w�jątkiem u�ezpieczenia na 
w�padek śmierci opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpieczonego w nast�pstwie 
nieszcz�śliwego w�padku, o któr�m mowa w §4 ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. j oraz 
pkt 3 lit. � ; 

26) ��e� �d�l��ść �e�ek � c�oro�a, w której doc�odzi do upośledzenia �unkcji 
ner ek i ogranic zenia wspó�cz �nni ka przesą czania k���uszkowego poni �ej 
60 ml/min/1.73m 2 powierzc�ni cia�a, r ozpoznana przez lekarza i zakwali�kowana 
zgodnie z Mi�dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów 
Zdrowotn�c� ICD-10 jako kod: N17-N18.9; 

27) ��e��d�l��ść se�c� � c�oro�a rozpoznana przez lekarza i zakwali�kowana zgodnie 
z Mi�dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� 
ICD-10 jako kod: I50 oraz w której �unkcjonowanie serca upośledza zdolność do 
zapewnienia w�starczającego przep��wu krwi zgodnie z zapotrze�owaniem orga-
nizmu. Prezentując prz� t�m o�jaw� kliniczne, zawarte w III i IV klasie wg Skala 
NyhA; 

Skala NyhA:

III C�orz� ze znacznie ograniczoną akt�wnością, wskutek pojawiania si� 
dolegliwości prz�  ma��c� w�s i�kac�, t ak ic� jak m�cie lu� u�ieranie si�. 
Dolegliwości w spocz�nku nie w�st�pują.

IV C�orz�, u któr�c� najmniejsz� w�si�ek powoduje pojawienie si� zm�czenia, 
duszności, ko�atania serca lu� �ólu d�awicowego, a dolegliwości pojawiają 
si� tak�e w spocz�nku.

28) ������ó� �ł�śl���  � c�oro�a rozpoznana przez lekarza i zakwali�kowana 
zgodnie z Mi�dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów 
Zdrowotn�c� ICD-10 jako kod: C00-C97, za w�jątkiem c�oró� zakwali�kowan�c� 
jako kod: C76-C80 oraz nowotworu nieinwaz�jnego (carcinoma in situ); 

29) �dm���e��e � uszkodzenie skór�, powsta�e w w�niku dzia�ania nisk iej 
temperatur�. Stopień odmro�enia określan� jest w dokumentacji med�cznej  przez 
lekarza zgodnie z Mi�dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów 
Zdrowotn�c� ICD-10; 

30) �dp�d� ��d���k����e � odpad� promieniotwórcze: sta�e, ciek�e lu� gazowe, 
zawierające su�stancje promieniotwórcze; 

31) �p���e��e � uszkodzenie skór�, powsta�e w w�niku dzia�ania ciep�a,  �rąc�c� 
su�stancji c�emiczn�c� (sta��c�, p��nn�c�, gazow�c�) prądu elektr�cznego, 
promieni s�oneczn�c� � UV, promieniowania (RTG, UV i inn�c� cz�nników 
promieniotwórcz�c�), w�sokiej temperatur�. 

Stopień oparzenia określan� jest w dokumentacji med�cznej przez lekarza 
zgodnie z Mi�dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów 
Zdrowotn�c� ICD-10; 

32) �pe��cj� � inwaz�jn� za�ieg c�irurgiczn�, w�konan� w znieczuleniu og óln�m, 
przewodow�m lu� miej scow�m, przez uprawnionego lekarza o specj alności za-
�iegowej, przeprowadzon� podczas co najmniej trz�dniowego po��tu w szpitalu 
w okresie t rwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, niez��dn� z med�cznego punktu 
widzenia dla prz�wrócenia prawid�owej cz�nności c�orego narządu lu� organu. 
Operacją, w rozumieniu niniejsz�c� OWU, nie jest: za�ieg przeprowadzon� w celac� 
diagnost�czn�c�, inwaz�jn� za�ieg c�irurgiczn� niew�magając� co najmniej trz�-
dniowego po��tu w szpitalu oraz za�ieg niew�nikając� ze wskazań med�czn�c�; 

33) �pe��cj� pl�s��c��� � operacja mająca na celu usuni�cie oszpeceń lu� okaleczeń 
U�ezpieczonego, powsta��c� wskutek nieszcz�śliwego w�padku, zalecona przez 
lekarza prowadzącego leczenie jako niez��dna cz�ść procesu leczenia; 

34) �pe��cj� ��ó���  � ka�da nast�pna operacja związana prz�cz�nowo z t�m sam�m 
nieszcz�śliw�m w�padkiem lu� c�oro�ą; 

35) �p�eku� p�����  � oso�a sprawująca opiek� nad U�ezpieczon�m ustanowiona 
przez sąd opiekuńcz�  zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

36) �s�b� bl�sk�e � ma��onek, dzieci, partner, rodzeństwo, matka, ojciec, ojcz�m, ma-
coc�a, pasier�, pasier�ica, teściowie, zi�ciowie, s�nowe, prz�sposa�iając� i prz�-
sposo�ieni U�ezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sąd opiekuńcz�; 

37) p�d�c�k� � c�oro�a rozpoznana przez lekarza i zakwali�kowana zgodnie z Mi�-
dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD-10 
jako kod G40-G40.9; 

38) P�k�e� onKo � świadczone przez InterRisk za pośrednictwem Centrum ONKO 
us�ugi o�ejmujące Drugą Op ini� Lekarską Krajową oraz Telekonsultacje lekarskie 
specjalist�czne, pod warunkiem zdiagnozowania u U�ezpieczonego po raz 
pierwsz� w okresie t rwania oc�ron� u�ezpieczeniowej jednej z nast�pując�c� 
rodzajów Powa�n�c� C�o ró�: nowotworu z�ośliwego, cukrz�c� t�pu I, 
niew�dolności serca, niew�dolności nerek, c�oro�� autoimmunologicznej, 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniow�c�;  

39) p��dem�� � epidemia danej c�oro�� zakaźnej w�st�pująca w t�m sam�m czasie 
w ró�n�c� krajac� i na ró�n�c� kont�nentac�, w rozumieniu Światowej Organizacji 
Zdrowia (WhO); 

40) p���l�� � ca�kowita,  nieodwracalna utrata �unkcji ruc�owej co najmniej dwóc� 
kończ�n. C�oro�a rozpoznana przez lekarza i zakwali�kowana zgodnie z Mi�dz�-
narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD-10 
jako kod: G81-G83.0; 

41) p����e� � oso�a �z�czna, pozostająca z U�ezpieczon�m w związku 
pozama��eńskim, niepozostająca z U�ezpieczon�m w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa, ani prz�sposo�ienia, zamieszkująca pod t�m sam�m adresem 
przez okres co najmniej dwóc� lat,  pod warunkiem, i� U�ezpieczon� oraz partner 
nie pozostają w związku ma��eńsk im z inn�mi oso�ami; 

42) pl�có�k� �ś������� � ��o�ek lu� klu� dziecka, w rozumieniu ustaw� o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat  3, oraz przedszkole, szko�a, placówka oświatowo-
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w�c�owawcza, placówka kszta�cenia ustawicznego, placówka kszta�cenia 
prakt�cznego, ośrodek kszta�cenia i doskonalenia zawodowego, placówka 
art�st�czna, w rozumieniu ustaw� o s�stemie oświat� w �rzmieniu o�owiązując�m 
w dniu zawarcia umow� u�ezpieczenia; 

43) p�b�� � s�p���lu � po��t na oddziale szpi taln�m s�u�ąc�  prz�wracaniu lu� 
poprawie s tanu zdrowia U�ezpieczonego spowodowan� nieszcz�śliw�m 
w�padkiem lu� c�oro�ą. Gd� w�pis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu 
u�ezpieczenia po��t w szpitalu jest o�j�t� odpowiedzialnością U�ezpiecz�ciela,  
pod warunkiem, �e prz�j�cie do szpitala nastąpi�o w okresie u�ezpieczenia; 

44) p�dm��� ��k��ując� d���ł�l��ść lec���c� ą � podmiot lecznicz� oraz 
prakt�ka zawodowa, w rozumieniu ustaw� o dzia�alności leczniczej w �rzmieniu 
o�owiązując�m w dniu zawarcia umow� u�ezpieczenia; 

45) p�g��� �e��e  � uszkodzenie cia�a wskutek  pogr�zienia przez psa; 

46) p�j��d  � w rozumieniu niniejsz�c� OWU, w��ącznie na potrze�� u�ezpieczenia 
śmierci U�ezpieczonego w nast�pstwie w�padku komuni kac�jnego  (Opcja 
Dodatkowa D1), o któr�m mowa w §4 ust. 2 pkt 1 niniejsz�c� OWU za pojazd 
uznaje si� w��ącznie: samoc�ód oso�ow�, samoc�ód ci ��arow�, auto�us, pociąg, 
tramwaj, trolej�us, metro; 

47) p�kąs���e � uszkodzenie cia�a przez zwierz�ta inne ni� ps�; 

48) p�l��m�el���s  � in�ekcja w�wo�ana wirusem polio, której skutkiem jest parali� 
mi�śni oddec�ow�c� lu� mi�śni kończ�n lu� zaj�cie ośrodka oddec�owego 
w pniu mózgu, z trwa��m nast�pstwem w postaci nasilonego niedow� adu l u� 
para li�u.  C�o ro �a roz poznana pr zez l ekar za i zakwali�ikowana  zgo dnie 
z Mi�dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� 
ICD-10 jako kod: A80 lu� b91; 

49) P������ Ch���b� � w��ącznie poni�ej w�mienione c�oro��, które zosta��  
zdiagnozowane po raz pierwsz� w trakcie okresu u�ezpieczenia: nowotwór 
z�ośl iw�, parali�, niew�dolność nerek, poliom�elitis, utrata wzroku, utrata mow�, 
utrata s�uc�u, anemia aplast�czna, stwardnienie rozsiane, cukrz�ca t�pu I, 
niew�dol ność serca, c�oro�� autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniow�c�. Za Powa�ną C�oro�� uwa�a si� równie� transplantacj� g�ówn�c� 
organów; 

50) p���s������e p�d �pł��em �lk�h�lu � dzia�anie w stanie,  gd� zawartość 
alko�olu w organizmie w�nosi od 0,2 ‰ alko�olu we krwi lu� od 0,1 mg alko�olu 
w 1 dm3 w w�d�c�an�m powietrzu; 

51) p��c� ����d��� � �orma świadczenia prac� lu� us�ug za w�nagrodzeniem 
w ramac� stosunku prac�, na podstawie umow� c�wilnoprawnej, s tosunku 
s�u��owego o c�arakterze administrac�jno-prawn�m lu� w zakresie w�kon�wania 
dzia�alności gospodarczej we w�asn�m imieniu; 

52) p��ek��l�fk�����e ����d��e �sób ��epeł��sp�����ch � przeszkolenie 
zawodowe oso��, w stosunku do której Zak�ad U�ezpieczeń Spo�eczn�c� lu� 
powiatow� (wojewódzki) zespó� ds. orzekania o niepe�nosprawności orzek� 
celowość przekwali�kowania zawodowego ze wzgl�du n a niezdolność do prac� 
U�ezpieczonego w jego dot�c�czas w�kon�wan�m zawodzie; 

53) p���s�ąp�e��e d� ube�p�ec�e���  � o�j�cie oc�roną u�ezpieczeniową oso�� 
�z�cznej zg�oszonej przez U�ezpieczającego do u�ezpieczenia na podstawie 
niniejsz�c� OWU; 

54) ���� � przerwanie ciąg�ości pow�oki cia�a w w�niku dzia�ania ostrego lu� t�pego 
przedmiotu, p rowadzące do linijnego lu� nieregulowanego uszkodzenia tkanki,  
powsta�e w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku. W rozumieniu niniejsz�c� OWU 
za ran� nie uwa�a si� ran związan�c� z leczeniem operac�jn�m U�ezpieczonego; 

55) �ek�e�c�j�e up�������e sp���u  � podejmowana do�rowolnie, nie w celac� 
zaro�kow�c�, �orma akt�wności �z�cznej U�ezpieczonego polegająca na upra-
wianiu sportu w celu odpocz�nku lu� rozr�wki, niezwiązana z uczestniczeniem 
w treni ngac�, zawodac�, zgrupowaniac� i o�ozac� kond�c�jn�c� lu� szkolenio-
w�c� organizowan�c� przez k lu��, związk i, organizacje s portowe, w�kon�wana 
w czas ie woln�m od prac�/nauki; 

56) �eh�b�l���cj� � zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalist�czne 
za�iegi udzielane przez oso�� uprawnione do udzielania w/w świadczeń, mające 
na celu w�leczenie lu� zmniejszenie d�s�unkcji narządów, a tak�e prz�wrócenie 
pe�nej lu� mo�liwej do osiągni�cia sprawności �z�cznej, utraconej w nast�pstwie 
nieszcz�śliwego w�padku; 

57) ��d��c Ube�p�ec���eg� � ojciec lu� matka U�ezpieczonego w rozumieniu 
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  w �rzmieniu o�owiązuj ąc�m 
w dniu zawarcia umow� u�ezpieczenia; 

58) �uch p�j��du � s�tuacje, gd� pojazd porusza si� wskutek prac� silnika lu� si�ą 
�ezw�adności; 

59) seps� � rozpoznan� przez lekarza zespó� ogólnoustrojowej reakcji zapalnej 
(SIRS) w�wo�anej zaka�eniem, spowodowan�m o�ecnością dro�noustrojów i ic� 
toks�czn�c� produktów we krwi, potwierdzon� posiewem krwi; 

60) sp�� �� � �k�����sc� ��s�k�eg� ����k� � airso�t, �ouldering, wspinaczka skalna, 
wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, �imalaizm, skia lpinizm, t rekking, 
zjazd� ekstremalne na nartac�, �reest�le, �reeride, snow�oarding w�sokogórski, 
snow�oarding pr�dkościow�, skoki i ewolucje narciarskie i snow�oardowe, ra�ting, 
can�oning, ��drospeed, kajakarstwo górskie, sz��ownictwo, spadoc�roniarstwo, 
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, �aloniarstwo, pilotowanie 
samolotów lu� śmig�owców, zor�ing, skoki z/na �ungee, nurkowanie, parkour,  
�reerun, �ugg�ki tting, windsur�ng, jazda quadami, k itesur�ng, �egluga poza 

wodami ter�torialn�mi w odleg�ości pow��ej 12 mil  morskic� od �rzegu, 
kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, �o�sleje,  saneczkarstwo, 
sport� motorowe, rajd� pojazdów lądow�c�, wodn�c� lu� powietrzn�c�, 
�eliskiing, �eli�oarding, �ree�all, down�ill, �.a.s.e. jumping, dream jumping oraz 
zjazd� na nartac� lu� snow�oardzie poza w�znaczon�mi trasami, jazda na nartac� 
wodn�c�, skeleton, �ojer�, �iat�lon, jazda sk i�o�em oraz sport�, w któr�c� 
w�korz�st�wane są skuter� śnie�ne przeznaczone do poruszania si� po śniegu 
lu� lodzie; 

61) s����d��e��e ���s���e  � c�oro�a c�arakter�zująca si� demielinizacją w�ókien 
ner wow�c� w o�r��ie mózg u i rd zenia kr�gowego, rozpo znana przez lekarza 
i zakwali�kowana zgodnie z Mi�dz�narodową  Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� 
i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD-10 jako kod: G35; 

62) subs���cj� ps�ch����p��� � ka�da su�stancja poc�odzenia naturalnego lu� 
s�ntet�cznego, dzia�ająca na ośrodkow� uk�ad ner wow�, określona w w�kazie 
su�stancji ps�c�otropow�c� stanowiąc�m za�ącznik nr 2 do ustaw� o przeciw-
dzia�aniu narkomanii w �rzmi eniu o�owiązując�m w dniu zawarcia umo w� 
u�ezpieczenia; 

63) s�p���l � przedsi��iorstwo podmiotu leczniczego, w któr�m podmiot ten 
w�konuje dzia�alność leczniczą w postaci świadczeń szpitaln�c� w rozumieniu 
ustaw� o dzia�alności leczniczej; 

64) ś��dek �du���jąc� � su�stancja poc�odzenia naturalnego lu� s�ntet�cznego 
dzia�ającą na ośrodkow� uk�ad nerwow�, określona w w�kazie stanowiąc�m 
za�ącznik nr 1 do ustaw� o przeciwdzia�aniu narkomanii w �rzmieniu 
o�owiązując�m w dniu zawarcia umow� u�ezpieczenia; 

65) ś��dek ��s�ępc�� � su�stancja poc�odzenia naturalnego lu� s�ntet�cznego 
w ka�d�m stanie �z�czn�m lu� produkt, roślina, grz�� lu� ic� cz�ść, zawierające 
taką su�stancj�, u��wane zamiast środka odurzającego lu� su�stancji ps�c�otro-
powej lu� w takic� sam�c� celac� jak środek odurzając� lu� su�stancja ps�c�o-
tropowa, któr�c� w�twarzanie i wprowadzanie do o�rotu nie jest regulowane na 
podstawie przepisów odr��n�c� w rozumieniu ustaw� o przeciwdzia�aniu narko-
manii w �rzmieniu o�owiązując �m w dniu zawarcia umow� u�ezpieczenia;  

66) ś���dc�e��e � kwota pieni��na w�p�acana U�ezpieczonemu, a w prz�padku 
śmi erci U�ezpieczonego kwota pieni��na w�p�acana Uprawnionemu przez 
InterRisk w prz�padku uznania roszczenia powsta�ego w w�niku zajścia zdarzenia, 
które j est o�j�te oc�ron ą u�ezpieczeniową; 

67) ś���dc�e��� s�p���l�e � świadczenia w rozumieniu ustaw� o dzia� alności 
leczniczej w �rzmieniu o�owiązując�m w dniu zawarcia umow� u�ezpieczenia 
w�kon�wane ca�ą do��, kompleksowe świ adczenia zdrowotne polegające na 
diagnozowaniu, l eczeniu, piel�gnacji i re�a�ilitacji,  które nie mogą ��ć realizowane 
w ramac� inn�c� stacjonarn�c� i ca�odo�ow�c� świadczeń zdrowotn�c� lu� 
am�ulator� jn�c� świadczeń zdrowotn�c�; 

68) ś���dc�e��e telemed�c��� � świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustaw� 
o dzia�alności leczniczej w �rzmieniu o�owiązując�m w dniu zawarcia umow� 
u�ezpieczenia realizowane przez lekarza internist�, pediatr� lu� dietet�ka za 
pomocą s�stemów telein�ormat�czn�c� lu� s�stemów �ączności; 

69) telek��sul��cje lek��sk�e specj�l�s��c��e  � prz�s�ugujące U�ezpieczone -
mu  w ramac� Pakietu ONKO świadczenie zdrowotne w rozu mieniu ustaw� 
o dzia�alności leczniczej w �rzmieniu o�owiązując�m w dniu zawarcia umow� 
u�ezpieczenia realizowane przez Lekarza konsultanta za pomocą s�stemów 
telein�ormat�czn�c� lu� s�stemów �ączności, pod warunkiem zdiagnozowania 
u U�ezpieczonego po raz pierwsz� w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 
jednej z rodzajów Powa�n�c� C�oró� z Pakietu ONKO. W ramac� Telekonsultacji 
lekarskic� specjalist�czn�c� I nterRisk za pośrednictwem Centrum ONKO zorga-
nizuje i pokr�je koszt  12 telekonsultacji, z zastrze�eniem, �e pomi�dz� dwoma 
nast�pując�mi po so�ie telekonsultacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna 
przerwa. Koszt� po�ączeń U�ezpieczon� ponosi we w�asn�m zakres ie; 

70) ����spl����cj� głó���ch ��g��ó� � prze��cie jako �iorca operacj i przeszczepu 
serca, serca i p�uc, wątro�� lu� jej cz�ści, nerki lu� przeszczepu szpiku kostnego; 

71) ��ekk��g � �orma tur�st�ki pieszej, uprawiana w trudn�c� warunkac� terenow�c� 
i klimat�czn�c�: rzeczn�c�, �agienn�c�, na wulkanac�, pust�niac�, terenac� 
tropikaln�c�, lodowcac�, górac� pow��ej w�sokości 1 500 n.p.m. lu� poza 
w�znaczon�mi górskimi szlakami tur�st�czn�mi; 

72) ����łe ����l�d���� c�ęśc���e  � uszkodzenia cia�a, w�mienione w TAbELI 
nr 1 w §8 pkt 3, a tak�e w TAbELI nr 4 w §9 pkt 8 powsta�e w nast�pstwie 
nieszcz�śliwego w�padku; 

73) Ube�p�ec��jąc� � jeden z  podmiotów, o któr�c� mowa w §1 ust. 1, zawierając � 
umow� u�ezpieczenia i zo�owiązan� do op�acenia sk�adki u�ezpieczeniowej; 

74) ube�p�ec�e��e g�up��e � umowa u�ezpieczenia zawierana na rac�unek osó� 
�z�czn�c�, prz� cz�m minimalna grupa osó� prz�st�pując�c� do u�ezpieczenia 
w�nosi co najmniej 3 oso��, a w prz�padku rozszerzenia Opcji Podstawowej, 
Opcji Podstawowej Plus, Opcji Oc�rona, Opcji  Oc�rona Plus lu� Opcji Progresja 
o Opcj e Dodatkowe (D1-D19), o któr�c� mowa w §11, §12 minimalna grupa osó� 
prz�st�pując�c� do u�ezpieczenia w�nosi co najmniej 5 osó�; 

75) ube�p�ec�e��e ��d���du�l�e � umowa u�ezpieczenia zawierana przez 
U�ezpieczającego ��dącego oso�ą �z�czną na rac�unek dziecka lu� w prz�padku 
gd� U�ezpieczając� ukończ�� 18 rok ��cia i spe�nia de�nicj� dziecka określoną 
w niniejsz�c� OWU, na rac�unek w�asn�; 

76) ube�p�ec�e��e ��d����e � umowa u�ezpieczenia zawierana przez U�ezpiecza-
jącego ��dącego oso�ą �z�czną n a rac�unek dzieci, prz� cz�m minimalna licz�a 
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osó� o�j�t�c� oc�roną u�ezpieczeniową w ramac� w/w umow� u�ezpieczenia 
w�nosi co najmniej 2 oso��; 

77) Ube�p�ec���� � w ramac� Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji 
Oc�rona, Opcji Oc�rona Plus lu� Opcji Progresja oraz w ramac� Opcji Dodatkow�c� 
(D1-D18) � oso�a �z�czna, która w dniu prz�stąpienia do u�ezpieczenia nie 
ukończ��a 65 lat , na r zecz której U�ezpieczając� zawar� umow� u�ezpieczenia,  
a w ramac� Opcji Dodatkowej  D19 (As�sta Prawna) � oso�a �z�czna, która w dniu 
prz�stąpi enia do u�ezpieczenia jest dzieckiem w rozumieniu niniejsz�c� OWU, 
na rzecz której U�ezpieczając� zawar� umow� u�ezpieczenia; 

78) uc�ą�l��e lec�e��e � leczenie U�ezpieczonego ��dące nast�pstwem 
nieszcz�śliwego w�padku, któr� mia� miejsce w trakcie trwania oc�ron� 
u�ezpieczeniowej, w w�niku którego nie nastąpi� uszczer�ek na zdrowiu 
U�ezpieczonego (0% uszczer�ku na zdrowiu),  �ądź trwa�ego inwalidztwa 
cz�ściowego, z�ama nia kości, ran ci�t�c� lu� szarpan�c�, urazów narządów ruc�u, 
wstrząśnienia mózgu, ale prze�ieg leczenia spowodowa� czasową niezdolność 
do nauki lu� prac� przez okres nie krótsz� ni� 10 dni; 

79) ud�� mó�gu  � rozpoznan� przez lekarza i zakwali�kowan� w Mi�dz�narodowej 
Stat�st�cznej Klas��k acji C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD-10 jako kod: 
I60-I64; 

80) ukąs�e��e/u�ądle��e � naruszenie tkanki  skór� p rzez owada; 

81) Up�������� � podmiot wskazan� przez U�ezpieczonego a w prz�padku osó� 
niepe�noletnic� przez przedstawiciela ustawowego U�ezpieczonego do otrz�mania 
świadczenia w razie śmierci U�ezpieczonego w nast�pstwie nieszcz�śliwego 
w�padku. W prz�padku niew�znaczenia Uprawnionego, w razie śmierci U�ezpie-
czonego w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku, za Uprawnionego uwa�a si� 
cz�onków naj�li�szej rodzi n� U�ezpieczonego wed�ug nast�puj ącej kolejności 
i udzia �ów: 

a) wspó�ma��onek U�ezpieczonego, z zastrze�eniem �e nie zosta�a orzeczona 
separacja, 

�) dzieci U�ezpieczonego (w cz�ściac� równ�c�), 

c) rodzice U�ezpieczonego (w cz�ściac� równ�c�) al�o opiekunowie 
prawni (w cz�ściac� równ�c�) sprawując � opiek� w momencie śmierci 
U�ezpieczonego, 

d) pozostali cz�onkowie naj�li�szej rodzin� U�ezpieczonego ��dąc� 
spadko�iercami U�ezpieczonego (w cz�ściac� równ�c�); 

82) u��� ��� �ądu �uchu � powsta� � w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku uraz 
narządu ruc�u, w w�niku którego nie nastąpi�o z�amanie kości, ale zgodnie 
z zaleceniem lekarza narząd ruc�u zosta� unieruc�omion� z zastosowaniem 
środka med�cznego (gipsu, gi psu s�ntet�cznego (lekkiego), sz�n�, gorsetu, 
ko�nierza ortoped�cznego, sta�ilizatora, ortez�, tutora gipsowego, kamizelki  
ortoped�cznej); 

83) u��ąd�e��e � w u�ezpieczeniu pomoc� in�ormat�cznej w ramac� Opcj i 
DODATKOWEJ D15 (Assistance EDU PLUS) nieuszk odzon� i  u�� wan� zgo dnie 
z przeznaczeniem: 

a) sprz�t komputerow� � stacjonarna stacja komputerowa lu� note�ook, na 
któr�m mo�e zostać zainstalowana aplikacja, 

�) kompat��ilne ze sprz�tem komputerow�m urządzenia per��er�jne � skaner, 
monitor, klawiatura, drukarka, 

c) podpi�te pod sprz�t  komputerow� � router, ta�let lu� smartp�one; 

84) us�c�e�bek �� �d����u � naruszenie sprawności organizmu powsta�e w nast�p-
stwie nieszcz�śliwego w�padku, polegające na trwa��m, nierokując�m popraw� 
w świetle aktualnego stanu wiedz� med �cznej, uszkodzeniu danego organu, 
narządu lu� uk�adu; 

85) u����� m���  � rozpoznana przez lekarza ca�kowita i nieodwracalna utrata 
zdol ności mow�, oznaczająca niemo�ność art�ku�owania zrozumia��c� s�ów lu� 
zrozumiale mówionego j�z�ka, trwająca nieprzer wanie przez okres  co najmniej 
6 miesi �c�; 

86) u����� słuchu � rozpoznana przez lekarza ca�kowita i nieodwracalna utrata s�uc�u 
dla wsz�stkic� dźwi�ków jako nast�pstwo c�oro�� lu� nieszcz�śliwego w�padku, 
trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesi�c�; 

87) u����� ����ku � rozpoznana przez lekarza ca�kowita,  trwa�a i nieodwracalna 
utrata wzroku w o�u oczac� (VO=0, z �rak iem poczucia świat�a lu� z poczuciem 
świat�a �ez lokalizacji) powsta�a w nast�pstwie c�oro�� lu� nieszcz�śliwego 
w�padku, z zastrze�eniem, �e o trwa�ości sc�orzenia orzeka si� po up��wie co 
najmniej 6 miesi�c� od dat� jego w�stąpienia; 

88) ��d� ���d���� � nieprawid�owość anatomiczna zakwali�kowana w Mi�dz�na-
rodowej Stat�st�cznej Klas��kacji C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD-10 jako 
wad� rozwojowe wrodzone, zniekszta�cenia i a�erracje c�romosomowe (kod ICD: 
Q00-Q99); 

89) ��c�����e up�������e sp���u � �orma akt�wności �i z�cznej podejmowana 
w celu uz�skania,  w drodze ind�widualnej lu� z�iorowej r�walizacji, maks�maln�c� 
w�ników sportow�c�, polegaj ąca na uprawianiu przez U�ezpieczonego sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningac�, zawodac�, zgrupowaniac� i o�ozac� 
kond�c�jn�c� lu� szkoleniow�c� w ramac� pozaszkoln�c� klu�ów, związków 
i organizacji sportow�c�, 

�) podczas zaj�ć w�c�owania �z�cznego od��wając�c� si� w ramac� 

o�owiązującego planu lekcji w szko�ac� sportow�c�, 

c) za w�nagrodzeniem, tj. w prz�padku otrz�m�wania w�nagrodzenia na 
podstawie umow� o prac� lu� umow� c�wilnoprawnej z t�tu�u uprawiania 
sportu, zarówno w �ormie ind�widualnej, jak i zespo�owej.

W rozumieniu niniejsz�c� OWU za w�cz�nowe uprawianie sportu nie uwa�a si� 
akt�wności �z�cznej U�ezpieczonego polegającej na:

a) uczestniczeniu w treningac�, zawodac�, zgrupowaniac� i o�ozac� kond�c�jn�c� 
lu� szkoleniow�c� w ramac� szkoln�c� (uczniowskic�) klu�ów sportow�c�, 

�) uprawianiu sportu podczas zaj�ć w�c�owania �z�cznego (równie� w klasac� 
sportow�c�) od��wając�c� si� w ramac� o�owiązującego pl anu lekcji, za 
w�jątkiem s�tuacji, gd� U�ezpieczon� jest uczniem szko�� sportowej, 

c) udziale U�ezpieczonego w zawodac� wewnątrzszkoln�c� lu� mi�dz�szkoln�c�, 
za w�jątkiem s�tuacji, gd� U�ezpieczon� jest uczniem szko�� sportowej, 

d) rekreac�jn�m uprawianiu sportu; 

90) ��p�dek k�mu��k�c�j�� � nag�e zdarzenie w�wo�ane ruc�em pojazdu, na 
skutek którego U�ezpieczon�, ��dąc� pasa�erem poj azdu, piesz�m lu� oso�ą 
kierującą pojazdem, niezal e�nie od swej woli dozna� uszkodzenia cia�a, rozstroju 
zdrowia lu� zmar�; 

91) ����b� med�c��e � �d����e �� �lece��e � w�� ącznie w�ro�� med�czne w�da-
wane na zlecenie w�mienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 
2017 r.  w sprawie w�kazu w�ro�ów med�czn�c� w�dawan�c� na zlecenie; 

92) ��p�le��e �p�� mó�g���-�d�e�����ch � c�oro�a rozpoznana przez lekarza, 
w�wo��wana przez wirus� i �akterie, powodująca stan zapaln�, potwierdzon� 
�adaniem p��nu mózgowo-rdzeniowego, o�ejmując�: opon� mi�kką, opon� 
paj�czą oraz przestrzeń podpaj�cz�nówkową, zakwali�kowana zgodnie z Mi�-
dz�narodową Stat�st�czną Klas��kacją C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD-10 
jako kod: G00-G05; 

93) ����ł se�c� � rozpoznan� przez lekarza i zakwali�kowan� w Mi�dz�narodowej 
Stat�st�cznej Klas��kacji C�oró� i Pro�lemów Zdrowotn�c� ICD-10 jako kod: I21-I22; 

94) �ł�m���e  � przerwanie ciąg�ości tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza; 

95) ���ch��ęc�e ����k��e � co najmniej trzecie ju� zwic�ni�cie tego samego 
stawu.

JaKĄ oCHronĘ zaPEwnia UBEzPiECzEniE?
PrzEDM iot UBEzPiECzEnia

§3

1. Przedmiotem u�ezpieczenia są nast�pstwa nieszcz�śliwego w�padku, któr� w�darz�� 
si� podczas trwania oc�ron � u�ezpieczeniowej lu� c�oro�� i ic� nast�pstwa, które 
zosta�� zdiagnozowane w trakcie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej. 

2. Oc�rona u�ezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godzin� na do�� na o�szarze 
ca�ego świata, za w�jątkiem: opcji Dodatkowej D4 (po��t w szpitalu w w�niku 
nieszcz�śliwego w�padku), opcji Dodatkowej D5 (po��t w szpitalu w w�niku 
c�oro��), opcji Dodatkowej D7 (koszt� operacji plast�czn�c� w w�niku 
nieszcz�śliwego w�padku), opcji Dodatkowej D8 (operacje w w�niku nieszcz�śli wego 
w�padku),  opcji Dodatkowej D9 (operacje w w�niku c�oro��), opcji Dodatkowej 
D10 (koszt� leczenia w w�niku nieszcz�śliwego w�padku), opcji Dodatkowej D11 
(czasowa niezdolno ść U�ezpi eczonego do nauki i/lu� prac�), opcji Dodatkowej 
D13 (koszt� leczenia stomatologicznego w w�niku NNW), opcji Dodatkowej D14 
(ucią�liwe leczenie w w�niku nieszcz�śliwego w�padku) oraz opcji Dodatkowej D15 
(assistance Edu Plus), opcj i Dodatkowej D18 (zwrot kosztów leków) w ramac� któr�c� 
oc�rona u�ezpieczeniowa udzielana j est przez 24 godzin� na do�� na ter�torium 
Rzecz�pospolitej Polsk iej, a w prz�padku opcj i Dodatkowej D19 (As�sta Prawna) 
oc�rona u�ezpieczeniowa jest udzielana od poniedzia�ku do piątku w godzinac� 
9:00 � 17:00 i o�ejmuje w�padki u�ezpieczeniowe zaistnia�e w okresie u�ezpieczenia 
i rozpoznawane na terenie Rzecz�pospolitej Pols kiej wed�ug prawa polskiego. 

JaKĄ oPCJĘ UBEzPiECzEnia wyBiErzESz?
zaKrES UBEzPiECzEnia

§4

1. Stosownie do wniosku U�ezpieczającego, jak równie� w oparciu o postanowienia 
niniejsz�c� OWU, umowa u�ezpieczenia mo�e ��ć zawarta w:

1) opcj� P�ds�����ej lu� opcj� P�ds�����ej Plus lu� opcj� P��g�esj� 
o�ejmującej:

a) uszczer�ek na zdrowiu w w�niku nieszcz�śliwego w�padku, 

�) koszt� na��cia w�ro�ów med�czn�c� w�dawan�c� na zlecenie, 

c) koszt� przekwali�kowania zawodowego osó� niepe�nosprawn�c�,

d) uszczer�ek na zdrowiu w w�niku padaczki, 

e) śmierć U�ezpieczonego w w�niku nieszcz�śliwego w�padku, 

�) zdiagnozowanie u U�ezpieczonego seps�, 

g) śmierć opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpieczonego w nast�pstwie 
nieszcz�śliwego w�padku, 

�) pogr�zi enie przez psa, pokąsania, ukąszenie/u�ądlenie,
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i) wstrząśnienie mózgu w nast�pstwie ni eszcz�ś liwego w�padku; 

2) opcj� och����, w jedn�m z wariantów (01-11), o�ejmując�m: 

a) śmierć U�ezpieczonego w w�niku nieszcz�śliwego w�padku,

�) zdiagnozowanie u U�ezpieczonego seps�,

c) trwa�e inwalidztwo cz�ściowe,

d) zwrot  kosztów zakupu wózka inwalidzk iego w prz�padku inwalidztwa 
spowodowanego nieszcz�śliw�m w�padkiem,

e) z�amanie jednej lu� wi�cej kości w w�niku nieszcz�śliwego w�padku, 

�) ran� ��dące nast�pstwem nieszcz�ś liwego w�padku, 

g) uraz� narządu ruc�u ��dące nast�pstwem nieszcz�śliwego w�padku,

�) pogr�zi enie przez psa, pokąsania, ukąszenie/u�ądlenie,

i) wstrząśnienie mózgu w nast�pstwie ni eszcz�ś liwego w�padku, 

j) śmierć opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpieczonego w nast�pstwie 
nieszcz�śliwego w�padku; 

3) opcj� och���� Plus  o�ejmującej:

a) śmierć U�ezpieczonego w w�niku nieszcz�śliwego w�padku,

�) koszt� na��cia w�ro�ów med�czn�c� w�dawan�c� na z lecenie, 

c) koszt� przekwali�kowania zawodowego osó� niepe�nosprawn�c�, 

d) uszczer�ek na zdrowiu w w�niku padaczki, 

e) zdiagnozowanie u U�ezpieczonego seps�,

�) śmierć opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpieczonego w nast�pstwie 
nieszcz�śliwego w�padku, 

g) pogr�zi enie przez psa, pokąsania, ukąszenie/u�ądlenie, 

�) trwa�e inwalidztwo cz�ściowe, 

i) z�amanie kości, zwic�n i�cia lu� skr�cenia stawów, 

j) nag�e zatrucie gazami, �ądź z t�tu�u pora�enia prądem lu� piorunem, 

k) uszkodzenia cia�a w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku, które w�maga�� 
interwencji lekarskiej w placówce med�cznej i co najmniej dwóc� wiz�t  
kontroln�c�, 

l) wstrząśnienie mózgu w nast�pstwie ni eszcz�ś liwego w�padku.

2. Za zap�atą dodatko wej sk�adki, Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja 
Oc�rona, Opcja Oc�rona Plus lu� Opcj a Progresja, mo�e zostać rozszerzona o Opcje 
Dodatkowe D1 � D16:

1) opcj� D�d��k��� D1  � śmierć U�ezpieczonego w nast�pstwie w�padku 
komunikac�jnego; 

2) opcj� D�d��k��� D2 � oparzenia w w�niku nieszcz�ś liwego w�padku; 

3) opcj� D�d��k��� D3 � odmro�enia;  

4) opcj� D�d��k��� D4 � po��t w szpitalu w w�niku nieszcz�śliwego w�padku; 

5) opcj� D�d��k��� D5 � po��tu w szpitalu w w�niku c�oro��; 

6) opcj� D�d��k��� D6 � Powa�ne C�oro��; 

7) opcj� D�d��k��� D7 � koszt� operacji plast�czn�c� w w�niku nieszcz�śliwego 
w�padku; 

8) opcj� D�d��k��� D8 � operacje w w�niku nieszcz�śliwego w�padku; 

9) opcj� D�d��k��� D9 � operacje w w�niku c�oro��; 

10) opcj� D�d��k��� D10  � koszt� leczenia w w�niku nieszcz�śliwego w�padku; 

11) opcj� D�d��k��� D11  � czasowa niezdolność U�ezpieczonego do nauki lu� 
prac� w w�niku nieszcz�śliwego w�padku; 

12) opcj� D�d��k��� D12 � zdiagnozowan ie u U�ezpieczonego wad� wrodzonej 
serca; 

13) opcj� D�d��k��� D13 � koszt� leczenia stomatologicznego w w�niku 
nieszcz�śliwego w�padku; 

14) opcj� D�d��k��� D14 � ucią�liwe leczenie w w�niku nieszcz�śliwego 
w�padku; 

15) opcj� D�d��k��� D15  � Assistance Edu Plus; 

16) opcj� D�d��k��� D16  � Telemed�c�na; 

17) opcj� D�d��k��� D17  � Pak iet ONKO; 

18) opcj� D�d��k��� D18 � Zwrot kosztów leków; 

19) opcj� D�d��k��� D19  � As�sta Prawna.

3. Za zap�atą dodatkowej sk�adki, zakres u�ezpieczenia U�ezpieczonego w umowie 
zawartej w �ormie ind�widualnej lu� rodzinnej,  któr� w momencie zawierania umow� 
u�ezpieczenia nie ukończ�� 20 roku ��cia mo�e zostać rozszerzon� na warunkac� 
określon�c� w niniejsz�c� OWU o nast�pstwa n ieszcz�ś liw�c� w�padków doznane 
w związku z w�cz�now�m uprawianiem sportu. 

4. Zakres u�ezpieczenia U�ezpieczonego w umowie zawartej w �ormie grupowej 
o�ejmuje nast�pstwa nieszcz�śliw�c� w�padków doznane w związku z w�cz�now�m 
uprawianiem sportu.

KiEDy intErriSK niE wyPŁaCi �wiaDCzEnia?
wyŁĄCzEnia oDPowiEDziaLno�Ci

§5

1. InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powsta�e w nast�pstwie lu� w związku z:  

1) um�śln�m pope�nieniem lu� usi�owaniem pope�nienia przest�pstwa przez 
U�ezpieczonego, opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpieczonego; 

2) pope�nieniem lu� usi�owaniem pope�nienia samo�ójstwa lu� samookaleczenia 
si� przez U�ezpieczonego, opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpieczonego; 

3) uszkodzeniami cia�a zdiagnozowan�mi przed datą o�j�cia oc�roną u�ezpiecze-
niową U�ezpieczonego; 

4) c�oro�ami, które zosta�� zdiagnozowane przed dniem o�j�cia oc�roną u�ezpie-
czeniową; 

5) dzia�aniami  wojenn�mi, stanem wojenn�m, rozruc�ami i zamieszkami a tak�e 
aktami terroru; 

6) prowadzeniem p ojazdu przez U�ezpieczonego, opi ekun a prawnego lu� rodzica 
U�ezpieczonego ��dącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego w�magan�c� 
uprawnień do prowadzenia danego pojazdu je�eli pojazd ��� niezarejestrowan� 
lu� nie posiada� wa�nego �adania tec�nicznego, je�eli w odniesieniu do 
danego pojazdu istnieje w�móg rejestracji lu� dokonania okresow�c� �adań 
tec�ni czn�c�, c���a ze �rak w�magan�c� uprawnień do prowadzenia danego 
pojazdu, �rak zarejestrowania pojazdu lu� stan tec�niczn� pojazdu nie mia� 
wp� �wu na zaj ście w�padku; 

7) jazdą rowerem po drogac� pu�liczn�c� przez U�ezpieczonego w wieku do lat  10 
�ez opieki oso�� doros�ej; 

8) c�oro�ą zawodową, c�oro�ą ps�c�iczną; 

9) wadami wrodzon�mi i ic� nast�pstwami, za w�jątkiem postanowień §11 ust. 1 pkt 12; 

10) zawa�em serca lu� udarem mózgu, w prz�padku u�ezpieczenia śmierci opiekuna 
prawnego lu� rodzica U�ezpieczonego w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku, 
o któr�m mowa w §6 pkt 5, §7 pkt 5, §8 pkt 10, §9 pkt 6, §10 pkt 5; 

11) w�cz�now�m uprawianiem sportu w ramac� umow� zawartej w �ormie ind�wi-
dualnej lu� rodzinnej, za w�jątkiem s�tuacji, gdzi e U�ezpieczając� rozszerz� � 
zakres u�ezpieczenia o w�cz�nowe uprawianie sportu, zgodnie z §4 ust. 3; 

12) uprawianiem sportów i akt�wności w�sokiego r�z�ka przez U�ezpieczonego, 
opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpieczonego; 

13) naw�kow�m zwic�ni�ciem; 

14) w�kon�waniem pro�lakt�czn�c� �adań, niew�nikając�c� z c�oro�� lu� 
nieszcz�śliwego w�padku oraz niezal econ�c� przez lekarza; 

15) Zespo�em Na��tego Niedo�oru Odporności (AIDS) i związan�mi z t�m zespo�em 
zaka�eń oportunist�czn�c�, nowotworów, sc�orzeń neurologiczn�c� oraz inn�c� 
zespo�ów c�oro�ow�c� towarz�sząc�c� AIDS; 

16) pozostawaniem U�ezpieczonego, opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpieczone-
go pod wp� �wem alko�olu, środków odurzając�c�, su�stancji ps�c�otropow�c� 
lu� środków zast�pcz�c� w rozumieniu ustaw� o przeciwdzia�aniu n arkomanii, 
z w��ączeniem prz�padków za��cia t�c� środków zgodnie z zaleceniem lekarza, 
o ile pozostawanie U�ezpieczonego, opiekuna prawnego lu� rodzica U�ezpie-
czonego pod w�p��wem alko�olu, środków odurzając�c�, su�stancji ps�c�otro-
pow�c� lu� środków zast�pcz�c� mia�o wp��w na zajście nieszcz�śliwego w�padku 
lu� c�oro��; 

17) odpadami radioakt�wn�mi �ądź materia�ami w��uc�ow�mi, za w�jątki em 
s�tuacji, gd� do zdarzenia powsta�ego w nast�pstwie lu� w związku z materia�ami 
w��uc�ow�mi w�korz�st�wan�mi  do zaj�ć lekc�jn�c�; 

18) operacją wtórną.

2. W prz�padku Opcji DODATKOWEJ D4 (po��t w szpitalu w w�niku nieszcz�śliwego 
w�padku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (po��t w szpitalu w w�niku c�oro��), o któr�c� 
mowa w §11 ust. 1 pkt 4 i 5 niniejsz�c� OWU, z uwzgl�dnieniem w�� ączeń 
określon�c� w ust. 1 niniejszego paragra�u, dodatkowo InterRi sk nie odpowiada za 
zdarzenia powsta�e w nast�pstwi e lu� w związku z re�a�il itacją zaleconą  w związku 
z w�padkiem lu� c�oro�ą. 

3. W prz�padku Opcji DODATKOWEJ D6 (Powa�ne C�oro��) i Opcji DODATKOWEJ D17 
(Pakiet ONKO), InterRisk dodatkowo nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu 
nieinwaz�jnego (carcinoma in situ).

4. Oc�rona u�ezpieczeni owa nie o�ejmuje zadośćucz�nienia za doznan� �ól, cierpienie 
�z�czne,

5. InterRisk nie odpowiada za koszt� leczenia, a tak�e koszt� leczenia stomatologicznego 
poniesione poza ter�tor ium Rzecz�pospolitej Polskiej.

6. InterRisk nie pokr�wa kosztów dojazdów do placówek med�czn�c� przez U�ezpie-
czonego za w�jątkiem transportu med�cznego w rama c� Opcji DODATKOWEJ D15 
(Assistance EDU PLUS), kosztów poniesion�c� w związku z uz�skaniem dokumentacji 
med�cznej oraz kosztów zakupu leków za w�jątkiem rozszerzenia zakresu o Opcj� 
DODATKOWĄ D18 (Zwrot kosztów leków) zgodnie z zapisami §11 ust.  1 pkt 18 niniej-

6 OGÓLNE WARUNKI UbEZPIECZENIA EDU PLUS



sz�c� OWU.

7. Zakres świadczeń Opcji DODATKOWEJ D15 (Assistance EDU PLUS) nie o�ejmuje:

1) zdarzeń, które w�stąpi�� poza ter�torium Rzecz�pospolitej Polskiej; 

2) kosztów po niesion�c� przez U�ezpieczonego �ez uprzedni ego powiadomienia 
i uz�skania zezwolenia Centr um A ssistance, nawet gd� koszt� te mieszczą si� 
w granicac� limitów odpowiedzialności, c���a �e �rak powiadomienia i uz�skania 
zezwolenia Centrum Assistance nastąpi� z prz�cz�n niezale�n�c� od U�ezpieczonego; 

3) kosztów transportu leków nieprzepisan�c� przez lekarza prowadzącego leczenie.

8. Dodatkowo w prz�padku u�ezpieczenia pomoc� in�ormat�cznej w ramac� Opcji 
DODATKOWEJ D15 (Assistance EDU PLUS) u�ezpieczenie nie o�ejmuje kosztów 
��dąc�c� nast�pstwem:

1) zewn�trznego lu� wewn�trznego uszkodzenia lu� zniszczenia urządzenia; 

2) uszkodzenia lu� zniszczenia urządzenia w�wo�anego przez z�ośliwe oprogramo-
wanie oraz oprogramowanie nielegalne.

9. Niew�korz�stane us�ugi pomoc� in�ormat�cznej prz�s �ugujące w roczn�m okresie 
u�ezpieczenia zgodnie z limitem określon�m w §11 ust. 1 pkt 15) lit. d),  nie przec�odzą 
na kolejn� roczn� okres u�ezpieczenia.

10. InterRisk prz�s�uguje prawo do odmow� w�p�at� świadczenia z t�tu�u czasowej 
niezdolności do nauki lu� prac�, któr�m mowa w §11 ust . 1 pkt 11, w prz�padku 
stwierdzenia,  i� w czasie niezdolności do nauki lu� prac � U�ezpieczon� ucz�szcza� na 
zaj�cia lekc�jne lu� w�kon�wa� prac� zawodową.

Co oFErUJE oPCJa PoDStawowa?
roDzaJE i wySoKo�Ć �wiaDCzEŃ

§6

opcj� P�ds������ o�ejmuje nast�pujące świadczenia:

1) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u � ����ku ��es�c�ęśl��eg� � �p�dku:

a) w prz�padku 100% us�c�e�bku �� �d����u � świadczenie w w�sokości 
100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia,

�) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u p����ej 100% � świadczenie w w�so-
kości takiego procentu sum� u�ezpieczenia, w jakim nastąpi� uszczer�ek na 
zdrowiu, 

c) k�s��� ��b�c�� ����bó� med�c���ch ��d�����ch �� �lece��e � zwrot 
udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 30% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem i�:

� są niez��dne z med�cznego punktu widzenia i udokumentowane kopią 
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w w�ro�� med�czne w�dawane na 
zlecenie 

oraz

� zosta�� poniesione na ter�tor ium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� dwa lata od dat� nieszcz�śliwego w�padku,

d) k�s��� p��ek��l�fk������ ����d��eg� �sób ��epeł��sp�����ch � 
zwrot  udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 30% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem i�:

� U�ezpieczonemu na podstawie dec�zji Zak�adu U�ezpieczeń Spo�eczn�c� 
prz�znano rent� szkoleniową jako oso�ie trwale niezdolnej do prac� w do-
t�c�czasow�m zawodzie lu� orzeczenie powiatowego (lu� wojewódzkiego) 
zespo�u ds. orzekania o niepe�nosprawności,  w któr�m orzeczono o celo-
wości przekwali�kowania zawodowego oso�� niepe�nosprawnej 

oraz

� zosta�� poniesione na ter�torium Rzecz�pospolitej Polskiej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� dwa lata od dat� nieszcz�śliwego w�padku; 

2) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u � ����ku ���ku p�d�c�k�  � jednorazowe 
świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i� padaczka zosta�a zdiagnozowana po raz 
pierwsz� w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej;

3) w prz�padku śm�e�c� Ube�p�ec���eg� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku  
� świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas t rwania oc�ron� 
u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu dwóc� lat od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

4) w prz�padku �d��g��������� u Ube�p�ec���eg� seps�  � jednorazowe 
świadczenie w w�sokości  10% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, p od warunkiem, i� sepsa zosta�a zdiagnozowana po raz pierwsz� 
w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej;

5) w prz�p adku  śm�e�c�  opie kuna  prawnego lu� rodzi ca Ube �p�e c���e g� 
� ��s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku � świadczenie w w�sokości 10% sum� 
u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas t rwania oc�ron� 

u�ezpieczeniowej,

�) śmierć nastąpi�a w ciągu 12 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

Odpowiedzialność InterRisk ograniczona j est  do dwóc� zdarzeń w okresie 
u�ezpieczenia; 

6) w prz�padku p�g��� �e��� p��e� ps�, p�kąs����, ukąs�e���/u�ądle���  � jedno-
razowe świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezp ieczenia, pod warunki em co najmniej dwudniowego po��tu w szpitalu 
w w�niku pogr�zienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/u�ądlenia;  

7) w prz�padku �s���ąś��e��� mó�gu � ��s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� je�eli w w�niku nieszcz�śliwego w�padku U�ezpieczon� dozna� wstrząśnienia 
mózgu, w w�niku którego konieczn� ��� co najmniej trz�dniow� po��t 
U�ezpieczonego w szpital u prz�s�uguje jedno razowe świadczenie w w�sokości 
stanowiącej 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia. 

Co oFErUJE oPCJa PoDStawowa PLUS?
roDzaJE i wySoKo�Ć �wiaDCzEŃ

§7

opcj� P�ds������ Plus  o�ejmuje nast�pujące świadczenia:

1) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u � ����ku ��es�c� ęśl��eg� � �p�dku:

a) w prz�padku 100% us�c�e�bku �� �d����u � świadczenie w w�sokości 
100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpi eczenia,

�) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u p����ej 100% � świadczenie w w�-
sokości takiego procentu sum� u�ezpieczenia, w jak im nastąpi� uszczer�ek 
na zdrowiu w��ącznie za zdarzenia określone w Ta�eli Norm Uszczer�ku na 
Zdrowiu EDU PLUS, stanowiącej Za�ącznik nr 1 do niniejsz�c� OWU, 

c) k�s��� ��b�c�� ����bó� med�c���ch ��d�����ch �� �lece��e � zwrot 
udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 30% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem i�:

� są niez��dne z med�cznego punktu widzenia i udokumentowane kopią 
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w w�ro�� med�czne w�dawane na 
zlecenie 

oraz

� zosta�� poniesione na ter�torium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� dwa lata od dat� nieszcz�śliwego w�padku, 

d) k�s��� p��ek��l�fk������ ����d��eg� �sób ��epeł��sp�����ch � 
zwrot udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 30% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem i�:

� U�ezpieczonemu na podstawie dec�zji Zak�adu U�ezpieczeń Spo�eczn�c� 
prz�znano rent� szkoleniową j ako oso�ie trwale niezdolnej do prac� w 
dot�c�czasow�m zawodzie lu� orzeczenie powiatowego (lu� wojewódz-
kiego) zespo� u ds. orzekania o niepe�nosprawności, w któr�m orzeczono 
o celowości przekwali�kowania zawodowego oso�� niepe�nosprawnej 

oraz

� zosta�� poniesione na ter�toriu m Rzecz�pospolitej Polsk iej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� dwa lata od dat� nieszcz�śliwego w�padku; 

2) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u � ����ku ���ku p�d�c�k�  � jednorazowe 
świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i� padaczka zosta�a zdiagnozowana po raz 
pierwsz� w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej; 

3) w prz�padku śm�e�c�  Ube�p�ec���eg� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas t rwania oc�ron� 
u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu dwóc� lat od dat� nieszcz�śliwego w�padku; 

4) w prz�padku �d��g��������� u Ube�p�ec���eg� seps� � jednorazowe 
świadczenie w w�sokości 10% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i� sepsa zosta�a zdiagnozowana po raz pierwsz� 
w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej; 

5) w prz�padku śm�e�c�  opiekuna prawnego lu� rodzica Ube�p�ec���eg� � ��-
s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku � jednorazowe świadczenie w w�sokości 
10% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas t rwania oc�ron� 
u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu 12 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

Odpowiedzialność InterRisk ograniczona j est  do dwóc� zdarzeń w okresie 
u�ezpieczenia.

6) w prz�padku p�g��� �e��� p��e� ps�, p�kąs����, ukąs�e���/u�ądle���  � jedno-
razowe świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezp ieczenia, pod warunki em co najmniej dwudniowego po��tu w szpitalu 
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w w�niku pogr�zienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/u�ądlenia;  

7) w prz�padku �s���ąś��e��� mó�gu � ��s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� je�eli w w�niku nieszcz�śliwego w�padku U�ezpieczon� dozna� wstrząśnienia 
mózgu, w w�niku którego konieczn� ��� co najmniej trz�dniow� po��t 
U�ezpieczonego w szpitalu prz�s�uguje jednorazowe świadczenie w w�sokości 
stanowiącej 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia. 

Co oFE rUJE oPCJa oCHrona ?
roDzaJE i wySoKo�Ć �wiaDCzEŃ

§8

opcj� och���� o�ejmuje nast�pujące świadczenia:

1) w prz�padku śm�e�c� Ube�p�ec���eg� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu dwóc� lat od  dat� nieszcz�śliwego w�padku;

2) w prz�padku �d��g��������� u Ube�p�ec���eg� seps� � jednorazowe 
świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określonej  w umowie 
u�ezpieczenia, p od warunkiem, i� sepsa zosta�a zdiagnozowana po raz pierwsz� 
w okresie oc�ron� u�ezpieczeniowej; 

3) w prz�padku ����łeg� ����l�d���� c�ęśc���eg�  � w zale�ności od rodzaju 
uszkodzenia cia� a doznanego w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku, które 
w�stąpi�o w ciągu 12 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku, prz�s�uguje 
� zgodnie z TAbELĄ nr 1 � świadczenie w w�sokości stanowiącej procent sum� 
u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla trwa�ego inwalidztwa 
cz�ściowego; 

TAbELA nr 1

Lp. r�d��j us�k�d�e��� c��ł�

w�s�k�ść ś���dc�e��� 
�������� j�k� �����ść 
p��ce����� (%) sum� 

ube�p�ec�e��� �k�eśl��ej 
� um��� e ube�p�ec�e��� 
dl� ����łeg� ����l�d���� 

c�ęśc���eg�

Całkowita fzyczna utrata lub całkowita i trwała utrat a �unkcji poszczególnych narządów:

1. wzroku w obu oczach 100

2. wzroku w jednym oku 40

3. słuchu w obu uszach 100

4. słuchu w jednym uchu 20

5. mowy (obejmuje całkowitą utratę języka oraz  
a�azję motoryczną i sensoryczną)

40

6. nosa (łącznie z kośćmi nosa) 20

7. małżowiny usznej 10

8. utrata kończyny dolnej na poziomie:

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

50

b) palucha 5

c) innego palca stopy 2

9. niedowład kończyny dolnej 25

10. ograniczenie ruchomości stawu biodrowego 20

11. ograniczenie ruchomości stawu kolanowego 10

12. utrata kończyny górnej na poziomie:

a) stawu barkowego, ramienia, stawu łokciowego, 
przedramienia, dłoni

prawy lewy

50 40

b) kciuka 20 15

c) palca wskazującego 15 10

d) innego palca u dłoni 5 5

13. porażenie nerwu promieniowego 30 25

14. porażenie nerwu łokciowego 30 25

15. ograniczenie ruchomości kończyny górnej 
w stawie barkowym

40 30

16. ograniczenie ruchomości kończyny górnej 
w stawie łokciowym

35 30

17. ograniczenie ruchomości nadgarstka 20 15

18. narządów moczowo-płciowych:

a) usunięcie macicy w wieku do 45 lat 35

b) usunięcie macicy w wieku powyżej 45 lat 20

c) usunięcie jajnika lub jądra 20

d) całkowita utrata prącia 40

19. trwały i nieuleczalny paraliż wszystkich kończyn 100

a) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�ś liwego w�padku, któr� w�darz�� si� 
podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, w�stąpi wi�cej ni� jeden rodzaj 
trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego w�mienionego w TAbELI nr 1, prz�s�uguje 
� zgodnie z TAbELĄ nr  1 � świadczenie ��dące sumą kwot za ka�d� rodzaj 
trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego, ale w�sokość świadczenia nie mo�e 
przekrocz�ć sum� u�ezpieczenia ustalonej w umowie u�ezpieczenia dl a 
trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego, 

�) w odniesieniu do kończ�n � przez utrat� nale�� rozmieć równie� amputacj� 
ca�ej kończ�n� lu� jej cz�ści,

c) je�eli U�ezpieczon� jest lewor�czn�, w zale�ności od rodzaju uszkodzenia 
doznanego w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku, które w�stąpi�o w ciągu 
12 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku:

� w prz�padku uszkodzenia kończ�n� górnej lewej, prz�s�uguje świadczenie 
w w�sokości stanowiącej procent sum� u�ezpieczenia jak dla kończ�n� 
górnej prawej � zgodnie z TAbELĄ nr 1,

� w prz�padku uszkodzenia kończ�n� górnej prawej, prz�s�uguje 
świadczenie w w�sokości stanowiącej procent sum� u�ezpieczenia jak 
dla kończ�n� górnej l ewej � zgodnie z TAbELĄ nr 1,

d) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�ś liwego w�padku, któr� w�darz�� si� 
podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej,  w�stąpi z�amanie jednej lu� wi�cej 
kości w w�niku nieszcz�śliwego w�padku, o któr�m mowa w pkt 5, za które 
InterRisk w�p�aci� U�ezpieczonemu świadczenie, a nast�pnie w związku z t�m 
z�amaniem jednej lu� wi�cej kości w�stąpi trwa�e inwalidztwo cz�ściowe 
określone w TAbELI nr 1, powsta�e na skutek tego samego nieszcz�śliwego 
w�padku, wówczas świadczenie w�p�acone z t�tu�u z�amania zostanie zali-
czone na poczet świadczenia prz�s�ugującego w prz�padku trwa�ego inwa-
lidztwa cz�ściowego, a U�ezpieczonemu prz�s�uguje prawo do świadczeni a 
w w�sokości ró�nic� pomi�dz� świadczeniem prz�s�ugując�m z t�tu�u trwa-
�ego  inwalidztwa cz�ściowego, a w�p�acon�m świadczeniem w prz�padku 
z�amania jednej lu� wi �cej kości w w�niku nieszcz�śliwego w�padku; 

4) w prz�padku �����u k�s��ó� ��kupu �ó�k� ����l�d� k�eg� �� ��p�dek 
����l�d���� sp���d����eg� ��es�c�ęśl�� �m ��p�dk�em  � je�eli w w�n iku 
nieszcz�śliwego w�padku, któr� w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpie-
czeniowej, U�ezpieczon� dozna uszkodzenia cia�a, powodującego trwa�e inwa-
lidztwo cz�ściowe w�mienione w TAbELI nr 1, które zgodnie z zaleceniem lekarza 
prowadzącego leczenie ��dzie w�maga�o zakupu wózka inwalidzkiego, to Inter-
Risk zwróci koszt� zakupu wózka inwalidzkiego maks�malnie do w�sokości sum� 
u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia; 

5) w prz�padku �ł�m���� jed�ej lub ��ęcej k�śc� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� � �-
p�dku , któr� w�darz�� s i� podczas t rwania oc�ron� u �ezpieczeniowej, w zale�-
ności od  rodzaju z�ama nia, p rz�s�uguje � zgodnie z TAbELĄ nr  2 � świadczenie 
w w�sokości stanowiącej procent sum� u�ezpieczenia określonej umowie u�ezpie-
czenia dla z�amania jednej lu� wi�cej kości w w�niku nieszcz�śliwego w�padku: 

TAbELA nr 2

Lp. r�d��j �ł�m���� jed�ej lub ��ęcej k�śc�

w�s�k�ść ś���dc�e��� 
�������� j�k� �����ść 
p��ce����� (%) sum� 

ube�p�ec�e��� �k�eśl��ej 
� um���e ube�p�ec�e��� 

dl� �ł�m���� jed�ej lub 
��ęcej k�śc� � ����ku 

��es�c�ęśl��eg� ��p�dku

1. Złamanie kości czaszki (podstawy, sklepienia, twarzoczaszki), złamanie kości 
miednicy (z wyjątkiem izolowanych złamań kości łonowej lub kulszowej oraz  ogo-
nowej), kości w obrębie stawu biodrowego (panewka stawu, nasady bliższej kości 
udowej, krętarzy, złamania pod- i nad-krętarzowe) oraz kości talerza biodrowego:

a) wieloodłamowe otwarte 100

b) inne złamania otwarte 50

c) inne wieloodłamowe 30

d) inne złamania 20

e) złamanie nosa 10
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2. Złamanie kości udowej,  piętowej:

a) wieloodłamowe otwarte 50

b) inne złamania otwarte 40

c) inne wieloodłamowe 30

d) inne złamania 20

3. Złamanie kości podudzia, obojczyka, kostki  bocznej i przyśrodkowej, kości 
ramiennej lub przedramienia (w tym nadgarstka):

a) wieloodłamowe otwarte 50

b) inne złamania otwarte 40

c) inne wieloodłamowe 30

d) inne złamania 20

4. Złamania dolnej szczęki :

a) wieloodłamowe otwarte 50

b) inne złamania otwarte 40

c) inne wieloodłamowe 30

d) inne złamania 20

5. Złamania łopatki, rzepki , mostka, śródręcza, śródstopia, kości stępu:

a) złamania otwarte 30

b) inne z łamania 20

6. Złamania kręgosłupa (trzonów kręgów):

a) złamania kompresyjne 20

b) złamania kręgosłupa, 20

c) inne z łamania wyrostków kolczystych 
i poprzecznych

10

7. Złamania żebra lub żeber, kości ogonowej, kulszowej,  łonowej, górnej szczęki:

a) wieloodłamowe otwarte 20

b) inne z łamania 10

8. Złamania zębów stałych (za każdy ząb): 5

a) łącznie nie więcej niż 20

9. Złamania palca 5
nie mniej jednak niż 100 PLN 

a) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�śliwego w�padku, któr� w�darz�� si� 
podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, nastąpi wi�cej ni� jedno z�amanie, 
prz�s�uguje � zgodnie z TAbELĄ NR 2 � świadczenie ��dące sumą kwot za 
ka�d� rodzaj z�amania, ale w�sokość świadczenia nie mo�e przekrocz�ć sum� 
u�ezpieczenia ustalonej w umowie u�ezpieczenia za z�ama nie jednej lu� 
wi�cej kości w w�niku nieszcz�ś liwego w�padku,

�) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�śliwego w�padku, któr� w�darz�� si� 
podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej w�stąpi z�amanie jednej lu� 
wi�cej kości w w�niku nieszcz�śliwego w�padku, za które InterRisk w�p�aci� 
U�ezpieczonemu świadczenie,  a  nast�pnie w związku z t�m z�amaniem jednej 
lu� wi�cej kości w�stąpi trwa�e inwalidztwo cz�ściowe określone w TAbELI nr 1, 
powsta�e na skutek tego samego nieszcz�śl iwego w�padku, któr� w�darz�� 
si� podczas  trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, wówczas świadczenie w�p� a-
cone z t�tu�u z�amania zostanie zaliczone na poczet świ adczenia prz�s�ugu-
jącego w prz�padku trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego, a U�ezpieczonemu 
prz�s�uguj e prawo do świadczenia w w�sokości ró�nic � pomi�d z� świad-
czeniem prz�s�ugując�m w prz�padku trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego, 
a w�p�acon�m świ adczeniem w prz�padku z�amania jednej lu� wi�cej kości 
w w�niku nieszcz�śliwego w�padku; 

6) w prz�padku ��� będąc�ch ��s�ęps��em ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku:

a) je�eli w ciągu okresu u�ezpieczenia U�ezpieczon� dozna ran� w nast�pstwie 
nieszcz�śliwego w�padku i zostanie poddan� ��b�eg��� ��ł��e��� c� 
��jm��ej d�óch s��ó�  (sz�cie ran�) � prz�s�uguje jednorazowe świadczeni e 
w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia, 
z zastrze�eniem pkt �),

�) je�eli w ciągu okresu u�ezpieczenia U�ezpieczon� dozna ran� palca 
kończ�n� górnej w nast�pstwie ni eszcz�śliwego w�padku i zostanie poddan� 
��b�eg��� ��ł��e��� c� ��jm��ej d�óch s��ó� (sz�cie ran�) � prz�s�uguje 
jednorazowe świadczenie w w�sokości 20% sum� u�ezpieczenia o kreślonej 
w umowie u�ezpieczenia; 

7) w prz�padku u���ó� ����ądu �uchu będąc�ch ��s�ęps��em ��es�c�ęśl��eg� 
��p�dku : 

a) je�eli w ok resie oc�ron� u�ezpieczeniowej U�ezpieczon� dozna urazu cia�a, 
w w�niku którego nie nastąpi  z� amanie kości narządu ruc�u, ale zgodnie 

z zaleceniem lekarza ����ąd �uchu ��s����e u��e�uch�m���� �� dłu�ej ��� 
7 d��  w��ącznie z zastosowaniem nast�pującego środka med�cznego: gipsu, 
gipsu s�ntet�cznego (lekkiego), sz�n�, gorsetu, powodującego w��ączenie 
cz�nności narządu ruc�u � prz�s�uguje jednorazowe świadczenie w w�sokości 
100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia,  

�) je�eli w okresie oc�ron� u�ezpieczeniowej U�ezpieczon� dozna urazu cia�a,  
w w �niku którego nie na stą pi  z�amanie kośc i narządu ruc�u, al e zgo dnie 
z zaleceniem lekarza ����ąd �uchu ��s����e u��e�uch�m���� �� dłu�ej 
��� 7 d�� w��ącznie z zastosowaniem nast�pującego środka med�cznego: 
ko�nierza ortoped�cznego, sta�ilizatora, ortez�, tutora gipsowego, longet�, 
kamizelki ortoped�cznej, powodującego w��ączenie cz�nności narządu 
ruc�u � prz�s� uguje j ednorazowe świadczenie w w�sokości 50% sum� 
u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia, 

c) je�eli w okresi e oc�ron� u�ezpieczeniowej U�ezpieczon� dozna u���u 
p�lc� lub p�lcó� u �óg lub p�lc� lub p�lcó� dł���, w w�niku którego 
nie nastąpi z�amanie kości, ale zgodnie z zaleceniem lekarza palec lu� palce 
zostaną unieruc�omione na d�u�ej ni� 7 dni w��ącznie z zastosowaniem 
nast�pującego środka med�cznego: gipsu, gipsu s�ntet�cznego (lekkiego), 
sz�n�, powodującego w��ączenie �unkcji palca lu� palców � prz�s�uguje 
jednorazowe świadczenie w w�sokości 25% sum� u�ezpieczenia określonej 
w umowie u�ezpieczenia,

d) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�śliwego w�padku, któr� w�darz�� si� 
podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, dojdzie do urazu narządu ruc�u, 
za które InterRisk w�p�aci� U�ezpieczonemu świadczenie, a nast�pnie w związku 
z t�m urazem narządu ruc�u w�stąpi trwa�e inwalidztwo cz�ściowe określone 
w TAbELI nr 1, powsta�e w skutek tego samego nieszcz�śliwego w�padku, 
wówczas świadczenie w�p�acone w prz�padku urazu narządu ruc�u zosta-
nie zaliczone na poczet świadczenia prz�s�ugującego w prz�padku trwa�ego 
inwalidztwa cz�ściowego, a U�ezpieczonemu prz�s�uguje prawo do świad-
czenia w w�sokości ró�nic� pomi�dz� w�sokością świadczenia prz�s�ugującego 
w prz�padku trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego, a w�p�acon�m świadczeniem 
w prz�padku urazu narządu r uc�u;

8) w prz�padku p�g����e��� p��e� ps�, p�kąs����, ukąs�e���/u�ądle��� � jednora-
zowe świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego po��tu w szpitalu w w�-
niku p�g��� �e��� p��e� ps�, p�kąs����, ukąs�e���/u�ądle���; 

9) w prz�padku �s���ąś��e��� mó�gu � ��s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� je�eli w w�ni ku nieszcz�śliwego w�padku U�ezpieczon� dozna� wstrząśnienia 
mózgu, w w�niku którego konieczn� ��� po��t  U�ezpieczonego w szpitalu 
trwając� co najmniej trz� dni � zgodnie z TAbELĄ nr 3 � prz�s�uguje jednorazowe 
świadczenie w w�sokości stanowiącej procent  sum� u�ezpieczenia okreś lonej 
w umowie u�ezpieczenia dla wstrząśnienia mózgu w nast�pstwie nieszcz�śliwego 
w�p adku, uzale�nione od licz�� dni po��tu w szpital u:

TAbELA nr 3

L�c�b� d�� 
p�b��u 

� s�p���lu

w�s�k�ść ś���dc�e��� �������� j�k� �����ść p��ce����� ( %) 
sum� ube�p�ec�e��� �k�eśl��ej � um���e ube�p�ec�e��� dl� 

�s���ąś��e��� mó� gu � ��s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku

od 3  do 4 dni 20

od 5  do 6 dni 40

od 7  do 8 dni 60

od 9 do 10 dni 80

powyżej 10 dni 100

10) w prz�padku śm�e�c� opiekuna prawnego lu� rodzica Ube�p�ec���eg� � ��s�ęp-
s���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku � jednorazowe świadczenie w w�sokości 10% 
sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu 12 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku. 

Odpowiedzialność InterRisk ograniczona j est  do dwóc� zdarzeń w okresie 
u�ezpieczenia.

Co oFE rUJE oPCJa oCHrona PLUS?
roDzaJE i wySoKo�Ć �wiaDCzEŃ

§9

opcj� och���� Plus  o�ejmuje nast�pujące świadczenia:

1) w prz�padku śm�e�c�  Ube�p�ec���eg� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu dwóc� lat od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

2) k�s��� ��b�c�� ����bó� med�c� ��ch ��d�����ch �� �lece��e � zwrot 
udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 30% sum� u�ezpieczenia określonej 

9OGÓLNE WARUNKI UbEZPIECZENIA EDU PLUS



w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem i�:

a) są niez��dne z med�cznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlece-
nia lekarskiego na zaopatrzenie w w�ro�� med�czne w�dawane na zl ecenie 

oraz

�) zosta�� poniesione na ter�torium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� dwa lata od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

3) k�s��� p��ek��l�fk������ ����d��eg� �sób ��epeł��sp�����ch � zwrot 
udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 30% sum� u�ezpieczenia określonej 
w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem i�:

a) U�ezpieczonemu  na podstawie dec�zji Zak�adu U�ezpieczeń Spo�eczn�c� 
prz�znano rent� szkoleniową jako oso�ie trwale niezdolnej do prac� w do -
t�c�czasow�m zawodzie lu� orzeczenie powiatowego (lu� wojewódzkiego) 
zespo�u ds. orzekania o niepe�nosprawności, w któr�m orzeczon o o celowości 
przekwali�kowania zawodowego oso�� niepe�nosprawnej 

oraz

�) zosta�� poniesione na ter�torium Rzecz�pospolitej Polsk iej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� dwa lata od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

4) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u � ����ku ���ku p�d�c�k�  � jednorazowe 
świadczenie w okresie u�ezpieczenia w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia,  pod warunkiem, i� padaczka zosta�a 
zdiagnozowana po raz pierwsz� w okresie oc�ron� u�ezpieczeniowej; 

5) w prz�padku �d��g��������� u Ube�p�ec���eg� seps�  � jednorazowe 
świadczenie w w�sokości  10% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, p od warunkiem, i� sepsa zosta�a zdiagnozowana po raz pierwsz� 
w okresie oc�ron� u�ezpieczeniowej; 

6) w prz�padku śm�e�c� opiekuna prawnego lu� rodzica Ube�p�ec���eg� � ��-
s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku  � świadczenie w w�sokości 10% sum� 
u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu 12 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest  do dwóc� zdarzeń w okresie 
u�ezpieczenia.

7) w prz�padku p�g� �� �e��� p��e� ps�, p�kąs����, ukąs�e���/u�ądle���  � jedno-
razowe świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunki em co najmniej dwudniowego po��tu w szpitalu 
w w�niku p�g����e��� p��e� ps�, p�kąs����, ukąs�e���/u�ądle���;

8) w prz�padku ����łeg� ����l�d���� c�ęśc���eg�  � w zale�ności od rodzaju 
uszkodzenia cia� a doznanego w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku, które 
w�stąpi�o w ciągu 12 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku, prz�s�uguje 
� zgodnie z TAbELĄ nr 4 � świadczenie w w�sokości stanowiącej procent sum� 
u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Oc�rona Plus:

TAbELA nr 4

Lp. r�d��j us�k�d�e��� c��ł�

w�s�k�ść ś���dc�e��� 
�������� j�k� �����ść 
p��ce����� (%) sum� 

ube�p�ec�e��� �k�eśl��ej 
� um���e ube�p�ec�e��� 

dl� opcj� och���� Plus

1. utrata kończyny górnej na poziomie barku lub 
ramienia

80

2. utrata kończyny górnej na poziomie łokcia lub 
przedramienia

60

3. utrata dłoni 50

4. całkowita utrata palców ręki II, II I, IV, V 8 - za każdy palec

5. całkowita utrata kciuka 22

6. utrata kończyny dolnej na poziomie stawu 
biodrowego lub kości udowej

75

7. całkowita utrata kończyny dolnej na poziomie stawu 
kolanowego, podudzia lub stawu skokowego

60

8. całkowita utrata stopy 40

9. całkowita utrata palców stopy II - V 3 - za każdy palec

10. całkowita utrata palucha 15

11. całkowita utrata wzroku w jednym oku 50

12. całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30

13. całkowita utrata słuchu w obu uszach 50

14. całkowita utrata mowy 100

15. całkowita utrata małżowiny usznej 15

16. całkowita utrata nosa 20

17. całkowita utrata zębów stałych 2 - za każdy ząb,   
20 - maksymalnie za utratę 

kilku zębów

18. usunięcie śledziony 20

19. usunięcie jednej nerki 35

20. usunięcie obu nerek 75

21. usunięcie macicy 40

22. usunięcie jajnika lub jądra 20

23. niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 
3 stopnia w skali Lovette’a

100

2.4 śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni 100

a) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�ś liwego w�padku, któr� w�darz�� si� 
podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, w�stąpi trwa�e inwalidztwo 
cz�ściowe, za które InterRisk w�p�aci U�ezpieczonemu świadczenie, a nast�pnie 
w związku z t�m sam�m uszkodzeniem cia�a powodując�m trwa�e inwalidztwo 
cz�ściowe w�stąpi z�amanie lu� zwic�ni�cie lu� skr�cenie określone w TAbELI 
nr 5, powsta�e na skutek tego samego nieszcz�śliwego w�padku, wówczas 
świadczenie w�p�acone w prz�padku trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego 
zostanie zaliczone na poczet świadczenia prz�s�ugującego w prz�padku z�a-
mania lu� zwic�ni�cia lu� skr�cenia, a U�ezpieczonemu prz�s�uguje prawo 
do świadczenia w w�sokości ró�nic� pomi�dz� w�sokością świadczenia prz�-
s�ugującego w prz�padku z�amania lu� zwic�ni�cia lu� skr�cenia, a w�p�acon�m 
świadczeniem w prz�padku trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego;

9) w prz�padku �ł�m�ń k�śc�, � ��ch��ęć lub sk�ęceń s���ó� � ����ku 
��es�c�ęśl��eg� ��p�dku :

a) w prz�padku �ł�m���� jed�ej lub ��ęcej k�śc�, ���ch��ęc�� s���u lub 
sk�ęce��� s���u � ����ku ��es�c�ęśl��eg� � �p�dku, któr� w�darz�� 
si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej � w zale�ności od rodzaju 
z�amania, prz�s�uguje � zgodnie z TAbELĄ nr 5 � świadczenie w w�sokości 
stanowiącej procent sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia 
dla Opcji Oc�rona Pl us:

TAbELA nr 5

Lp. r�d��j �ł�m���� jed�ej lub ��ęcej 
k�śc�, ���ch��ęc�� lub sk�ęce��� s���u

w�s�k�ść ś���dc�e��� ����-
���� j�k� ��� ��ść p��ce����� 
(%) sum� ube�p�ec�e��� �k�e-

śl��ej � um���e ube�p�ec�e��� 
dl� opcj� och���� Plus

1. Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki 5

2. Złamania kości twarzoczaszki 4

3. Złamania łopatki, obojczyka, mostka 4,5 – za każdą kość

4. Złamania żebra, żeber 2 – za każde żebro
10 – maksymalnie w przypadku 

złamania wielu żeber

5. Zwichnięcie stawu barkowego, ramiennego 5

6. Złamania kości ramienia 5

7. Złamania kości przedramienia (każda kość) 3

8. Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 3

9. Złamania w obrębie śródręcza, nadgarstka 3

10. Złamania kości palców ręki II – V 2 – za każdy palec

11. Zwichnięcia stawów palców ręki  II – V 1 – za każdy palec

12. Złamania kciuka 3

13. Zwichnięcie kciuka 3

14. Niestabilne złamania miednicy 10

15. Stabilne złamania miednicy 4,5

16. Zwichnięcie stawu biodrowego 10

17. Złamania kości udowej 6

18. Złamania kości podudzia (każda kość) 4

19. Złamania rzepki 4

20. Zwichnięcie, skręcenie stawu kolanowego 
wymagające przeprowadzenia operacji

4

21. Złamania w obrębie śródstopia, kości stępu 3

22. Złamania palucha 2,5

23. Złamania kości palców stopy II – V 2 – za każdy palec

24. Złamanie kości piętowej, kostki bocznej, 
przyśrodkowej

3
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25. Zwichnięcie, skręcenie stawu skokowego 
wymagające przeprowadzenia operacji

4,0

26. Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy 
trzonów,  łuków kręgów (z wyłączeniem 
kości ogonowej)

11 – za każdy krąg

27. Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy 
wyrostków poprzecznych, kolczystych 
kręgów

2,5 – za każdy krąg

28. Złamania kości ogonowej 3,5

29. Złamanie zęba stałego 0,5 – za każdy ząb
5 – maksymalnie w przypadku 
złamania wielu zębów stałych

30. Skręcenie stawu skokowego niewymagające 
przeprowadzenia operacji 

1

�) za w�jątkiem uszkodzeń o któr�c� mowa w pkt 20 i 25 TAbELI nr 5, w prz�-
padku, gd� z�amanie, zwic�ni�cie lu� skr�cenie w�maga�o przeprowadzania 
operacji, U�ezpieczonemu prz�s�uguje oprócz świadczenia w�nikającego 
z TAbELI nr 5 dodatkowe świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Oc�rona Plus, 

c) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�śliwego w�padku, któr� w�darz�� 
si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, nastąpi wi�cej ni� j edno 
z�amanie lu� zwic�ni�cie lu� skr�cenie, prz�s�uguje � zgodnie z TAbELĄ nr 5 
� świadczenie ��dące sumą kwot za ka�d� rodzaj z�amania lu� zwic�ni�cia 
lu� skr�cenia, ale w�sokość świadczenia nie mo�e przekrocz�ć sum� 
u�ezpieczenia ustalonej w umowie dla Opcji Oc�rona Plus,  

d) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�śliwego w�padku, któr� w�darz�� si� 
podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej, w�stąpi z�amanie lu� zwic�ni�cie 
lu� skr�cenie , za które I nterRisk w�p�aci� U�ezpieczonemu świadczenie, a na-
st�pnie w związku z t�m z�amaniem, zwic�ni�ciem lu� skr�ceniem w�stąpi 
trwa�e inwalidztwo cz�ściowe określone w TAbELI nr 4, powsta�e na skutek 
tego samego nieszcz�śliwego w�padku, wówczas świadczenie w�p�acone 
w prz�padku z�amania lu� zwic�ni�cia l u� skr�cenia zostanie zaliczone na 
poczet świadczenia prz�s�ugującego w prz�padku trwa�ego inwalidztwa cz�-
ściowego, a U�ezpieczonemu prz�s�uguje prawo do świadczenia w w�sokości 
ró�nic � pomi�dz� w�sokością świadczenia prz�s�ugującego w prz�padku 
trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego, a w�p�acon�m świadczeniem w prz�padku 
z�amania lu� zwic�ni�cia lu� skr�cenia; 

10) w prz�padku ��głeg� ����uc�� g���m�, bądź � p���p�dku p����e��� p�ądem 
lub p���u�em � je�eli w w�niku nag�ego zatrucia gazami, �ądź w prz�padku 
pora�enia prądem lu� piorunem, w nast�pstwie którego nastąpi� co najmniej 
trz�dniow� po��t U�ezpieczonego w szpi talu � prz�s� uguje świ adczenie w w�-
sokości 5% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji 
Oc�rona Plus; 

11) w prz�padku us�k�d�eń c��ł� � ��s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku, k�ó�e 
��m�g�ł� ���e��e�cj� lek��sk �ej � pl�có�ce med�c��ej ���� lec�e��� � c� 
��jm��ej d�óch ����� k�����l��ch � świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ez-
pieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Oc�rona Plus, a z t�tu�u 
któr�c� nie prz�s �uguje świadczenie, o któr�m mowa w pkt 4 oraz pkt 7)-10) i 12); 

12) w prz�padku �s���ąś��e��� mó�gu � ��s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� 
��p�dku � je�eli w w�niku nieszcz�śliwego w�padku U�ezpieczon� dozna� 
wstrząśnienia mózgu, w w�niku którego konieczn� co najmniej  trz�dniow� po��t 
U�ezpieczonego w szpitalu prz�s�uguje jednorazowe świadczenie w w�sokości 
stanowiącej 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia. 

Co oFErUJE oPCJa ProGrESJa?
roDzaJE i wySoKo�Ć �wiaDCzEŃ

§10

opcj� P��g�esj� o�ejmuje nast�pujące świadczenia:

1) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u � ����ku ��es�c� ęśl��eg� � �p�dku:

a) w prz�padku 100% us�c�e�bku �� �d����u � świadczenie w w�sokości 
250% sum� u�ezpieczenia, 

�) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u p����ej 100 % � świ adczenie w ramac� 
s�stemu świadczeń progres�wn�c�, tj. w w�sokości uzale�nionej od w�sokości 
uszczer�ku na zdrowiu i w�noszące:

� 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla opcji 
PROGRESJA za ka�d� procent uszczer�ku na zdrowiu � w prz�padku 
uszczer�ku na zdrowiu w�noszącego w przedziale 1% � 25%, 

� 1,5% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla opcji 
PROGRESJA za ka�d� procent uszczer�ku na zdrowiu � w prz�padku 
uszczer�ku na zdrowiu w przedziale 26% � 50%, 

� 2,0% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla opcji 
PROGRESJA za ka�d� procent uszczer�ku na zdrowiu � w prz�padku 
uszczer�ku na zdrowiu w przedziale 51% � 75%, 

� 2,5% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla opcji 

PROGRESJA za ka�d� procent  uszczer�ku na zdrowiu � w prz�padku 
uszczer�ku na zdrowiu pow��ej 75%, 

c) k�s��� ��b�c�� ����bó� med�c���ch ��d�����ch �� �lece��e � zwrot 
udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 30% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem i�:

� są niez��dne z med�cznego punktu widzenia i udokumentowane kopią 
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w w�ro�� med�czne w�dawane na 
zlecenie 

oraz

� zosta�� poniesione na ter�torium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� dwa lata od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

d) k�s��� p��ek��l�fk������ ����d��eg� �sób ��epeł��sp�����ch � 
zwrot udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 30% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem i�:

� U�ezpieczonemu na podstawie dec�zji Zak�adu U�ezpieczeń Spo�ecz-
n�c� prz�znano rent� szkoleniową jako oso�ie t rwale niezdolnej do 
prac� w dot�c�czasow�m zawodzie lu� orzeczenie powiatowego (lu� 
wojewódzkiego) zespo�u ds. orzekania o niepe�nosprawności, w któr�m 
orzeczono o celowości przekwali�kowania zawodowego oso�� niepe�no-
sprawnej 

oraz

� zosta�� poniesione na ter�torium Rzecz�pospolitej Polsk iej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� dwa lata od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

2) w prz�padku us�c�e�bku �� �d����u � ����ku ���ku p�d�c�k�  � jednorazowe 
świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i� padaczka zosta�a zdiagnozowana po raz 
pierwsz� w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej; 

3) w prz�padku śm�e�c�  Ube�p�ec���eg� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� świadczenie w w�sokości 250% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu dwóc� lat od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

4) w prz�padku �d��g��������� u Ube�p�ec���eg� seps� � jednorazowe 
świadczenie w w�sokości 10% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem, i� sepsa zosta� a zdiagnozowana po raz pierwsz� 
w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej;

5) w prz�padku śm�e�c�  opiekuna prawnego lu� rodzica Ube�p�ec���eg� � ��-
s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku � świadczenie w w�sokości 10% sum� 
u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) śmierć nastąpi�a w ciągu 12 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

Odpowiedzialność InterRisk ograniczona j est  do dwóc� zdarzeń w okresie 
u�ezpieczenia.

6) w prz�padku p�g����e��� p��e� ps�, p�kąs����, ukąs�e���/u�ądle��� � jedno-
razowe świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego po��tu w szpitalu; 

7) w prz�padku �s���ąś��e��� mó�gu � ��s�ęps���e ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� je�eli w w�niku nieszcz�śliwego w�padku U�ezpieczon� dozna� wstrząśnienia 
mózgu, w w�niku którego konieczn� ��� co najmniej trz�dniow� po��t 
U�ezpieczonego w szpital u prz�s�uguje jednorazowe świadczenie w w�sokości 
stanowiącej 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia. 

o JaKiE oPCJE DoDatKowE MożES z rozSzErzyĆ wyBranĄ oPCJĘ?

§11

1. Za zap�atą dodatkowej sk�adki opcj� P�ds������ , opcj� P�ds������ Plus , opcj� 
och��� �, opcj � och��� � Plu s lu� opcj� P��g�es j� mo�e zos tać  rozs zerzona 
o poni�sze opcje D�d��k��e (D1–D18) , o�ejmujące nast�pujące świadczenia:

1) opcj� D�d��k��� D1 � śm�e�ć Ube�p�ec���eg� � ��s�ęps���e ��p�dku 
k�mu��k�c�j�eg� � świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia okre-
ślonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem i�:

a) w�padek komunikac�jn�  w związku z ruc�em pojazdu, o któr�m mowa w §2 
pkt 90 niniejsz�c� OWU w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz 

�) śmierć nastąpi�a w ciągu dwóc� lat od dat� nieszcz�śliwego w�padku; 

2) opcj� D�d��k��� D2  � �p���e��� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� � �p�dku � 
świadczenie w w�sokości stanowiącej procent sum� u�ezpieczenia określonej 
w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2, uzale�nione od stopnia 
oparzenia określonego w��ącznie w TAbELI nr 6:
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TAbELA nr 6

S��p�eń 
�p���e���

w�s�k�ść ś���dc�e��� �������� j�k� �����ść 
p��ce����� (%) sum� ube�p�ec�e��� �k �eśl��ej � um���e 

ube�p�ec�e��� dl� opcj� D�d��k��ej D2

II stopień 10

II I stopień 30

IV stopień 50

3) opcj� D�d��k��� D3 � �dm���e���  � świadczenie w w�sokości stanowiącej 
procent sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji 
Dodatkowej D3, uzal e�nione od stopn ia odmro�enia określonego w��ącznie 
w TAbELI nr 7:

TAbELA nr 7

S��p�eń 
�dm���e���

w�s�k�ść ś���dc�e��� �������� j�k� �����ść 
p��ce����� (%) sum� ube�p�ec�e��� �k�eśl��ej � um���e 

ube�p�ec�e��� dl� opcj� D�d��k��ej D3

II  stopień 10

III stopień 30

IV stopień 50

4) opcj� D�d��k��� D4 � p�b�� � s�p���lu � �k�es�e ube�p�ec�e��� � ����ku 
��es�c�ęśl��eg� ��p�dku � świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za ka�d� nast�pn� 
dzień po��tu U�ezpieczonego w szpitalu , począwsz� od trzeciego dnia po��tu 
w szpitalu, ��dącego nast�pstwem nieszcz�śliwego w�padku, któr� mia� miejsce 
w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej. W prz�padku kolejn�c�, nast�pują-
c�c� po so�ie po��tów w szpitalu w związku z t�m sam�m nieszcz�śliw�m w�pad-
kiem świadczenie szpitalne prz�s�uguje od pierwszego dnia po��tu w szpitalu. 
Świadczenie z t�tu�u po��tu w szpitalu w w�niku nieszcz�śliwego w�padku prz�-
s�uguje maks�malnie za 90 dni po��tu U�ezpieczonego w szpitalu. Gd� w�pis ze 
szpitala nastąpi po zakończeniu okresu u�ezpieczenia po��t w szpitalu jest o�j�t� 
odpowiedzialnością U�ezpiecz�ciela, pod warunkiem, �e prz�j�ci e do szpitala 
nastąpi�o w okresie u�ezpieczenia;  

5) opcj� D�d��k��� D5 � p�b�� � s�p���lu � �k�es�e ube�p�ec�e��� � ����ku 
ch���b� � świadczenie w w�sokości 1% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za k a�d� nast�pn� dzień po��tu U�ez-
pieczonego w szpitalu, począwsz� od trzeciego dnia po��tu w szpitalu, w związku 
z c�oro�ą, która zosta�a zdiagnozowana w trakcie trwania oc�ron� u�ezpiecze-
niowej . W prz�padku kolejn�c�, nast�pując�c� po so�ie po��tów w szpitalu 
w związku z tą samą c�oro�ą świadczenie s zpitalne prz�s�uguje od pierwszego 
dnia po��tu w szpitalu. Świ adczenie z t�tu�u po��tu w szpitalu w w�niku c�oro�� 
prz�s�uguje maks�malnie za 60 dni po��tu w szpitalu. Gd� w�pis ze szpitala nastąpi 
po zakończeniu okresu u�ezpieczenia po��t w szpitalu jest o�j�t� odpowiedzi al-
nością U�ezpiecz�ciela, pod warunkiem, �e prz�j�cie do szpitala nastąpi�o w okresie 
u�ezpieczenia; 

6) opcj� D�d��k��� D6  � P�����e Ch���b�: w prz�padku zdiagnozowania 
P�����ej Ch���b� � świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem 
zdiagnozowania u U�ezpieczonego po raz pierwsz� w okresie trwania oc�ron� 
u�ezpieczeniowej, nast�pującego rodzaju Powa�nej C�oro��:

a) nowotwór  z�ośliw�, 

�) parali�, 

c) niew�dolność nerek, 

d) transplantacja g�ówn�c� organów, 

e) poliom�el itis, 

�) utrata mow�, 

g) utrata s�uc�u, 

�) utrata wzroku, 

i) anemia aplast�czna, 

j) stwardnienie rozsi ane, 

k) cukrz�ca t�pu I, 

l) niew�dolność serca, 

�) c�oro�a autoimmunologiczna, 

m) zapalenie opon mózgowo-rdzeniow�c�; 

7) opcj� D�d��k��� D7  � k�s��� �pe��cj� pl�s��c���ch � ����ku ��es�c�ęśl�-
�eg� ��p�dku  � zwrot udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 20% sum� 
u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji  Dodatkowej D7, 
pod warunkiem, i�:

a) operacja plast�czna zosta�a zalecona przez lekarza jako niez��dna cz�ść 
procesu leczenia nast�pstw nieszcz�śliwego w�padku, któr� mia� mi ejsce 
w trakcie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) koszt� operacj i plast�cznej zosta�� poniesione w okresie nie d�u�sz�m ni� 
jeden rok od dat� nieszcz�ś liwego w�padku; 

8) opcj� D�d��k��� D8  � �pe��cje � ����ku ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku � 
świadczenie w w�sokości stanowiącej procent sum� u�ezpieczenia określo nej 
w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8, uzale�nione od rodzaju 
operacji określonej w��ącznie w TAbELI nr 8, pod warunkiem i� operacj a:

a) zosta�a zalecona przez lekarza jako niez��dna cz�ść procesu leczeni a 
nast�pstw nieszcz�śliwego w�padku, któr� mia� miejsce w okresie trwania 
oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) zosta�a przeprowadzona w trakcie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej w trakcie 
co najmniej trz�dniowego po��tu U�ezpieczonego w szpitalu, 

TAbELA nr 8

r�d��j �pe��cj�
w�s�k�ść ś���dc�e��� �������� 

j�k� �����ść p��ce����� (%) sum� 
ube�p�ec�e��� �k�eśl��ej � um���e 

ube�p�ec�e��� dl� opcj� D�d��k��ej D8

ope��cje p��ł�k c��ł�:

operacje plastyczne/rekonstrukcyjne 
następst w nieszczęśliwych wypadków

15

ope��cje p��e��du p�k��m��eg� � j�m� b��us��ej:

operacje przełyku 100

resekcja żołądka 70

resekcja jelita 40

operacje wątroby 90

operacje trzustki 90

operacje śledz iony 40

ampu��cje:

amputacja palców rąk i nóg - każdy 10

amputacja dłoni, przedramienia, stopy 30

amputacja na poziomie podudzia, 
ramienia

50

amputacja na poziomie uda 70

amputacja kończyny na poziomie stawu 
biodrowego

100

ope��cje ���ą� ��e � �����c�em kl��k � p�e�s���ej:

operacje płuca 100

ope��cje ���� ądó� �m�słu:

operacje oka:
urazowe uszkodzenie gałki  ocznej
usunięcie gałki ocznej
odwarst wienie siatkówki

20
40
20

operacje ucha:
zabiegi w obrębie ucha środkowego
zabiegi w obrębie ucha wewnętrznego

40
65

operacje nosa:
operacja zatok
operacje przegrody nosowej i małżowin 
nosa

15
10

ope��c�j�e lec�e��e � ł�m�ń:

kości czaszki 50

kości twarzoczaszki 30

nosa 10

kręgosłupa 50

obręczy barkowej 30

żeber, mostka 10

kości przedramienia 15

kości stępu, śródstopia 10

uda 30

ramienia lub podudzia 25
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rzepki  lub miednicy 20

nadgarstka, śródręcza 10

ope��c�j�e lec�e��e ���ch��ęć/sk�ęceń s���u:

biodrowego lub kręgosłupa 45

barkowego 30

kolanowego, łokciowego, skokowego lub 
nadgarstka

20

ope��cje ukł�du m�c����- płc���eg�:

operacje nerki , dróg moczowych 65

operacje ginekologiczne:
jajnika i jajowodu
w obrębie sromu, pochwy i szyjki macicy
macicy

20
20
65

operacje męskich narządów płciowych 20

ope��cje �eu��ch��u�g�c��e:

operacje centralnego układu nerwowego - 
mózg i rdzeń kręgowy

100

P��es�c�ep�:

przeszczep serca 100

przeszczep wątroby 100

przeszczep nerki 100

przeszczep innych narządów 65

c) je�eli w w�niku tego samego nieszcz�ś liwego w�padku zosta�a w�konana 
wi�cej ni� jedna operacja, prz�s�uguje � zgodnie z TAbELĄ nr 8 � świadczenie 
��dące sumą kwot za ka�d� rodzaj operacji,  ale w�sokość świadczenia nie 
mo�e przekrocz�ć sum� u�ezpieczenia ustalonej w umowie u�ezpieczenia 
dla Opcji Dodatkowej D8; 

9) opcj� D�d��k��� D9 � �pe��cje � ����ku ch���b� � świadczenie w w�sokości 
stanowiącej procent sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla 
Opcji Dodatkowej D9, uza le�ni one od rodzaju operacji , określonej w��ącznie 
w TAbELI nr 9, pod warunkiem i� operacja:

a) zosta�a zalecona przez lekarza jako niez��dna cz�ść procesu leczenia c�oro��, 
która zosta�a zdiagnozowania po raz pierwsz� w okresie u�ezpieczenia 

oraz

�) zosta�a przeprowadzona w trakcie trwania okresu u�ezpieczenia w trakcie co 
najmniej trz�dniowego po��tu U�ezpieczonego w szpitalu, 

TAbELA nr 9

r�d��j �pe��cj�
w�s�k�ść ś���dc�e��� �������� j�k� 
�����ść p��ce����� (%) sum� ube� -

p�ec�e��� �k�eśl��ej � um���e ube�-
p�ec�e��� dl� opcj� D�d��k��ej D9

ope��cje p��e��du p�k��m��eg� � ����ądó� j�m� b��us��ej:

operacje przełyku:
częściowa resekcja przełyku
całkowita resekcja przełyku
zespolenie omijające przełyk
operacja naprawcza przełyku/wszczepienie 
endoprotezy przełyku

80
100
80
80

operacje żołądka:
częściowa resekcja żołądka/wycięcie 
zmiany żołądka
całkowita resekcja żołądka

80

100

operacje jelit 40

operacja wyrostka robaczkowego 
ze wskazań nagłych

10

operacje wątroby :
częściowa resekcja wątroby/wycięcie 
zmiany wątroby
całkowita resekcja wątroby

80 

90

operacje trzustki:
wycięcie zmiany trzustki
całkowita resekcja trzustki/wycięcie głowy 
trzustki

90
100

całkowita resekcja śledziony 40

ampu��cje:

amputacja kciuka 10

amputacja dłoni 35

amputacja na poziomie przedramienia 40

amputacja na poziomie ramienia 50

amputacja stopy 40

amputacja na poziomie uda, podudzia 65

całkowita amputacja kończyny z  wyłusz-
czeniem w stawie biodrowym

100

amputacja prosta sutka 40

amputacja całkowita sutka/ów z  doszczęt-
nym usunięciem węzłów pachowych

80

ope��cje ukł�du �ddech��eg�:

operacje nosa:
operacja zatok
operacja przegrody nosowej i małżowin nosa

20
20

wycięcie kr tani 90

operacje tchawicy:
częściowe wycięcie tchawicy
plastyka tchawicy
protezowanie tchawicy metodą otwartą
tracheostomia (nie obejmuje tracheosto-
mii czasowej)
otwarta operacja tchawicy

90
80
80
10

30

częściowe usunięcie oskrzela 30

wycięcie płuca (całego lub �ragmentu 
tkanki płucnej)

100

operacja śródpiersia metodą otwartą 
(nie obejmuje biopsji diagnostycznej)

80

ope��cje j�m� us��ej:

operacje warg 10

wycięcie języka 40

wycięcie migdałków 1

operacje ślinianek/przewodów ślinowych 5

ope��cje �k �:

usunięcie gałki ocznej 40

operacje oczodołu 50

protezowanie gałki  ocznej 30

operacje dotyczące powiek lub gruczołu 
łzowego

20

operacje spojówek 10

operacje na rogówce lub twardówce 10

zabieg naprawczy odklejenia siatkówki 5

ope��cje uch�:

operacje wyrostka sutkowatego 80

zabiegi w obrębie ucha środkowego 40

zabiegi w obrębie ucha wewnętrznego 30

zabiegi w obrębie ucha zewnętrznego 10

operacje ślimaka 80

operacje aparatu przedsionkowego 70

ope��cje ukł�du �e����eg�:

kraniotomia – otwarcie czaszki 100

trepanacja czaszki 20

wycięcie zmiany/resekcja tkanki mózgowej 90

stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej 90

wszczepienie stymulatora mózgu 90

wentrykulostomia 80

operacje na oponach mózgu i przestrzeni 
okołooponowej

90

operacja dotycząca przestrzeni podpaję-
czynówkowej mózgu

80

operacje nerwów czaszkowych 80
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operacja nerwów rdzeniowych 30

operacje rdzenia kręgowego 100

sympatektomia 80

ope��cje ukł�du m�c���eg�:

operacje nerki :
całkowite wycięcie ne rki
częściowe wycięcie nerki/usunięcie zmiany 
nerki
nacięcie nerki

80
80

50

operacje moczowodu 50

operacja w zakresie ujścia moczowodu 30

operacje pęcherza moczowego:
całkowite wycięcie pęcherza moczowego
częściowe wycięcie pęcherza moczowego
plastyka ujścia pęcherza

90
80
40

wycięcie cewki moczowej 70

ope��cje ��c��ń �ę���c��ch � ��l��ch:

operacje dużych naczyń tętniczych (aorty, 
tętnicy płucnej, szyjnej, podobojczykowej, 
nerkowej, biodrowej, udowej)

100

operacja tętniaka tętnic mózgu 100

zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi ż yły 
wrotnej

90

ope��cje se�c�:

plastyka przedsionka serca 90

pomostowanie tętnic wieńcowych 80

otwarta operacja układu 
bodżcoprzewodzącego serca

100

wszczepienie rozrusznika/stymulatora 40

operacje osierdzia 40 

c) je�eli w w�niku tej samej c�oro�� zostanie w�konana wi�cej ni� jedna opera-
cja, prz�s�uguje � zgodnie z TAbELĄ nr 9 � świadczenie ��dące sumą  kwot za 
ka�d� rodzaj operacji, ale w�sokość świadczenia nie mo�e przekrocz�ć sum� 
u�ezpieczenia ustalonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcj i Dodatkowej D9;

10) opcj� D�d��k��� D10 � k�s��� lec�e��� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku 
� zwrot udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 20% sum� u�ezpieczenia 
określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10. W ramac� limitu na 
zwrot kosztów leczeni a zastosowanie ma podlimit na zwrot kosztów re�a�ilitacji,  
któr� w�nosi 500 z�. Zwrot kosztów leczenia nast�puj e pod warunkiem, �e koszt� 
leczenia:

a) powsta�� w nast�pstwie nieszcz�ś liwego w�padku, któr� w�darz�� s i� podczas 
trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 

oraz

�) zosta�� poniesione na ter�torium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie 
d�u�sz�m ni� 12 miesi�c� od dat� nieszcz�ś liwego w�padku; 

11) opcj� D�d��k��� D11  � c��s��� ��e�d�l��ść Ube�p�ec� ��eg� d� ��uk� lub 
p��c� � ����ku ��es�c�ęśl��eg� ��p�dku  � świadczenie w w�sokości 0,1% 
sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej 
D11, za ka�d� dzień czasowej  niezdolności do prac� lu� nauk i, pows ta�ej 
w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku, któr� w�darz�� si� podczas trwania 
oc�ron� u�ezpieczeni owej, począwsz� od:

a) 10-go dnia czasowej niezdolności U�ezpieczonego do prac� lu� nauki, w prz�-
padku gd� czasowa niezdolność U�ezpieczonego do prac� lu� nauki trwa�a 
nieprzerwanie do 30 dni, za w�jątkiem dni woln�c� od nauki lu� prac�,

lu�

�) 1-go dnia czasowej niezdolności U�ezpieczonego do prac� lu� nauki, w prz�-
padku gd� czasowa niezdolność U�ezpieczonego do prac� lu� nauki trwa�a 
nieprzerwanie pow��ej 30 dni, za w�jątkiem dni woln�c� od nauki lu� prac�.

Świadczenia prz�s�uguje maks�malnie za 10 miesi�c� czasowej niezdolności U�ez-
pieczonego do prac� lu� nauki w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej; 

12) opcj� D�d��k��� D12 � �d��g��������e u Ube�p�ec���eg� ��d� ���d���ej 
se�c� � świadczenie w w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie 
u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12, pod warunkiem �e wada wrodzona serca 
zosta�a zdiagnozowana po raz pierwsz� w trakcie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej; 

13) opcj� D�d��k��� D13 � k�s��� lec�e��� s��m���l�g�c��eg� � ����ku 
��es�c�ęśl��eg� ��p�dku � zwrot udokumentowan�c� kosztów do w�sokości 
10% sum� u�ezpieczenia okreś lonej w umowie u�ezpieczenia dla Opcji 
Dodatkowej D13, pod warunkiem, i� koszt� leczenia stomatologicznego:

a) powsta�� w nast�pstwie nieszcz�ś liwego w�padku, któr� w�d arz�� s i� podczas 
trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej  

oraz

�) zosta�� poniesione na od�udow� stomatologiczną uszkodzonego lu� utraco-
nego z��a sta� ego, z  zastrze�eniem, �e w związku z utratą lu� uszkodzeniem 
z��a w nast�pstwie nieszcz�śliwego w�padku u U�ezpieczonego zosta� orze -
czon� uszczer�ek na zdrowiu 

oraz

c) zosta�� ponies ione w okresie u�ezpieczenia na ter�torium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w okresie maks�malnie 6 miesi�c� od dat� nieszcz�śliwego w�padku;

14) opcj� D�d��k��� D14 � uc�ą�l��e lec�e��e � ����ku ��es�c�ęśl��eg� 
��p�dku � w�p�ata świadczenia w w�sokości 2% sum� u�ezpieczenia określonej 
w umowie u�ezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, i�:

a) nieszcz�śliw� w�padek nie pozostawi� uszczer�ku na zdrowiu U�ezpieczo-
nego (0% uszczer�ku na zdrowiu), �ądź trwa�ego inwalidztwa cz�ściowego, 
z�amania kości, ran ci�t�c� lu� szarpan�c�, urazów narządów ruc�u, wstrzą-
śnienia mózgu  

oraz

�) prze�ieg leczenia spowodowa� czasową niezdolność do nauki lu� prac� przez 
okres nie krótsz� ni� 10 dni; 

15) opcj� D�d��k��� D15  � ass�s���ce EDU PLUS o�ejmująca:

a) p�m�c med�c��ą:

� wiz�ta lekarza Centrum Assistance � je�el i U�ezpieczon� uleg� 
nieszcz�śliwemu w�padkowi, któr� jest  o�j�t� oc�roną u�ezpieczeniową, 
InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokr�je 
koszt� dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego �onorarium za 
pierwszą wiz�t� w miejscu po��tu U�ezpieczonego,

� wiz�ta piel�gniarki � je�eli U�ezpieczon� uleg� nieszcz�śliwemu 
w�padkowi, któr�  jest o�j�t� oc�roną u�ezpieczeniową, InterRis k 
za pośrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum 
Assistance, zorganizuje i pokr�je koszt dojazdu piel�gniarki oraz jej 
�onorarium za wiz�t� w miejscu po��tu U�ezpieczonego. InterRis k 
pokr�wa koszt� wiz�t piel�gniarki  do w�sokości sum� u�ezpieczenia,

� dostawa leków � je�eli U�ezpieczon� uleg� nieszcz�śliwemu w�padkowi, 
któr� jest o�j�t� oc�roną u�ezpieczeniową i w nast�pstwie którego 
w�maga le�enia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, 
InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokr�je 
koszt transportu leków przepisan�c� przez lekarza Centrum Assistance. 
Koszt leków ponosi U�ezpieczon�, 

� opieka domowa po �ospitalizacji � je�eli U�ezpieczon� uleg� 
nieszcz�śliwemu w�padkowi, w nast�pstwie którego prze��wa� w szpital u 
przez okres co najmniej 7 dni, InterRisk za pośrednictwem Centrum 
Assistance, po uz�skaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie 
zorganizuje i pokr�je koszt opieki domowej po zakończeniu �ospitalizacji, 
do w�sokości sum� u�ezpieczenia. łącznie czas opiek i domowej nie mo�e 
przekrocz�ć 96 godzi n. Us�uga opiek i domowej o�ejmuje:

i. ro�ienie zakupów spo��wczo-przem�s�ow�c� pierwszej potrze�� � 
koszt� zakupów realizowan�c� na zlecenie U�ezpi eczonego pokr�wa 
U�ezpieczon�, 

ii. prz�gotow�wanie posi�ków � prz� u��ciu produktów, środków i sprz�-
tów udost�pnion�c� przez U�ezpieczonego, 

iii. pomoc w utrz�maniu cz�stości w domu: sprzątanie pod�óg, d�wanów 
i w�k�adzin d�wanow�c�, ścieranie kurz�, w�rzucanie śmieci, zm�wanie 
nacz�ń, cz�szczenie powierzc�ni ro�ocz�c� w kuc�ni (�latów, p��t� 
kuc�ennej oraz zlewu), sprzątanie � azienki; podlewanie rośl in w domu 
i ogrodzie � prz� u��ciu środków i sprz�tów udost�pnion�c� przez 
U�ezpieczonego,

� transport med�czn� � je�el i U�ezpieczon� uleg� nieszcz�śliwemu 
w�padkowi, któr�  jest o�j�t� oc�roną u�ezpieczeniową, InterRis k 
za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokr�je koszt 
transportu z miejsca po��tu U�ezpieczonego do placówki med�cznej,

� in�olinia med�czna � InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance 
zapewni U�ezpieczonemu mo�liwość rozmow� z l ekarzem Centrum 
Assistance, któr� udzieli U�ezpieczonemu ustnej in�ormacji co do dalszego 
post�powania. In�ormacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie 
mają c�arakteru diagnost�cznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum 
Assistance U�ezpieczon� uz�ska:

i. in�ormacje med�czne o dan�m sc�orzeniu, zastosowan�m leczeniu, 
nowoczesn�c� metodac� leczenia w ramac� o�owiązując�c� w Polsce 
przepisów, 

ii. in�ormacje o �adaniac� kontroln�c� dla grup wiekow�c� o podw��-
szon�m r �z�ku zac�orowań, 

iii. in�ormacje o dzia�aniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutk i 
u�oczne, interakcje z inn�mi lekami, mo�liwości prz�jmowania w czasie 
cią�� i laktacji) w rama c� o�owiązując�c� w Polsce przepisów, 
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�) ��d���du�l�e k��epe��cje  � je�eli U�ezpieczon� uczeń lu� student uleg� 
nieszcz�śliwemu w�padkowi, któr� jest o�j�t� oc�roną u�ezpieczeniową, 
w w�niku którego nie móg� ucz�szczać na zaj�cia lekc�jne nieprzerwanie 
przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, 
InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokr�je koszt  
ind�widualn�c� korepet�cji z w��ran�c� przez U�ezpieczonego ucznia lu� 
studenta przedmiotów wc �odz ąc �c� w zakres programow� realizowan� 
w szkole lu� uczelni maks�malnie do 10 godzin lekc� jn�c� w odniesieniu do 
jednego nieszcz�śliwego w�padku, 

c) p�m�c �eh�b�l���c�j�ą � je�eli U�ezpieczon�, ��dąc� pracownikiem placówki 
oświatowej, za w�j ątkiem uczniów i studentów, uleg� nieszcz�śliwemu 
w�padkowi, któr� jest o�j�t� oc�roną u�ezpieczeniową, w w�niku którego 
czasowo utraci� zdolność do w�kon�wania prac� trwającą nieprzerwanie 
co najmniej 7 dni, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, InterRisk 
za pośrednictwem Centrum Ass istan ce na zlecenie lekarza prowadzącego 
leczenie zorganizuje i pokr�je koszt prac� re�a�ilitanta w miejscu po��tu 
U�ezpieczonego maks�malnie do 8 godzin re�a�ilitacji w odniesieniu do 
jednego nieszcz�śliwego w�padku, 

d) p�m�c �����m���c��ą � świadczoną za pośrednictwem InterRisk Kontakt, 
o�ejmującą  zorganizowanie i pokr�cie kosztów udzielenia U�ezpieczonemu 
pomoc� in�ormat�cznej, opartej o  sieć serwisu in�ormat�cznego wskazanego 
przez InterRisk, polegającej na:

� zdalnej kon�guracji dowolnego programu pocztowego, 

� wsparciu mer�tor�czn�m i tec�niczn�m w o�s�udze pakietu MS Ofce 
(wsz�stkie w�dane przez producenta wersje), 

� wsparciu mer�tor�czn�m w o�s�udze kana�ów Social Media, 

� wsparciu mer�tor�czn�m i tec�niczn�m w s�stemac� operac�jn�c� 
Windows oraz Mac (dowolne wersje), 

� pomoc� w instalacj i oraz deinstalacji oprogramowania, 

� diagnost�ce i naprawie niew�aściwie dzia�ającego oprogramowania w prz�-
padku awarii urządzenia, 

� pomoc� prz� o�s�udze, instalacji i kon�guracji urządzeń oraz 
oprogramowania, 

� sprawdzeniu poziomu �ezpieczeństwa komputera � przeskanowaniu 
w poszukiwaniu wirusów, instalacji odp�atn�c� lu� darmow�c� programów 
ant�wirusow�c� (na ��czenie U�ezpieczonego),

� zdalnej pomoc� prz� usuwaniu wirusów komputerow�c� lu� innego 
rodzaju potencjalnie nie�ezpiecznego oprogramowania z urządzeń,

� prz�spieszeniu dzia�ania komputera � opt�malizacji sz��kości prac� 
s�stemu operac�jnego,

� doradztwie w zakresie do�oru nowego urządzenia,

� pomoc� w ustawieniu kontroli rodzicielskiej cz� li:

i. wer��kacj i odwiedzan�c� przez dziecko stron internetow�c�, 

ii. ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularn�c� przeglądarkac� 
internetow�c�, 

iii. �lokadzie w��ran�c� przez rodzica lu� opiekuna prawnego U�ezpie-
czonego, ��dącego dzieckiem w wieku do lat 18, st ron internetow�c� 
(np. �ace�ook) � dost�p t�lko po elektroniczn�m w�ra�eniu zgod� 
przez rodzica lu� opiekuna prawnego U�ezpieczonego, 

iv. stworzeniu oso�nego konta z ograniczon�mi uprawnieniami 
s�stemow�mi, 

� udzielaniu instrukcji i wsparciu w kon�gurowaniu c�mur� � wsparcie 
tele�oniczne, 

� pomoc� w aktualizacji s�stemów operac�jn�c� � wsparcie tele�oniczne,

� wsparcie tele�oniczne podczas po�ierania, instalowania aplikacji,

� wsparcie tele�oniczne podczas kon�gurowania p�atności przez tele�on.

Pomoc in�ormat�czna dost�pna jest 24 godzin� na do�� przez 7 dni w t�godniu. 

W ka�d�m roczn�m okresie u�ezpieczenia U�ezpieczonemu prz�s�uguje 
mo�liwość skorz�stania z nie wi�cej ni� 4 us�ug pomoc� in�ormat�cznej.

Warunkiem zdalnego w�konania pomoc� in�ormat�cznej jest zgoda 
U�ezpieczonego na zainstalowanie w urządzeniu aplikacji oraz na zdalne 
w�konanie pomoc� in�ormat�cznej poprzez akceptacj� komunikatu 
w�świetlonego na monitorze urządzenia.

W prz�padku �raku zgod� U�ezpieczonego lu� �raku tec�niczn�c� 
mo�liwości zdalnego w�konania pomoc�, us�uga ��dzie polega�a na 
tele�oniczn�m wsparciu in�ormat�czn�m.

W prz�padku, gd� do instalacji lu� reinstalacji oprogramowania konieczne 
jest podanie kodu/klucza, U�ezpieczon� zo�owiązan� jest samodzielnie 
podać kod/k lucz w�magan� do instalacji lu� reinstalacji oprogramowania; 

16) opcj� D�d��k��� D16  � telemed�c��� � InterRisk za pośrednictwem Centrum 

Telemed�c�n� zorganizuje i pokr�j e, z zastrze�eniem §13 ust.  4, koszt 12 
e-konsultacji internist�czn�c�, pediatr�czn�c� lu� dietet�czn�c� w ciągu o kresu 
u�ezpieczenia, z zastrze�eniem, �e pomi�dz� dwoma nast�pując�mi po so�ie 
e-konsultacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna przerwa.

Warunkiem skorz�stania przez U�ezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie 
przez U�ezpieczonego urządzeń umo�liwiając�c� komunikacj� w �ormie w jakiej 
prowadzona ��dzie konsultacja,  spe�niając�c� w�magania określone w za�ączniku 
nr 2 do OWU. Koszt� po�ączeń i us�ug internetow�c� U�ezpieczon� ponosi we 
w�asn�m zakresie; 

17) opcj� D�d��k��� D17  � P�k�e� onKo  � pod warunkiem zdiagnozo wania 
u U�ezpieczonego po raz pierwsz� w okresie trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej 
jednej z nast�pując�c� rodzajów Powa�n�c� C�oró�: nowotworu z�ośliwego, 
cukrz�c� t�pu I, niew�dolności serca, niew�dolności nerek , c�oro�� autoimmu-
nologicznej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniow�c�, InterRisk za pośrednictwem 
Centrum ONKO zorganizuje i pokr�je koszt:

a) D�ug�ej op���� Lek��sk�ej K��j��ej, 

�) telek��sul��cj� lek ��sk�ch specj�l�s��c���ch � lek���em k��sul����em ; 

18) opcj� d�d��k��� D18 � z���� k�s��ó� lekó� � jednorazow� zwrot udoku-
mentowan�c� kosztów poniesion�c� na leki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
do w�sokości 100% sum� u�ezpieczenia określ onej w umowie u�ezpieczenia dl a 
Opcji Dodatkowej D18. Zwrot kosztów nast�puje pod warunkiem, i�: 

a) U�ezpieczon� w związku z nieszcz�śliw�m w�padkiem prze��wa� w szpitalu 
przez okres minimum 4 dni, 

�) leki zosta�� przepisane przez lekarza prowadzącego leczenie szpitalne, 

c) nieszcz�śliw� w�padek w�darz�� si� podczas trwania oc�ron� u�ezpieczeniowej.

oPCJa DoDatKowa D19 – aSySta Prawna

§12

i. PrzEDM iot UBEzPiECzEnia 

1. Przedmiotem u�ezpieczenia jest organizacja i pokr�cie kosztów świadczenia 
U�ezpieczonemu  us �ug As�st� Prawnej związan�c� z j ego ��ciem pr�watn�m.

2. Oc�rona u�ezpieczeniowa o�ejmuje w�padki u�ezpieczeniowe zaistnia�e i rozpozna-
wane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wed�ug prawa polskiego, powsta�e w okresie 
u�ezpieczenia.

3. Poj�cia u��te w niniejsz�c� OWU w zakresie u�ezpieczenia As�st� Prawnej 
oznaczają:

1) As�sta Prawna � świadczenia In�ormacji Prawnej oraz Konsultacji i Porad� Prawnej 
w�mienione w ust. 1 pkt II;

2) In�ormacja Prawna � świadczenia As�st� Prawnej w�mienione w pkt II ust.  1 pkt 1;

3) Konsultacja i Porada Prawna � świadczenie us� ugi polegającej na udzieleniu 
in�ormacji o powszec�nie o�owiązując�c� przepisac� prawa polskiego, 
orzecznictwie i poglądac� doktr�n� w zakres ie pro�lemu prawnego, związanego 
z ��ciem pr�watn�m, z któr�m zg�osi� si� U�ezpieczon� oraz zarekomendowanie 
zgodnego z prawem post�powania w zakresie ustalonego pro�lemu prawnego;

4) Przedstawiciel   InterRisk � podmiot wskazan� przez InterRisk w celu realizacji 
świadczeń As�st� Prawnej; 

5) W�padek u�ezpieczeniow� � pro�lem prawn� związan� z ��ciem pr�watn�m 
U�ezpieczonego, powodując� konieczność skorz�stania  przez U�ezpieczonego 
z As�st� Prawnej, o  ile w�stąpi� on w okresie u�ezpieczenia i zosta� zg�oszon� 
w okresie u�ezpieczenia poprzez InterRisk Kontakt do Przedstawiciela InterRisk;

6) ż�cie pr�watne � akt�wność U�ezpieczonego niezwiązana z prowadzeniem przez 
niego dzia�alności gospodarczej lu� zawodowej. 

ii. zaKrES UBEzPiECzEnia 

1. U�ezpieczenie As�st� Prawnej o�ejmuje zapewnienie U�ezpieczonemu przez Przedsta-
wiciela InterRisk pomoc� prawnej w ramac� limitów świadczeń określon�c� w niniejsz�m 
paragra�e poprzez organizacj� i pokr�cie kosztów nast�pując�c� us�ug:

1) In�ormacji Prawnej, o�ejmującej:

a) udzielanie in�ormacji na temat praw i o�owiązków, związan�c� z ��ciem 
pr�watn�m U�ezpieczonego, 

�) in�ormowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawn�c� i oc�ron� 
praw, 

c) in�ormowanie o kosztac� prowadzenia sporów prawn�c�, 

d) przes��anie tekstów aktualn�c� oraz �istor�czn�c� aktów prawn�c�, 

e) udzielanie in�ormacji teleadresow�c� o sądac�, radcac� prawn�c�, adwokatac� 
oraz notar iuszac�; 

2) Konsultacji i Porad� Prawnej. 

2. InterRisk nie zwraca kosztów poniesion�c� przez U�ezpieczonego celem uz�skania 
As�st� Prawnej lu� świadczeń do niej  ekwiwalentn�c� u podmiotu innego ni� 
Przedstawiciel I nterRisk.
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iii. LiMity  �wiaDCzEŃ

1. Z zastrze�eniem ust.  2 poni�ej, U�ezpieczonemu prz�s�uguje w okresie u�ezpieczenia 
mo�liwość skorz�stania ze świadczeń As�st� Prawnej w nast�pując�m zakresie:

1) świadczenia In�ormacj i Prawnej � �ez ograniczeń, z zastrze�eniem ust. 2; 

2) świadczenia Konsultacji i Porad� Prawnej � �ącznie do 12 świadczeń, nie wi�cej 
jednak ni� 4 świadczenia w miesiącu kalendarzow�m, z zastrze�eniem ust. 2. 

2. Przedstawiciel InterRisk udzieli U�ezpieczonemu nie wi�cej ni� 3 świadczeń 
As�st� Prawnej w jedn�m dniu oraz 6 świadczeń w ciągu jednego miesiąca okresu 
u�ezpieczenia.

iV. wyŁĄCzEnia SzCzEGÓLnE

1. Z zakresu oc�ron� u�ezpieczeniowej w u�ezpieczeniu As�st� Prawnej w��ączone są 
pro�lem� prawne:

1) pozostające w związku z dzia�aniami wojenn�mi, niepokojami spo�eczn�mi,  
rozruc�ami,  st rajkami,  lokautem i t rz�sieniami ziemi; 

2) pozostające w związku ze szkodami nuklearn�mi w�wo�an� mi  przez reaktor� 
jądrowe al�o ze s zkodami genet�czn�mi spowodowan�mi promieniowaniem ra-
dioakt�wn�m, jeśli szkod� te nie zosta�� spowodowane wskutek opieki med�cznej; 

3) w�nikające z um�ślnego naruszenia przez U�ezpieczonego przepisów 
powszec�nie o�owiązującego prawa polskiego; 

4) ��dące nast�pstwem pozostawania przez U�ezpieczonego pod wp��wem 
alko�olu, tj. w stanie gd� zawartość alko�olu w organizmie w�nosi lu� przekracza 
0,2‰ alko�olu we k rwi lu� 0,1 mg alko�olu w 1 dm3 w w�d�c�an�m powietrzu, 
środków odurzając�c�, su�stancji ps�c�otropow�c� lu� środków zast�pcz�c� 
w rozumi eniu przepisów ustaw� o przeciwdzia�aniu narkomanii, o ile mia�o to 
wp��w na powstanie pro�lemu prawnego; 

5) pozostające w związku z w�kon�waniem przez U�ezpieczonego dzia�alności 
gospodarczej; 

6) pozostające w związku z posiadaniem i u��waniem pojazdów mec�aniczn�c�; 

7) dot�czące roszczeń w�nikając�c� z cesji wierz�telności; 

8) związane z w�w�aszczeniem, podzia�em, przekszta�ceniem w�asnościow�m 
nieruc�omości, planem zagospodarowania przestrzennego; 

9) rozpoznawane przed: Tr��una�em Konst�tuc�jn�m, Naczeln�m Sądem Admini-
strac�jn�m, Sądem Najw��sz�m lu� tr��una�ami mi�dz�narodow�mi; 

10) z zakresu prawa: znaków towarow�c�, rac�unkowości, skar�owego, podatkowego, 
patentowego, z�iorowego prawa prac� lu� związków zawodow�c�, prawa o �un-
dacjac� i stowarz�szeniac�.

2. Oc�rona u�ezpieczeni owa w �adn�m w�padku nie o�ejmuje pro�lemów prawn�c� 
pozostając�c� w związku ze sporami zaistnia��mi pomi�dz� U�ezpieczon�m, 
U�ezpieczając�m, InterRis k lu� Przedstawicielem InterRisk.

3. Jeśli w�stąpią zdarzenia, które jed�nie w cz�ści o�j�te są oc�roną u�ezpieczeniową, 
InterRisk ponosi odpowiedzialność jed�nie w odnies ieniu do tej cz�ści.

V. zGŁaSzaniE i oBSŁUGa �wiaDCzEŃ aSySty PrawnEJ

1. W celu uz�skania świadczenia As�st� Prawnej U�ezpieczon� zo�owiązan� jest z�o��ć 
Przedstawicielowi InterRisk wniosek, o któr�m mowa w ust. 2, tele�onicznie poprzez 

InterR isk Kontakt pod numerem  tele�onu: (22) 575 25 25 (koszt po�ączenia zgodn� 
z tar��ą danego operatora).

2. Wniosek o udzielenie As�st�  Prawnej powinien zawierać nast�pujące dane:

1) imi�, nazwisko i dane kontaktowe zg�aszaj ącego (U�ezpieczonego); 

2) temat i opis pro�lemu prawnego, którego ma dot�cz�ć As�sta Prawna; 

3) wskazanie środka k omunikacji, za pośrednictwem którego ma zostać udzielone 
świadczenie As�st� Prawnej  z podaniem odpowiednio numeru tele�on u lu� 
adresu e-mail.

3. As�sta Prawna zostanie udzielona U�ezpieczon emu po wer��kacji istnienia oc�ron� 
u�ezpieczeniowej w oparciu o przedstawion� przez niego opis pro�lemu prawnego 
i stan �akt�czn�. Je�eli po uz�skaniu As�st� Prawnej U�ezpieczon� po raz kolejn� zwróci 
si� do Przedstawiciela I nterRisk poprzez InterRisk Kontakt z wnioskiem o udzielenie 
As�st� Prawnej, podając dalsze lu� odmienne in�ormacje cz� dane dot�czące tego 
samego pro�lemu prawnego, wówczas udzielone przez Przedstawiciela InterRisk 
świadczenie traktuje si� jako kolejne świadczenie As�st� Prawnej.

4. Świadczenia As�st� Prawnej udzielane są na �ie�ąco lu� w przeciągu 3 dni ro�ocz�c� 
od dat� otrz�mania przez Przedstawiciela InterRisk wniosku o udzielenie As�st� 
Prawnej wraz z dokumentami niez��dn�mi do jej udzielenia, c���a �e U�ezpieczon� 
i Przedstawiciel InterRisk umówili si� inaczej. Dla spraw w�magając�c� znaczn�c� 
nak�adów prac� Przedstawiciela InterRisk,  termin realizacji uzgadnian� jest 
ind�widualnie z U�ezpieczon�m.

5. Świadczenia As�st� Prawnej udzielane są U�ezpieczonemu:

1) tele�onicznie, pod wskazan� przez U�ezpieczonego numer tele�onu, lu�

2) pocztą elektroniczną, na wskazan� przez U�ezpieczonego adres e-mail.

6. W prz�padku spraw skomplikowan�c�, w�magając�c� dodatkowej analiz�, 
wer��kacji lu� sporządzenia odpowiedzi o �ącznej o�j�tości przekraczającej 20 
stron znormalizowanego masz�nopisu, p raca dot�cząca ka�d�c� kol ejn�c� 20 stron 
dokumentów traktowania jest j ako kolejne świadczenie As�st� Prawnej. 

7. W ramac� As�st� Prawnej InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lu� 
niemo�liwość w�konania świadczeń, jeśl i opóźnienie lu� niemo�liwość w�konania 
świadczeń spowodowane jest: strajkami, niepokojami spo�eczn�mi, zamieszkami,  
aktami terroru, aktami sa�ota�u, woj ną (równie� domową), skutkami promieniowania 
radioakt�wnego, si�ą w��szą, a tak�e ograniczeniami w poruszaniu si� wprowadzon�mi 
dec�zjami organów administracj i pu�licznej, c���a �e nie mają one wp��wu na 
terminowe w�kon anie świadczeń.

SUMa UBEzPiEC zEnia i warUnKi JE J zMiany

§13

1. W�sokość sum� u�ezpieczenia ustalana jest na wniosek U�ezpieczającego oso�no 
dla Opcji Podstawowej lu� Opcji Podstawowej Plus  lu� Opcji Oc�rona Plus lu� Opcji 
Progresj a oraz dla poszczególn�c� Opcji Dodatkow�c� (D1�D14, D18), o któr�c� 
mowa w §4 ust.  1 pkt  1), 3) i ust. 2 pkt 1) � 14), 18). 

2. Dla Opcji Oc�rona, o k tórej mowa w §4 ust. 1 pkt 2, s um� u�ezpieczenia ustalone są 
dla ka�dego zdarzenia, za które InterRisk ponosi odpowiedzialność u�ezpieczeniową. 
Odr��ne sum� u�ezpieczenia, określone w umowie u�ezpieczenia, które w zale�ności 
od w��ranego wariantu �  zgodnie z TAbELĄ nr 10 � w�noszą: 

TAbELA nr 10:
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3. Dl a Opcji  DODATKOW EJ D15 � ass�s���ce EDU PLUS , o której mowa w §4 ust . 2 
pkt 15 oraz §11 ust. 1 pkt 15 suma u�ezpieczenia jest sta� a i w�nosi 5.000 PLN. 

4. Dla Opcji DODATKOWEJ D16 � telemed�c���, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 16 oraz 
§11 ust. 1 pkt 16, sum� u�ezpieczenia stanowi koszt 12 e-konsultacji, o któr�c� mowa 
w §11 ust. 1 pkt 16, ale nie wi�cej ni� 5.000 PLN.

5. Dl a Opcji DODATKOWEJ D17 � P�k�e� onKo, o której mowa w §4 ust. 2 pkt  17 oraz 
§ 11 ust. 1 pkt 17, sum� u�ezpieczenia stanowi koszt us�ug, o któr�c� mowa w §11 ust. 1 
pkt 17, ale nie wi�cej ni� 5.000 PLN.

6. Dla Opcji DODATKOWEJ D19 � as�s�� P�����, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 19 oraz 
w §12 suma u�ezpieczenia jest  sta�a i w�nosi 500 PLN. 

7. Suma u�ezpieczenia ustalana j est  dla ka �dego U�ezpieczonego i określona j est 
w umowie u�ezpieczenia.

8. Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota stanowiąca 100% sum� 
u�ezpieczenia w prz�padku Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji 
Oc�rona Plus, Opcji Progresja, Opcji Dodatkow�c� (D1-D19), za w�jątk iem:

1) Opcji Progresja, gdzie górną granicą odpowiedzialności I nterRisk jest kwota 
stanowiąca 250% sum� u�ezpieczenia określonej w umowie u�ezpieczenia dla 
Opcji Progresja; 

2) Opcji Oc�rona, gdzie górną granicą odpowiedzialności jest 100% sum� 
u�ezpieczenia ustalonej odr��nie dla ka�dego zdarzenia. 

9. W ramac� u�ezpieczenia w�p�acone świadczenie lu� �ączna kwota w�p�acon�c� 
świadczeń nie mogą przekrocz�ć �ącznie górnej granic� odpowiedzial ności 
określonej oso�no dl a Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Oc�rona, 
Opcji Oc�rona Plus lu� Opcji Progres ja oraz w��ran ej Opcji Dodatkowej (D1-D19).

Co trzEB a zroBiĆ, żEBy SiĘ UBEzPiEC zyĆ?
zawarCiE UMowy UBEzPiECzEnia

§14

1. Umow� u�ezpieczenia zawiera si� na podstawie wniosku U�ezpieczającego, któr�  
powinien zawierać co najmniej nast�pujące dane: 

1) imi�, nazwisko (nazw�) oraz adres (siedzi��) U�ezpieczającego;

2) imi� i nazwisko U�ezpieczonego, je�eli umowa zawierana jest w �ormie imiennej; 

3) licz�� dzieci, uczniów, studentów i pracowników placówek oświatow�c� zg�oszo-
n�c� do u�ezpieczenia;

4) przedmiot i zakres (opcja, wariant) u�ezpieczenia;

5) propoz�cj� sum u�ezpieczenia dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus,  
Opcji Oc�rona Plus, Opcji Progresja, a w prz�padku Opcji Oc�rona propoz�cj� 
odr��n�c� sum u�ezpieczenia dla ka�dego zdarzenia;

6) propoz�cj� sum u�ezpieczenia dla opcji Dodatkow�c� (D1-D19) � w prz�padku, gd� 
U�ezpieczając� wnioskuje o rozszerzenie zakresu o Opcje Dodatkowe (D1-D19);

7) okres u�ezpieczenia;

8) propoz�cj� postanowień dodatkow�c� lu � odmienn�c� od postanowień OWU, 
o ile U�ezpieczając� c�ce je wprowadzić do umow� u�ezpieczenia.

2. InterRisk mo�e uzale�nić zawarcie umow� u�ezpieczeni a od uz�skania dodatkow�c� 
in�ormacji, mając�c� wp��w na ocen� r�z�ka u�ezpieczeniowego.

3. Umow� u�ezpi eczenia zawiera si� na okres dwunastu miesi�c�, c���a �e stron� 
umówi�� si� inaczej.

4. Okres  u�ezpieczenia określa si � w umowie u�ezpieczenia. 

5. InterRisk potwierdza zawarcie umow� u�ezpieczenia dokumentem u�ezpieczenia.

§15

1. Umowa u�ezpieczenia mo�e zostać zawarta w �ormie u�ezpieczenia grupowego, 
u�ezpieczenia ind�widualnego  lu� rodzinnego w rozumieniu §2 pkt 74-76. 

2. Umowa u�ezpieczenia ind�widualnego lu� rodzinnego mo�e zostać zawarta 
w��ącznie w �ormie imiennej. 

3. Umowa u�ezpieczenia grupowego zawierana jest w �ormie imiennej lu� za zgodą 
U�ezpiecz�ciela w �ormie �ezimiennej, pod warunkiem u�ezpieczenia co najmniej 
90% osó� w danej placówce oświatowej oraz z zastrze�eniem ust. 4.

4. W prz�padku rozszerzenia zakresu o opcj� Dodatkową D15 � Assistance EDU PLUS, 
D16 � Telemed�c�na, D17� Pakiet ONKO, D19 � As�sta Prawna, umow� u�ezpieczenia 
grupowego zawiera si� w �ormie imiennej.

5. Warunkiem zawarcia umow� u�ezpieczenia grupowego w �ormi e imiennej j est 
do�ączenie do wniosku U�ezpieczającego imiennej list�  osó� prz�st�pując�c� do 
u�ezpieczenia.

oD K iEDy UBEzPiEC zEniE G warantUJE oCHronĘ i KiEDy ona SiĘ KoŃCzy?
PoCzĄtEK i KoniEC oDPowiEDziaLno�Ci intErriSK

§16

1. W umowie u�ezpi eczenia określa si� dat� początkową i końcową okresu 

u�ezpieczenia.

2. Odpowiedzialność InterRisk z t�tu�u mow� u�ezpieczenia rozpocz�na si� od dnia 
wskazanego w umowie jako początek okresu u�ezpieczenia, j ednak nie wcześniej ni� 
od dnia nast�pnego po zap�aceniu sk�adki lu� jej pierwszej rat�.

3. Odpowiedzialność InterRisk ustaje:

1) z dniem up��wu okresu u�ezpieczenia;

2) z dniem odstąpienia przez U�ezpieczającego od umow� u�ezpieczenia;

3) z dniem rozwiązania umow� u�ezpieczenia w w�niku w�powiedzenia, o  któr�m 
mowa w §17 ust. 2-4;

4) w prz�padku op�acania sk�adki w ratac� � j e�eli po up��wie terminu p�atności 
rat� InterRisk wezwie U�ezpieczającego do jej zap�at� z zagro�eniem, �e �rak 
zap�at� w terminie 7 dni od dnia otrz�mania wezwania przez U�ezpieczającego 
spowoduje ustanie odpowiedzialności InterRisk,  a kolejna rata sk�adki nie zostanie 
op�acona w t�m terminie � z dniem up��wu tego terminu;

5) z dniem w�p�at� świadczenia lu� świadczeń o �ącznej w�sokości równej sumie 
u�ezpieczenia określonej w polisie; 

6) wo�ec U�ezpieczonego � z dniem jego zgonu;

7) wo�ec U�ezpieczonego w grupowej umowie u�ezpieczenia � z up��wem ostat-
niego dnia miesiąca kalendarzowego, w któr�m InterRisk otrz�ma� oświadczenie 
o w�stąpieniu U�ezpieczonego z u�ezpieczenia.  U�ezpieczon� mo�e w�stąpić 
z u�ezpieczenia w ka�d�m czasie.

4. Wznowienie odpowiedzialności InterRisk z t�tu�u zawartej umow� u�ezpieczenia 
nast�puj e nast�pnego dnia po zap�acie dodatkowej sk�adki za dou�ezpieczenie, 
w prz�padku gd� odpowiedzialność InterRisk usta�a wskutek w�czerpania sum� 
u�ezpieczenia, pod warunkiem �e InterRisk, nie później ni� w terminie 7 dni od dnia 
zap�at� dodatkowej sk�adki, potwierdzi w �ormie pisemnej wznowieni e oc�ron�. 

rozwiĄzaniE UMowy UBEzPiECzEnia

§17

1. Je�eli umow� u�ezpieczenia zawarto na okres d�u�sz� ni� sześć miesi�c�, 
U�ezpieczając� ma prawo odstąpić od umow� u�ezpieczenia w terminie 30 dni,  
a w prz�padku, gd� U�ezpieczając� jest  przeds i��iorcą w terminie 7 dni, od dnia 
zawarcia umow� u�ezpieczenia. 

2. U�ezpieczając� mo�e w�powiedzieć umow� u�ezpieczenia w ka�d�m czasie jej o�o-
wiąz� wania ze s kutki em na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zac�owaniem 
30 dniowego  okresu w�powiedzenia.

3. W prz�padku uj awnienia okoliczności, która pociąga za so�ą istotną  zmi an� 
prawdopodo�ieństwa w�padku, ka�da ze stron mo�e �ądać odpowiedniej zmian� 
w�sokości sk�adki, pocz�nając od c�wili, w której zasz�a ta okoliczność, nie wcześniej 
jednak ni� od początku �ie�ącego okresu u�ezpieczenia. W razie zg�oszenia takiego 
�ądania druga strona mo�e w termini e 14 dni w�powiedzieć umow� ze skutkiem 
nat�c�miastow�m. 

4. Je�eli InterRisk ponosi� odpowiedzialność jeszcze przed zap�aceniem sk�adki  
lu� jej pierwszej rat�, a sk�adka lu� jej pierwsza rata nie zosta� a zap�acona 
przez U�ezpieczającego w terminie, InterRisk mo�e w�powiedzieć umow� ze 
skutkiem nat�c�miastow�m i �ądać zap�at� sk�adki za okres, przez któr� ponosi� 
odpowiedzialność. W prz�padku �raku w�powiedzenia umow� u�ezpieczenia 
w�gasa ona z końcem okresu, za któr� prz�pada�a niezap�acona sk�adka. 

5. Umowa u�ezpieczenia w�gasa z dniem �ezsku tecznego up� �wu terminu, o  któr�m 
mowa w §16 ust. 3 pkt 4. 

oD CzEGo zaLEży wySoKo�Ć SKŁaDKi UBEzPiECzEniow EJ?
SKŁaDKa UBEzPiEC zEniowa

§18

1. W�sokość sk�adki u�ezpieczeniowej określona jest w umowie u�ezpi eczenia.

2. W�sokość podstawowej sk�adki u�ezpieczeniowej uzale�niona jest od:

1) przedmiotu u�ezpieczenia;

2) zakresu u�ezpieczenia;

3) okresu u�ezpieczenia;

4) wnioskowan�c� przez U�ezpieczającego w�sokości sum u�ezpieczenia;

5) licz�� osó� prz�st�pując�c� do u�ezpieczenia;

6) in�ormacji o szkodowości.

3. Podstawową sk�adk� u�ezpieczeniową o�licza si� mno�ąc, określoną sum� 
u�ezpieczenia przez w�aściwą dla danej Opcji stawk� określoną w z� ot�c� polskic�, 
uzale�nioną od cz�nników określon�c� w ust. 2. Postanowienie to nie dot�cz�:

1) Opcji Oc�rona; 

2) Opcji DODATKOWEJ D15 � Assistance Edu Plus; 

3) Opcji DODATKOWEJ D16 � Telemed�c�na; 

4) Opcji DODATKOWEJ D17 � Pakiet ONKO; 
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5) Opcji DODATKOWEJ D19 � As�sta Prawna

w któr�c� o�owiązuje jedna stawka sk� adki określona kwotowo dla ka�dego 
U�ezpieczonego. 

4. W�sokość podstawowej sk �adki u�ezpieczeniowej o�liczana jest wed�ug tar��� 
sk�adek o�owiązującej w dniu zawarcia umow� u�ezpieczenia:

1) dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Oc�rona Plus oraz Opcji 
Progresja ustala si� w zale�ności od w�sokości sum� u�ezpieczenia. W�sokość 
sk�adki dla ka�dego U�ezpieczonego ustalana jest kwotowo za ka�d� 1.000 z� 
sum� u�ezpieczenia;

2) dla Opcji Oc�rona ustala si� w zale�ności od w��ranego wariantu u�ezpieczenia;  

3) dla poszczególn�c� Opcji Dodatkow�c� ustala si� w zale�ności od w�sokości sum� 
u�ezpieczenia. W�sokość sk�adki za ka�de świadczenie dodatkowe i dla k a�dego 
U�ezpieczonego ustalana jest kwotowo za ka�d� 1.000 z� sum� u�ezpieczenia;

4) dla Opcji DODATKOWEJ D15 � Assistance Edu Plus,  Opcji DODATKOWEJ D16 � 
Telemed�c�na, Opcji DODATKOWEJ D17 � Pakiet Onko, Opcji DODATKOWEJ D19 
� As�sta Prawna w�sokość sk�adki dla ka�dego U�ezpieczonego ustalana jest  
kwotowo.

5. InterRisk mo�e zastosować zw��ki sk�adki, w szczególności z t�tu�u:

1) o�j�cia oc�roną u�ezpieczeniową osó� uprawiając�c� sport  w�cz�nowo;

2) wprowadzenia postano wień dodatkow�c� lu� odmienn�c� od postanowień 
OWU.

6. InterRisk mo�e zastosować zni�ki sk�adki, w szczególności z t�tu�u:

1) licz�� osó� prz�st�pując�c� do u�ezpieczenia;

2) niskiej szkodowości w poprzednic� okresac� u�ezpieczenia;

3) wprowadzenia postanowień dodatkow�c� lu� odmienn�c� od postanowień OWU.

7. Sk�adka u�ezpieczeniowa p�atna jest jednorazowo, c���a �e stron� umówi�� si� 
inaczej.

8. Sk�adka u�ezpieczeniowa, na wniosek U�ezpieczającego, mo�e zostać roz�o�ona na 
rat�. Termin� p�atności i w�sokość kolejn�c� rat  określa si� w umowie u�ezpieczenia.

9. Sk�adka za u�ezpieczenie powinna ��ć zap�acona w dniu zawierania umow�, c���a 
�e stron� umow� ustali�� w umowie u�ezpieczenia późniejsz� termin p�atności.  
W prz�padku p�atności ratalnej , pierwsza rata sk�adki jest p�atna w dniu zawierania 
umow� u�ezpieczenia,  natomiast k olejne rat� sk�adki  u�ezpieczeni owej p� atne są 
w terminac� p�atności określ on�c� w umowie u�ezpieczenia.

10. W prz�padku odstąpienia od umow� u�ezpieczenia lu� w�powiedzenia umow� 
przez którąkolwiek ze stron, InterRisk nale�� si� sk�adka za okres, w któr�m udziela� 
oc�ron� u�ezpieczeniowej.

11. W prz�padku rozwiązania umow� u�ezpieczenia przed up��wem okresu, na 
któr� zosta�a zawarta U�ezpieczającemu prz�s�uguje zwrot  sk�adki za okres 
niew�korz�stanej oc�ron� u�ezpieczeniowej. 

JaKiE oBowiĄzKi Ma UBEzPiECzaJĄCy, UBEzPiECzony, a JaKiE intErriSK?
Prawa i oBowiĄzKi Stron UMowy UBEzPiECzEnia

§19

1. U�ezpieczając� o�owiązan� jest :

1) przed zawarciem umow� u�ezpieczenia, podać do wiadomości I nterRisk wsz�stkie 
znane so�ie okoliczności, o  które InterRisk zap�t�wa� w �ormularzu wniosku al�o 
przed zawarciem umow� w inn�c� pismac�;

2) do zg�aszania I nterRisk zmian okoliczności, o któr�c� U�ezpieczając� in�ormowa� 
InterRisk przed zawarciem umow� u�ezpieczenia, niezw�ocznie po powzi�ciu o nic� 
wiadomości;

3) do op�acenia sk�adki lu� jej rat w ustalon�m terminie;

4) do umo�liwienia I nterRisk zasi�gni�cia in�ormacji odnosząc�c� s i� do okoliczności 
w�stąpienia w�padku;

5) do przekaz�wania InterRisk w terminie ustalon�m w umowie u�ezpieczenia 
wsz�stkic� dan�c� niez��dn�c� do nale��tego w�kon�wania postanowień umow� 
u�ezpieczenia,  a w szczególności list� o só� prz�st�pując�c� do u�ezpieczenia � 
w prz�padku umow� u�ezpieczenia zawartej w �ormie imiennej;

6) do przestrzegania o�owiązków określon�c� w niniejsz�c� OWU.

2. W prz�padku, gd� umowa u�ezpieczenia jest zawierana na cudz� rac�unek:

1) U�ezpieczając� jest zo�owiązan� do dor�czenia U�ezpieczonemu OWU i udzielenia 
niez��dn�c� in�ormacji dot�cząc�c� oc�ron� u�ezpieczeniowej;

2) U�ezpieczając� zo�owiązan� jest przekazać oso�ie zainteresowanej prz�stąpie-
niem do umow� u�ezpieczenia in�ormacje, o któr�c� mowa w art. 17 ust. 1 ustaw� 
o dzia�alności u�ezpieczeniowej i reasekurac�jnej przed prz�stąpieniem przez 
t� oso�� do umow� u�ezpieczenia, na piśmie, lu� je�eli oso�a zainteresowana 
prz�stąpieniem do umow� u�ezpieczenia w�razi na to zgod�, na inn�m trwa��m 
nośniku; 

3) U�ezpieczając� jest zo�owiązan� poin�ormować U�ezpieczonego na jego 
�ądanie o sposo�ie o�liczenia i op�acenia sk �adki u�ezpieczeniowej oraz 

dor�cz�ć U�ezpieczonemu warunki umow�, w szczególności postanowień 
umow� w zakresie stanowiąc�m o prawac� i o�owiązkac� U�ezpieczonego, 
przed w�ra�eniem przez U�ezpieczonego zgod� na �nansowanie sk �adki 
u�ezpieczeniowej (o ile U�ezpieczon� �nansuje sk�adk�). In�ormacje powinn� 
zawierać tak�e opis o�owiązków U�ezpieczającego i InterRisk wzgl�dem 
U�ezpieczonego;

4) niezale�nie od inn�c� postanowień OWU, w s�tuacji zaniec�ania lu� zaprzestania 
doc�odzenia świadczenia od InterRisk przez U�ezpieczającego, U�ezpieczon� 
al�o jego spadko�ierc� są uprawnieni do �ezpośredniego doc�odzenia 
świadczenia.

3. Jeśli umowa u�ezpieczenia grupowego zawarta zosta�a na rac�unek pracowników 
U�ezpieczającego lu� osó� w�konując�c� prac� na podstawie umów c�wilnopraw-
n�c� oraz cz�onków ic� rodzin lu� na rac�unek cz�onków stowarz�szeń, samorządów 
zawodow�c� lu� związków zawodow�c� i U�ezpieczając� otrz�muje od InterRisk 
w�nagrodzenie lu� inne korz�ści w związku z o�erowaniem mo�liwości  skorz�stania 
z oc�ron� u�ezpieczeniowej lu� cz�nnościami związan�mi z w�kon�waniem umow� 
u�ezpieczenia grupowego, przed prz�stąpieniem do umow� u�ezpieczenia grupo-
wego U�ezpieczając� przekazuje oso�ie zainteresowanej prz�stąpieniem do takiej 
umow� in�orma cje o:

1) �rmie InterRisk i adresie siedzi�� InterRisk; 

2) c�arakterze w�nagrodzenia lu� inn�c� korz�ści otrz�m�wan�c� w związku z pro-
ponowan�m prz�stąpieniem do umow� u�ezpi eczenia grupowego; 

3) mo�liwości z�o�enia reklamacji , wniesienia skargi oraz pozasądowego 
rozwiąz� wania sporów.

4. Je�eli U�ezpieczając� nie poda� do wiadomości InterRisk okoliczności znan�c� so�ie, 
o któr�c� mowa w ust. 1 pkt 1 lu� nie dope�ni� o�owiązku, o któr�m mowa w ust. 1 pkt 2,  
InterRisk nie odpowiada za skutki t�c� okoliczności.

5. InterRisk o�owiązan� jest do:

1) przekaz�wania U�ezpieczającemu in�ormacji niez��dn�c� do zawarcia i w�konania 
umow� u�ezpieczenia, a w prz�padku zg�oszenia roszczenia zo�owiązan� jest do 
terminowej likwi dacji;

2) dostarczenia U�ezpieczającemu przed zawarciem umow� u�ezpieczenia tekstu 
niniejsz�c� OWU, a tak�e inn�c� dokumentów i �ormularz� niez��dn�c� z punktu 
widzenia w�kon�wania umow� u�ezpieczenia;

3) na �ądanie U�ezpieczonego, udzielenia in�ormacji o postanowieniac� zawartej 
umow� oraz OWU w zakresie praw i o�owiązków U�ezpieczon ego;

4) udost�pniania U�ezpieczającemu lu� U�ezpieczonemu Ta�eli Norm Uszczer�ku 
na Zdrowiu w taki sposó�, a�� U�ezpieczając � lu� U�ezpieczon� móg � zapoznać 
si� z ni ą przed zawarciem umow� u�ezpieczenia;

5) udost�pnienia U�ezpieczającemu, U�ezpieczonemu lu� Uprawnionemu in�ormacji 
i dokumentów, gromadzon�c� w celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk lu� 
w�sokości świadczenia. Oso�� te mogą �ądać pisemnego potwierdzenia przez 
InterRisk udost�pnion�c� in�ormacji, a tak�e sporządzać na swój koszt kserokopii 
dokumentów i potwierdzania ic� zgodności z or�gina�em przez InterRisk;  

6) o�j�cia oc�roną u�ezpieczeniową osó�, które zosta�� zg�oszone przez 
U�ezpieczającego i za które zosta�a zap�acona sk�adka u�ezpieczeni owa;

7) w�p�at� świadczenia na warunkac� i zasadac � okreś lon�c� w nini ejsz�c� 
OWU i umowie u�ezpieczenia;

8) za�ezpieczenia dan�c� oso�ow�c�, otrz�man�c� w w�niku realizacji umow� 
u�ezpieczenia zgodnie przepisami prawa;

9) pisemnego in�ormowania oso�� w�st�pującej z roszczeniem, jakie dokument� są 
potrze�ne do ustalenia odpowiedzialności InterRisk lu� w�sokości świadczenia,  
je�eli jest to niez��dne do dalszego prowadzenia post�powania, zgodnie z §21 
ust. 7;

10) pisemnego in�ormowania U�ezpieczającego lu� U�ezpieczonego, je�eli nie są 
oni oso�ami w�st�pując�mi z zawiadomieniem o zajściu zdarzenia o�j�tego 
oc�roną u�ezpieczeniową, zgodnie z §21 ust. 7.

6. U�ezpieczając�, U�ezpieczon� l u� Uprawnion� mają prawo wglądu do in�ormacji 
i dokumentów, gromadzon�c� w celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk 
lu� w�sokości świadczenia, �ądania pisemnego potwierdzenia przez InterRisk 
udost�pnion�c� in�ormacji i sporządzania na swój koszt odpisów lu� kserokopii 
dokumentów i potwierdzenia ic� za zgodność z or�gina�em przez InterRisk.

7. Niezale�nie od inn�c� postanowień OWU, w s�tuacji zaniec�ania lu� zaprzestania 
doc�odzenia świadczenia od InterRisk przez U�ezpieczającego, U�ezpieczon� al�o 
jego spadko�ierc� są uprawnieni do �ezpośredniego doc�odzenia świadczenia.

Co zroBiĆ żEBy DoStaĆ �wiaDCzEniE?
zGŁoSzEniE roSzCzEnia. UStaLEniE i wyPŁata �wiaDCzEnia

§20

W razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk 
U�ezpieczając� lu� U�ezpieczon� o�owiązan� jest do:

1) niezw�ocznego zg�oszenia si� do lekarza i zastosowania si� do jego zaleceń;

2) zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później ni� w terminie 14 dni 
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od dnia zajścia zdarzenia lu� uz�skania o nim in�ormacji, o  ile stan zdrowia mu na 
to pozwala;

3) poddania si� �adaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania 
zg�aszan�c� o�ra�eń cia�a. Koszt  takiego �adania pokr�wa InterRisk.

§21

1.  Zawiadomienie o zajściu zdarzenia o�j�tego oc�roną u�ezpieczeniową U�ezpiecza-
jąc� lu� U�ezpieczon� mo�e z�o��ć w ka�dej jednostce organizac�jnej InterRisk.

2. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poni�sze podstawowe 
in�ormacje:

1) imi� i nazwisko lu� nazw� i adres U�ezpieczającego;

2) imi� i nazwisko, adres U�ezpieczonego;

3) imi� i nazwisko, adres Uprawnionego, je�eli z roszczeniem w�st�puje 
Uprawnion�;

4) dat� w�padku oraz szczegó�ow� opis okoliczności jego  zaistnienia;

5) imi� i nazwisko, adres świadków zdarzenia, o ile są w posiadaniu zg�aszającego 
roszczenie.

3. W celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk U�ezpieczając� lu� U�ezpieczon� 
zo�owiązan� jest dostarcz�ć poni�sze podstawowe dokument�, o ile są w pos iadaniu 
zg�aszającego roszczeni e:

1) kopi� zg�oszenia zdarzenia Policji, o ile zosta�o dokonane;

2) dokumentacją med�czną z prze�iegu l eczenia opisującą rodzaj doznan�c� 
o�ra�eń oraz zawierającą dok�adną diagnoz�;

3) kart� in�ormac�jną ze szpitala;

4) celem re�undacji ponies ion�c� kosztów na��cia w�ro�ów med�czn�c� 
w�dawan�c� na zlecenie:

a) kopi� zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w w�ro�� med�czne w�dawane 
na zlecenie;

�) okazać U�ezpiecz�cielowi or�gina�� i mienn�c� rac�unków lu� �aktur VAT 
oraz dowod� ic� zap�at�;

5) celem re�undacji pon iesion�c� kosztów przekwali�kowania zawodowego osó� 
niepe�nosprawn�c�:

a) kopi� dec�zji Zak�adu U�ezpieczeń Spo�eczn�c�, na podstawie której prz�zna-
no rent� szkoleniową oso�ie trwale niezdolnej do prac� w dot�c�czasow�m 
zawodzie lu� orzeczenie powiatowego (lu� wojewódzkiego) zespo�u ds. orzeka-
nia o niepe�nosprawności, w któr�m orzeczono o celowości przekwali�kowania 
zawodowego oso�� niepe�nosprawnej, 

�) okazać U�ezpiecz�cielowi or�gina�� i mienn�c� rac�unków lu� �aktur VAT 
oraz dowod� ic� zap�at�; 

6) celem re�undacji  poniesion�c�: kosztów l eczenia, kosztów leczenia s tomatolo-
gicznego � okazać U�ezpiecz�cielowi or�gina�� imienn�c� rac�unków lu� �aktur 
VAT oraz dowod� ic� zap�at� a tak�e dokumentacj� med�czną z od��t�c� wiz�t,  
za�iegów, po��tu w szpitalu, operacji. Dodatkowo celem re�undacji poniesion�c� 
kosztów re�a�ilitacji � okazać dokumentacj� lekarską zawierającą skierowanie na 
za�iegi re�a�ilitac�jne; 

7) w prz�padku w�padku komunikac�jnego, o ile U�ezpieczon� ��� k ierowcą 
pojazdu:

a) kopi� prawa jazd� i uprawnień w�magan�c� zgodnie z przepi sami prawa,

�) kopi� dowodu rejestrac�jnego pojazdu;

8) w prz�padku pogr�zienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/u�ądlenia � kart� 
in�ormac�jną ze szpitala;  

9) w prz�padku czasowej niezdolności U�ezpieczonego do prac� lu� nauki:

a) kopią zaświadczenia lekarskiego w�stawionego zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Prac� i Polit�ki Spo�ecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie 
tr��u i sposo�u orzekania o czasowej niezdolności do prac�, w�stawiania 
zaświadczenia lekarskiego oraz tr��u i sposo�u sprostowania ���du w zaświad-
czeniu lekarsk im, potwierdzoną za zgodność z or�gina�em przez pracodawc� 
lu� placówk� med�czną, która w�stawi�a ww. zaświadczenie oraz zaświadcze-
niem stwierdzając�m zatrudnienie � w prz�padku U�ezpieczonego ��dącego 
pracownikiem placówki oświatowej, c���a �e U�ezpieczon� nie móg� go uz�skać 
z prz�cz�n od s ie�ie niezale�n�c�, 

�) zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres niezdolności do nauki i za-
świadczenie ze szko�� potwierdzające nieo�ecność na zaj�ciac� lekc� jn�c� 
� w prz�padku uczniów i studentów; 

10) w prz�padku ucią�liwego leczenia � zaświadczenie lekarskie zawierające in�ormacj� 
o okresie niezdolności  do nauki l u� prac� oraz potwierdzenie nieo�ecności U�ez-
pieczonego w prac� lu� na zaj�ciac� lekc�jn�c� przez zak�ad prac� lu� szko��; 

11) celem re�undacji poniesion�c� kosztów na leki o któr�c� mowa w §11 ust. 1 
pkt 18 � okazać U�ezpiecz�cielowi or�gina �� imienn�c� rac�unków lu� �aktur 
VAT oraz dowod� ic� zap�at� a tak�e dokumentacj� med�czną ze szpitala w której 
wskazano �e leki zosta�� zalecone przez lekarza prowadzącego  leczenie. 

4. InterRisk mo�e na s wój koszt, kierować U�ezpieczonego na �adania lekarskie z cz�-
stotliwością uzasadnioną wzgl�dami med�czn�mi. 

5. InterRisk mo�e uz�skać odp�atnie od podmiotów w�konując�c� dzia�alność leczniczą 
w rozumieniu przepi sów ustaw� o d zia�alności leczniczej, które udziela�� świadczeń 
zdrowotn�c� U�ezpieczonemu, za pośrednictwem l ekarza upowa�ni onego przez 
InterRisk in�ormacje o okolicznościac� związan�c� z oceną r�z�ka u�ezpieczeniowego 
i wer��kacją dan�c� o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej oso�� do świadczenia 
z zawartej umow� u�ezpieczenia i w�sokością tego świadczenia, w zakresie okreś lo-
n�m w ustawie o dzia�alności u�ezpieczeniowej i reasekurac�jnej.

6. W�stąpienie InterRisk o in�ormacj �, o której mowa w ust. 5, w�maga pisemnej 
zgod� U�ezpieczonego lu� oso��, na rac�unek której ma zostać zawarta umowa 
u�ezpieczenia, al�o j ego przedstawiciela ustawowego. 

7. Po otrz�maniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia u�ezpieczeniowego o�j�tego 
oc�roną u�ezpieczeniową, InterRisk w terminie 7 dni od dnia otrz�mania tego 
zawiadomienia,  in�ormuje o t�m U�ezpieczającego  lu� U�ezpieczonego, j e�eli nie są 
oni oso�ami w�st�pując�mi z t�m zawiadomieniem oraz podejmuje post�powanie 
dot�c zące ustalenia stanu �akt�cznego zdarzenia, zasadności zg�oszon�c� 
roszc zeń i w�sokości świadczenia, a tak�e in�ormuje oso�� w�st�pującą z roszczeni em 
pisemnie, na któr� oso�a ta w�razi�a zgod�, jakie dokument� są potrze�ne do ustalenia 
odpowiedzialności InterRisk lu� w�sokości świadczenia, je�eli jest to niez��dne do 
dalszego prowadzenia post�powania.

8. W prz�padku powzi�cia przez  InterRisk  now�c� in�ormacji mając�c� związek 
z ustaleniem zasadności zg�aszan�c� roszczeń lu� w�sokości świadczenia, InterRisk 
w terminie 7 dni od dat� powzi�cia dodatkow�c� in�ormacji,  pi semnie in�ormuje 
U�ezpieczającego, U�ezpieczonego lu� Uprawnionego z umow� u�ezpieczenia, 
jakie dodatkowe dokument�  są potrze�ne do ustaleni a świadczenia.

9. W razie powstania zdarzenia, o�j�tego oc�roną u�ezpieczeniową w ramac� Opcji 
DODATKOWEJ D15 � ass�s���ce EDU PLUS, U�ezpieczając� lu� U�ezpieczon� 
o�owiązan� jest tele�onicznie skontaktować si� z  Centrum Assistance (adres, numer 
tele�onu podan� jest w umowie u�ezpieczenia) i przekazać nast�pujące in�ormacj e:

1) imi� i nazwisko lu� nazw� i adres U�ezpieczającego;

2) imi� i nazwisko U�ezpieczonego;

3) adres zamieszkania U�ezpieczonego;

4) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomoc�;

5) numer tele�onu kontaktowego U�ezpieczonego.

10. W razie powstania zdarzenia, o�j�tego oc�roną u�ezpieczeniową w ramac� Opcji 
DODATKOWEJ D15 � ass�s���ce EDU PLUS , U�ezpieczon�, na wniosek Centrum 
Assistance, zo�owiązan� jest przedstawić lekarzom Centrum Assistance pos iadane: 
zaświadczenia med�czne, skierowania, zwolni enia lekarskie, dokument� med�czne, 
recept�, a tak�e okazać U�ezpiecz�cielowi or�gina�� imienn�c� rac�unków lu� �aktur 
VAT oraz dowod� ic� zap�at�.

11. W celu zrealizowania świadczenia  w ramac� Opcji DODATKOWEJ D16 � telemed�c���, 
U�ezpieczon� zo�owiązan� jest zarejestrować si� na portalu Centrum Telemed�c�n� 
dost�pnego na stronie internetowej www.interrisk.pl i post�pować zgodnie ze wska-
zaniami aplikacji.

12. W celu zrealizowania świadczeń z P�k�e�u onKo w ramac� Opcji DODATKOWEJ D17 
� Pakiet ONKO, U�ezpieczon� zo�owiązan� jest skontaktować si� z InterRisk Kontakt 
tele�onicznie pod numerem tele�onu: (22) 575 25 25 (koszt po�ączenia zgodn� z tar��ą da-
nego operatora) i post�pować zgodnie ze wskazówkami udzielan�mi przez konsultanta.

13. W celu uz�skania świadczenia as�s�� P����ej U�ezpieczon� zo�owiązan� jest 
post�pować w sposó� opisan� w §12 pkt V.

§22

1. Stopień uszczer�ku na zdrowiu lu� rodzaj inwalidztwa powinien ��ć ustalon� 
niezw�ocznie po zakończeniu leczenia z uwzgl�dnieniem, zaleconego przez lekarza 
leczenia pow�padkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia w�padku. 

2. Stopień uszczer�ku na zdrowiu lu� rodzaj inwalidztwa, w ramac� Opcji Podstawowej, 
Opcji Progresja,  jest ustal an� na podstawie zg�oszonego roszczenia i dostarczonej 
dokumentacji med�cznej z prze�iegu leczenia oraz na podstawie Ta�eli Norm 
Uszczer�ku na Zdrowiu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group o�owiązującej w dniu 
zawarcia umow�. 

3. Stopień uszczer�ku na zdrowiu w ramac� Opcji Podstawowej i Opcj i Progresja 
ustalan� jest  w��ącznie na podstawie Ta�eli Norm Uszczer�ku na Zdrowiu 
udost�pnianej U�ezpieczającemu lu� U�ezpieczonemu, na ka�d� ic� wniosek 
zgodnie z postanowieniami §19 ust.  5 pkt  4.

4. Stopień uszczer�ku na zdrowiu w ramac� Opcji  Podstawowej Plus ustalan� jest  na 
podstawie Ta�eli Norm Uszczer�ku na Zdrowiu Edu Plus i w��ącznie za uszkodzenia 
cia�a w�szczególnione w Ta�eli Norm Uszczer�ku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi 
za�ącznik nr 1 do niniejsz�c� OWU.

5. Stopień trwa�ego inwalidztwa, z� amań kości, zwic�ni�ć i skr�ceń stawów w ramac� 
Opcji Oc�rona i Opcji Oc�rona Plus, ustalan� jest na podstawie Ta�el 1-5 wskazan�c� 
w niniejsz�c� OW U i w��ącznie za t rwa�e inwalidztwo, z�amania kości,  zwic�ni�cia 
i skr�cenia stawów w�szczególnione w Ta�elac� 1-5.

6. Prz� ustaleniu stopnia (procentu) uszczer�ku na zdrowiu lu� trwa�ego inwalidztwa 
cz�ściowego nie �ierze si� pod uwag� c�arakteru cz�nności zawodow�c� 



w�ko n�wan�c� przez U�ezpieczonego.

7. W razie utrat� lu� uszkodzenia organu, narządu lu� uk�adu, któr�c� �unkcje przed 
w�padkiem ���� ju� upośledzone, świadczenie w�p� aca si� z uwzgl�dnieniem 
ró�nic � pomi�dz� stopniem (procentem) uszczer�ku na zdrowi u w�aściw�m dla 
danego organu, narządu lu� uk�adu po w�padku, a istni ejąc�m �ezpośrednio przed 
w�padkiem.

§23

1. InterRisk w�p�aca U�ezpieczonemu lu� Uprawnionemu świadczenie na podstawie 
uznania roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu w�asnego post�powania dot�-
czącego ustalenia stanu �akt�cznego zdarzenia o�j�tego oc�roną u�ezpieczeniową, 
zasadności zg�oszonego roszczenia i w�sokości świadczenia, zawartej z U�ezpieczon�m 
lu� Uprawnion�m ugod� lu� prawomocnego orzeczenia sądowego.

2. Świadczenia w�p�acane są w z� ot�c� polskic�.

3. InterRisk spe�ni a świadczenie w terminie 30 dni od dat� o trz�mania zawiadomienia 
o w�padku.

4. Je�eli w terminie określon�m w ust. 3 w�jaśnienie okoliczności konieczn�c� do 
ustalenia odpowiedzialności InterRisk al�o w�sokości świadczenia okaza�o si� 
niemo�liwe, świadczenie w�p�aca si� w terminie 14 dni od dnia, w któr�m prz� 
zac�owaniu nale��tej staranności w�jaśnienie t�c� okoliczności ���o mo�liwe. 
Jednak�e �ezsporną cz�ść świadczenia InterRisk w�p�aca w terminie 30 dni od dat� 
otrz�mania zawiadomienia o w�padku. 

5. Je�eli w terminie określon�m w ust.  3 InterRisk nie w�p�aci świadczenia, zawiadamia 
na piśmie oso�� zg�aszającą roszczenie oraz U�ezpieczonego, je�eli nie jest on oso�ą 
zg�aszającą roszczenie, o prz�cz�nac� niemo�ności zaspokojenia ic� roszczeń w ca�ości 
lu� cz�ści w pow��sz�m terminie.

6. Je�eli świadczenie nie prz�s�uguje lu� prz�s�uguje w innej w�sokości ni� określona 
w zg�oszon�m roszczeniu, InterRi sk in�ormuje o  t�m na pi śmie oso�� w�st�pującą 
z roszczeniem oraz U�ezpieczonego, je�eli nie jest on oso�ą zg�aszającą roszczenie, 
w terminac� określon�c� w ust. 3 lu� 4, wskazując na okoliczności oraz na podstaw� 
prawną uzasadniającą ca�kowitą lu� cz�ściową odmow� w�p�at� świadczenia oraz 
poucza o mo�liwości z�o�enia skargi l u� reklamacji do InterRisk lu� doc�odzenia 
roszczeń na drodze sądowej.

§24

1. Poszukującemu oc�ron� u�ezpieczeniowej, U�ezpieczającemu, U�ezpieczonemu, 
Uposa�onemu lu� Uprawnionemu z umow� u�ezpieczenia prz�s�uguje prawo do 
sk�adania skarg i zastrze�eń dot�cząc�c� us�ug świadczon�c� przez InterRisk zwan�c� 
dalej �ącznie reklamacjami. 

2. Reklamacj� mo�na z�o��ć w ka�dej jednostce organizac�jnej InterRisk o�s�ugującej 
klientów. Reklamacja mo�e ��ć z�o�ona:

a) w �ormie pisemnej � oso�iście lu� za pośrednictwem operatora pocztowego lu� 
kuriera; 

�) ustnie � tele�onicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lu� oso�iście 
do protoko�u w jednostce InterR isk o�s�ugującej klientów. 

3. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatr�wania reklamacji, rek lamacje 
dot�czące likwidacji szkód powinno sk�adać si� w �ormie pisemnej za pośrednictwem 
operatora pocztowego lu� kuriera na adres do korespondencji wskazan� w dec�zji 
o w�p�acie lu� odmowie w�p�at� odszkodowania lu� świadczenia lu� inn�m 
dokumencie, którego dot�cz� reklamacja.

4. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamacj� w terminie 30 dni od dnia jej otrz�mania. 
Do zac�owania terminu w�starcz�  w�s�anie odpowiedzi przed jego up��wem. 

5. W szczególnie skomplikowan�c� prz�padkac�, un iemo�liwiając�c� rozpatrzenie 
rekl amacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrz�mania rek lamacji, 
termin rozpatrzenia rek lamacji i udzielenia odpowiedzi mo�e zostać w�d�u�on� do 
maks�malnie 60 dni od dnia otrz�mania reklamacji. InterRisk in�ormując o przed�u�eniu 
terminu odpowiedzi na reklamacj� wskazuje prz�cz�n� opóźnienia, okoliczności, które 
muszą zostać ustalone oraz określa przewid�wan� termin rozpatrzenia reklamacji.

6. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamacj� w �ormie papierowej lu� za pomocą 
innego trwa�ego nośnika in�ormacji. Odpowiedź na rek lamacj� oso�� �z�cznej mo�e 
zostać dostarczona pocztą elektroniczną w��ącznie na wniosek tej oso��.  

7. U�ezpieczającemu, U�ezpieczonemu, Uposa�onemu i Uprawnionemu z umow� 
u�ezpieczenia ��dącemu oso�ą �z�czną prz�s�uguje prawo skierowania wniosku 
do Rzecznika Finansowego o podj�cie cz�nności. Konsumentom prz�s�uguje tak�e 
prawo zwrócenia si� o pomoc do miejsk ic� i powiatow�c� r zeczników konsumenta.

8. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

PoStanowiEnia MaJĄCE zaStoSowaniE Do UMÓw UBEzPiEC zEnia na  
oDLEGŁo�Ć w rozUMiEniU UStawy o PrawaCH KonSUMEnta

§25

W prz�padku gd� umowa u�ezpieczenia zostaje zawarta na odleg�ość w rozumieniu usta-
w� o prawac� konsumenta, do umow� mają zastosowanie nast�pujące postanowienia:

1. Konsument, któr� zawar� na odleg�ość umow� u�ezpieczenia, mo�e od niej odstąpić 
�ez podania prz�cz�n, sk�adając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia 
zawarcia umow� l u� od dni a potwierdzenia in�ormacji, o któr�c� mowa w art. 39 
ustaw� o prawac� konsumenta, je�eli jest to t ermin późniejsz�. Termin uwa�a si� za 
zac�owan�, je�eli przed jego u p��wem oświadczenie zosta�o w�s�ane. W prz�padku 
odstąpienia przez konsumenta od umow� u�ezpieczenia InterRisk prz�s�uguje 
w��ącznie cz�ść sk�adki  o�liczonej proporcjonalnie za ka�d� dzień udzielania przez 
InterRisk oc�ron� u�ezpieczeniowej.

2. Umowa u�ezpieczenia nie wią�e si� z r�z�kiem �nansow�m w�nikając�m z jej 
szczególn�c� cec� lu� c�arakteru cz�nności, które mają ��ć w�konane, a sk �adka 
u�ezpieczeniowa nie zale�� od ruc�u cen na r�nku �nansow�m.

3. Konsument pono si koszt� w�nikające ze środków porozumiewania si� na odleg�ość 
wed�ug tar��� operatora konsumenta. 

4. Spor� w�nikające z umów zawart�c� pomi�dz� konsumentami a InterRisk za 
pośrednictwem stron� internetowej lu� inn�c� środków elektroniczn�c� mogą 
��ć rozwiąz�wane przez w�aściwe organ� za pomocą europejskiej plat�orm� 
pozasądowego rozwiąz�wania sporów dost�pnej pod adresem: �ttp://ec.europa.eu/
consumers/odr/.

5. Umowa u�ezpieczenia nie jest o�j�ta �unduszem gwaranc�jn�m lu� inn�m s�ste-
mem gwaranc�j n�m.

6. J�z�kiem stosowan�m w relacjac� pomi�dz� InterRisk a konsumentem jest j�z�k 
polski . 

7. Prawem w�aściw�m dla stosunków InterRisk z konsumentem przed zawarciem umow� 
jak równie� prawem w�aściw�m dla zawarcia i w�konania umow� u�ezpieczenia jest 
prawo polskie.

PoStanowiEnia KoŃCowE

§26

1. Wsz�stkie zawiadomienia i oświadczenia z�o�one przez U�ezpieczającego, 
U�ezpieczonego lu� InterRisk w związku z umową u�ezpieczenia (dot�czące zarówno 
w�konania jak i rozwiązania lu� w�stąpienia z umow� u�ezpieczenia) powinn� 
��ć z�o�one na piśmie pod r�gorem niewa�ności, za w�jątkiem prz�padku, gd� 
podmiot� te w�ra�ą zgod� na przekaz�wanie zawiadomień i oświadczeń w �ormie 
elektronicznej.

2. Powództwo o roszczenie w�nikające z umow� u�ezpieczenia mo�na w�tocz�ć wed�ug 
przepisów o w�aściwości ogólnej al�o przed sąd w�aściw� dla miej sca zamieszkania 
lu� siedzi�� U�ezpieczającego, U�ezpieczonego lu� Uprawnionego z umow� 
u�ezpieczenia. Powództwo o roszczenie w�nikające z umow� u�ezpieczenia mo�na 
w�tocz�ć wed�ug przepisów o w�aści wości ogólnej al�o przed sąd w�aściw� dla 
miejsca zamieszkania spadko�ierc� U�ezpieczonego lu� spadko�ierc� Uprawnionego 
z umow� u�ezpieczenia. 

3. Zasad� opodatkowania kwot otrz�man�c� z t�tu�u u�ezpi eczeń regulują ustawa 
o podatku doc�odow�m od osó� �z�czn�c� oraz ustawa o podatku doc�odow�m od 
osó� prawn�c�. 

4. InterRisk zo�owiązan� jest  na podstawie ustaw� o pozasądow�m rozwiązaniu 
sporów konsumenckic� do pozasądowego rozwiąz�wania sporów z k onsumentami. 
Podmiotem uprawni on�m do pozasądowego rozwiąz�wania sporów pomi�dz� 
konsumentami a InterRisk jest Rzecznik Finansow� (www.r�.gov.pl).

5. Prawem w�aściw�m dla umow� u�ezpieczenia zawartej na podstawie niniejsz �c� 
OWU jest  prawo polskie. 

6. W zakresie u�ezpieczenia oc�ron� prawnej, poddanie sporu pomi�dz� InterR isk 
a U�ezpieczon�m pod rozstrz�gni�cie sądu polu�ownego lu� mo�liwość rozstrz�-
gni�cia takiego sporu w inn�, zapewniając� porówn�walną gwarancj� o�iekt�wności 
sposó� w�ma ga umow� zawartej pomi�dz� InterRisk a U�ezpieczon�m.

7. Niniejsze Ogólne Warunki U�ezpieczenia zosta�� zatwierdzone uc�wa�ą nr 05/07/05/2019 
Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 r.  i mają zastoso -
wanie do umów u�ezpieczenia zawieran�c� od dnia 08.05.2019 r.
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taBELa norM USzCzErBKU na zDrowiU EDU PLUS

i. USzKoDzEnia GŁowy P��ce�� us�c�e�bk u 
�� �d����u

1. ZŁAMANIE KOŚ CI POKRYWY CZASZKI 5

2. ZŁAMANIE KOŚ CI PODSTAWY CZASZKI 10

3. USZKODZENIA CZĘŚCI MIEKKICH GŁOWY 
(BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) - RANY SKÓRY 
OWŁOSIONEJ GŁOWY (BLIZNY I UBY TKI)

1

ii. USzKoDzEnia twarzy P��ce�� us�c�e�bk u 
�� �d����u

1. USZKODZENIA POWŁOK TWARZY (BLIZNY I UBY TKI) 2

2. ZŁAMANIA KOŚCI TWARZOCZASZKI 3

3. ZŁAMANIE KOŚ CI NOSA 2

4. CAŁKOWITA UTRATA NOSA 20

5. UTRATA SKRZYDEŁKA NOSA 8

6. CZĘŚCIOWA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - ZA KAŻDY 1

7. CAŁKOWITA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - ZA KAŻDY 2

8. ZŁAMANIE KOŚ CI SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 2

9. CZĘŚCIOWA UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 10

10. CAŁKOWITA UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 40

11. CAŁKOWITA UTRATA JĘZYKA 30

iii. USzKoDzEnia narzĄDU wzroKU P��ce�� us�c�e�bk u 
�� �d����u

1. CAŁKOWITA UTRATA WZROKU W JEDNYM OKU 50

2. CAŁKOWITA UTRATA WZROKU W OBU OCZACH 100

3. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ - CIAŁA OBCE 5

4. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ - ODWARSTWIENIE 
SIATKÓWKI JEDNEGO OKA

15

iV. USzKoDzEnia Mowy P��ce�� us�c�e�bk u 
�� �d����u

1. CAŁKOWITA UTRATA MOWY 100

V. USzKoDzEnia narzĄDU SŁUCHU P��ce�� us�c�e�bk u 
�� �d����u

1. UTRATA SŁUCHU W JEDNYM UCHU 30

2. CAŁKOWITA UTRATA SŁUCHU W OBU USZACH 70

3. CZĘŚCIOWA UTRATA MAŁŻOWINY USZNEJ LUB ZNIE-
KSZTAŁCENIE (BLIZNY, OPARZENIA, ODMROŻENIA)

2

4. CAŁKOWITA UTRATA MAŁŻOWINY USZNEJ 8

5. UTRATA OBU MAŁŻOWIN USZNYCH 10

Vi. US zKoDzEnia Szyi, Krtani, tCHawiCy 
i PrzEŁyKU

P��ce�� us�c�e�bk u 
�� �d����u

1. USZKODZENIE LUB ZWĘŻENIE KRTANI POZWALAJĄCE 
NA OBCHODZENIE SIĘ BEZ RURKI TCHAWICZEJ

5

2. USZKODZENIE KRTANI, POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ 
STAŁEGO STOSOWANIA RURKI TCHAWICZEJ  

25

3. USZKODZENIE TCHAWICY - ZWĘŻENIE 2

4. USZKODZENIE PRZEŁYKU POWODUJĄCE CAŁKOWITĄ 
NIEDROŻNOŚĆ PRZEŁYKU ZE STAŁĄ PRZETOKĄ 
ŻOŁĄDKOWĄ

40

5. USZKODZENIE SZYI: MIĘŚNI LUB TKANEK MIĘKKICH 
SKÓRY WYMAGAJĄCE ZSZYCIA 

1

Vii. US zKoDzEnia KLatKi PiErSiowEJ i JEJ 
naStĘPStwa

P��ce�� us�c�e�bk u 
�� �d����u

1. CZĘŚCIOWA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET 1

2. CAŁKOWITA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET 8

3. CZĘŚCIOWA UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO 5

4. CAŁKOWITA UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO 8

5. ZŁAMANIE ŻEBER - za każde, maksymalnie 10% 1

6. ZŁAMANIE MOSTKA 3

7. USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE, 
POZAWAŁOWE):

10

Viii. US zKoDzEnia BrzUCHa i iCH naStĘPStwa P��ce�� us�c�e�bku 
�� �d����u

1. USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ – blizny 
nie będące następstwem zabiegów operacyjnych

1

2. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA, JELIT - bez  zaburzeń �unkcji 
przewodu pokarmowego 

2

3. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA, JELIT - odżywianie 
wyłącznie parenteralne

20

4. USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU 5

5. USZKODZENIE ŚLEDZIONY 3

6. CAŁKOWITA UTRATA ŚLEDZIONY 10

7. USZKODZENIA WĄTROBY - resekcja �ragmentu wątroby 10

8. USZKODZENIA TRZUSTKI 10

iX. USzKoDzEnia narzĄDÓw MoCzoPŁCiowyCH P��ce�� us�c�e�bku 
�� �d����u

1. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY DRUGIEJ 
ZDROWEJ I PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCEJ

20

2. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY UPOŚLEDZE-
NIU FUNKCJONOWANIA DRUGIEJ NERKI LUB USZKODZE-
NIE OBU NEREK PROWADZĄCE DO ICH SCHYŁKOWEJ 
NIEWYDOLNOŚCI - schyłkowa niewydolność nerek 

50

3. USZKODZENIE MOCZOWODU 10

4. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ 5

5. CAŁKOWITA UTRATA PRĄCIA 30

6. CZĘŚCIOWA UTRATA PRĄCIA  10

7. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEGO JĄDRA LUB JAJNIKA 10

8. CAŁKOWITA UTRATA OBU JĄDER LUB JAJNIKÓW 30

9. POURAZOWY WODNIAK JĄDRA 5

10. CAŁKOWITA UTRATA MACICY 40

11. USZKODZENIE POCHWY 5

12. USZKODZENIE MACICY 10

X. USzKoDzEnia KrĘG oSŁUPa i rDzEnia 
KrĘG owEGo

P��ce�� us�c�e�bku 
�� �d����u

1. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA - następstwa urazów 
skrętnych 

2

2. ZŁAMANIA TRZONÓW KRĘGÓW - za każdy 5

3. ZŁAMANIA KRĘGOSŁUPA – ŁUKÓW, WYROSTKÓW 
POPRZECZNYCH,  KOLCZYSTYCH – za każdy

2

Xi. US zKoDzEnia MiEDniCy P��ce�� us�c�e�bku 
�� �d����u

1. ZŁAMANIE MIEDNICY 10

Xii. USzKoDzEnia KoŃCzyny GÓ rnEJ
P��ce�� us�c�e�bku 

�� �d����u

lewa prawa

1. ZŁAMANIE ŁOPATKI 3 2

2. ZŁAMANIE OBOJCZYKA 3 2

3. ZWICHNIĘCIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO 
LUB OBOJCZYKOWO-MOSTKOWEGO

1 1

4. USZKODZENIE STAWU ŁOPATKOWO - RAMIENNEGO 1 1

5. CAŁKOWITA UTRATA KOŃCZYNY W STAWIE BARKOWYM 70 60

6. ZŁAMANIE NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ 1 1

7. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE RAMIENIA 65 60

8. ZŁAMANIE NASADY DALSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ, WY-
ROSTKA ŁOKCIOWEGO, GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ  

4 3

9. ZŁAMANIA KOŚCI PRZEDRAMIENIA 3 2
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Jeśli czynności dystrybucy jne w związku z  proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje pracownik InterRisk , pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie zasadnicze 
lub zasadnicze oraz zmienne uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.

W przypadku gdy czynności dystrybucyjne w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje agent ubezpieczeniowy, agent jest zobowiązany poinformować klienta 
o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia, a w przypadku gdy honorarium jest płacone bezpośrednio przez klienta – o jego kwocie.

10. USZKODZENIA CZĘŚCI MIEKKICH WYMAGAJĄCE 
ZSZYCIA NA POZIOMIE PRZEDRAMIENIA ORAZ 
PALCÓW (rany cięte, szarpane) 

1 1

11. ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA W STAWIE ŁOKCIOWYM 2 1

12. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA 55 50

13. ZŁAMANIE, SKRĘCENIE NADGARSTKA 1 1

14. UTRATA RĘKI NA POZIOMIE NADGARSTKA 50 40

15. ZŁAMANIE JEDNEJ KOŚCI ŚRÓDRĘCZA 1 1

16. ZŁAMANIE PALCA 1 1

17. CZĘŚCIOWA UTRATA OPUSZKI KCIUKA 1 1

18. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO KCIUKA 3 2

19. UTRATA KCIUKA 10 8

20. CZĘŚCIOWA UTRATA OPUSZKI PALCA WSKAZUJĄCEGO, 
PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO - za każdy

1 1

21. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALCA 
WSKAZUJĄCEGO, PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO 
LUB PIĄTEGO - za każdy

2 1,5

22. UTRATA PALCA WSKAZUJĄCEGO 7 5

23. UTRATA PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB 
PIĄTEGO – za każdy

6 4

Xiii. USzKoDzEnia KoŃCzyny DoLnEJ P��ce�� us�c�e�bk u 
�� �d����u

a. Staw  BioDrowy, UDo

1. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ W STAWIE BIODROWYM 70

2. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE UDA 50

3. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH WYMAGAJĄCE 
ZSZYCIA, APARATU WIĘZADŁOWEGO, MIĘŚNI, 
ŚCIĘGIEN, NACZYŃ, NERWÓW - następstwa 
uszkodzeń urazów skrętnych

1

4. USZKODZENIA STAWU BIODROWEGO (ZWICHNIĘĆ, 
ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚ CI UDOWEJ, 
ZŁAMAŃ SZYJKI, ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH 
I PODKRĘTARZOWYCH, ZŁAMAŃ KRĘTARZY, 
URAZOWYCH ZŁUSZCZEŃ GŁOWY KOŚCI UDOWEJ 

5

5. ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO 15

6. ZŁAMANIE  KOŚ CI UDOWEJ 8

7. USZKODZENIA SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN - następstwa 
oparzeń, ran ciętych

1

C.  Staw KoLanowy

1. ZŁAMANIE  STRUKTUR KOSTNYCH TWORZĄCYCH 
STAW KOLANOWY I RZEPKI

1

2. USZKODZENIA WIĘZADEŁ 4

3. CAŁKOWITA UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE 
STAWU KOLANOWEGO

40

D. PoDUDziE

1. ZŁAMANIE  KOŚ CI PODUDZIA (PISZCZELOWEJ LUB 
PISZCZELOWEJ I STRZAŁKOWEJ)

4

2. ZŁAMANIE  KOS TKI BOCZNEJ, PRZYŚRODKOWEJ 3

3. ZŁAMANIE  KOŚ CI STRZAŁKOWEJ 2

4. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH i SKÓRY 
WYMAGAJĄCE ZSZYCIA, MIĘŚNI I INNYCH ŚCIĘGIEN 

1

5. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE PODUDZIA 30

E. Staw SKoKowo-GoLEniowy i SKoKowo-PiĘtowy

1. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO 
I SKOKOWO-PIĘTOWEGO - SKRĘCENIA,  ZWICHNIĘCIA

1

2. ZŁAMANIE KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ 5

3. ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA (za każdą kość)  1

4. USZKODZENIA ŚCIĘGNA ACHILLESA 1

5. CAŁKOWITA UTRATA STOPY 50

6. UTRATA STOPY NA POZIOMIE STAWU CHOPARTA 40

7. UTRATA STOPY W STAWIE LISFRANCA 30

8. UTRATA STOPY W OBRĘBIE KOŚCI ŚRÓDSTOPIA 20

F. PaLCE StoPy

1. ZŁAMANIE PALCA 1

2. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALUCHA  1

3. UTRATA PALUCHA 8

4. UTRATA PALCÓW II, III, IV i  V - za każdy 1

Xiii. niEDowŁaDy i PorażEnia P��ce�� us�c�e�bku 
�� �d����u

1. PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ 
PRAWEJ 

40

2. PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ 
LEWEJ

30

3. PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD KOŃCZYNY DOLNEJ  25

4. PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD POŁOWICZY 
PRAWOSTRONNY

70

5. PORAŻENIE LUB NIEDOWŁAD POŁOWICZY 
LEWOSTRONNY

60

6. PORAŻENIE CAŁKOWITE KOŃCZYN GÓRNYCH 
I DOLNYCH (CZTEROKOŃCZYNOWE)

100

7. PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO 5

U osó� lewor�czn�c� uszkodzenie kończ�n� górnej ocenia si� wg poz�cji ta�eli dla koń-
cz�n� górnej prawej, zaś kończ�n� prawej jak dla lewej.

z�łąc���k �� 2 d� ogól��ch w��u�kó� Ube�p�ec�e��� EDU PLUS

wyMoGi tECHniCznE UrzĄDzEŃ UMożLiwiaJĄCyCH KoMU niKaCJĘ w CELU 
SKorzyStania PrzEz UBEzPiECzonEG o z E-KonSULtaCJi

1. W celu skorz�stania przez U�ezpieczonego z e-konsultacji nale�� d�sponować:

1) urządzeniem z dost�pem do sieci Internet z s�stemem operac�jn�m Microso�t 
Windows, iOS lu� Android i minimalną pr�dkością �ącza 1 M�ps; 

2) zainstalo waną aktualną wersją przeglądark i i nternetowej C�rome z w�ączoną 
o�s �ugą aplikacji niez��dn�c� do poprawnego po�ączenia z s�stemem t elein�or-
mat�czn�m; 

3) uruc�omioną o�s�ugą JavaScript (najnowsz�  i w�ączon� JavaScript); 

4) akt�wn�m adresem e-mail;  

5) tele�onem stacjonarn�m lu� komórkow�m. 

2. W prz�padku korz�stania z apl ikacji mo�ilnej, urządzenie powinno posiadać s�stem 
Android lu� iOS, zaktualizowan� do najnowszej wersji. 

3. W prz�padku korz�stania z aplikacji na urządzeniac� mo�iln�c� w�magane jest 
posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi.co, dost�pnej w serwisie Google Pla� 
(www. pla�.google.com) lu� Appstore (www.appstore.com). 

4. Rekomendowana  minimalna rozdzielczość ekranu, w prz�padku korz�stania z aplika-
cji za pomocą przeglądark i to 1024x768 pikseli. 


