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Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU Edu Plus: 

 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a OWU EDU 
PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk z dnia 3 marca 2020 r. 

§1 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia: 

 
1. w § 2 pkt. 88) otrzymuje brzmienie: 

„88) Ubezpieczony – w ramach Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji 
Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz w ramach Opcji Dodatkowych (D1-D26) - 
osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na rzecz której 
Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, a w przypadku świadczenia, o którym mowa w § 7 
pkt 4) Ubezpieczonym jest wyłącznie dziecko, wychowanek lub uczeń uczęszczający do danej 
placówki oświatowej, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczeni. a w ramach 
Opcji Dodatkowej D27 (Asysta Prawna) – osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia jest dzieckiem w rozumieniu OWU, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę 
ubezpieczenia;” 

 
 

2. §7 pkt 4), otrzymuje brzmienie: 
„4) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie 
placówki oświatowej –  dodatkowe świadczenie w wysokości: 4 000 zł – w przypadku zawarcia 
umowy ubezpieczenia w Wariancie I, 6 000 zł - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w 
Wariancie II, 8 000 zł – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Wariancie III lub Wariancie 
IV, pod warunkiem, iż: 

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie placówki oświatowej, której Ubezpieczony 
jest podopiecznym i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

b) śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz 

c) zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora 
placówki oświatowej;” 

 
3. w § 11 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie 
w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej 
D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia 
pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w 
szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od 
pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. 
Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty 
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia.” 

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

“5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% 
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy 
następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, 
w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W 
przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą 



 

Strona 2 z 9 

 

świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu 
pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy 
wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty 
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia.” 

 
5. § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie 
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus za uszkodzenia ciała wyszczególnione  w  Tabeli  
Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWU. W 
przypadku uszkodzeń ciała niewyszczególnionych  w  Tabeli  Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu 
Plus, stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa, ustalany jest zaocznie przez lekarza 
zaufania na podstawie zgłoszonego roszczenia i dostarczonej dokumentacji z przebiegu leczenia 
lub na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza zaufania z udziałem Ubezpieczonego. 
W takich przypadkach stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie Tabeli Norm 
Uszczerbku na Zdrowiu udostępnianej Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, na każdy ich 
wniosek zgodnie z postanowieniami §19 ust. 5 pkt 4).” 

 
6. Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus otrzymuje brzmienie: 

„TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS 


