
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DO OPCJI PODSTAWOWEJ 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA  

EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/03/03/2020  Zarządu UBEZPIECZYCIELA 

 z dnia 03 marca 2020 roku. 

 

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

Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU EDU PLUS. 

§ 1 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe  

lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia: 

 

1.§ 2 pkt 28) otrzymuje brzmienie: 
„28) koszty leczenia – poniesione, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty  
z tytułu: 
a) wizyt lekarskich z wyłączeniem wizyt stomatologicznych, 
b) zabiegów ambulatoryjnych, 
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, 
d) pobytu w szpitalu, 
e) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, 
f ) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 
g) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie;” 

2.§ 2 pkt 70) otrzymuje brzmienie: 
„70) sporty i aktywności wysokiego ryzyka - highlining, slacklining, speedrower, airsoft, bouldering, wspinaczka 
skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na 
nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki  
i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, 
spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub 
śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, jazda 
quadami, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, 
kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, jeździectw, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, 
rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. 
jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda  
na nartach wodnych, skeleton, bojery, biathlon, jazda skibobem oraz sporty, w których wykorzystywane  
są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie; Krav Maga, boks zawodowy, MMA, Ninjutsu, 
Muay Thai, Ju Jitsu, Sambo;” 
 
3.§ 2 pkt 101) otrzymuje brzmienie: 
„101) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze 
indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez 
Ubezpieczonego sportu: 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych  
lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, 
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach 
sportowych, 
W rozumieniu OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego 
polegającej na:  
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych  
w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających 
się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły 
sportowej, 



 

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji,  
gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;” 

4.W §3 ust. 2, otrzymuje brzmienie: 
„2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata,  
za wyjątkiem: Opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku), Opcji Dodatkowej 
D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), Opcji Dodatkowej D7 (koszty operacji plastycznych w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku), Opcji Dodatkowej D8 (operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku), Opcji 
Dodatkowej D9 (operacje w wyniku choroby), Opcji Dodatkowej D11 (czasowa niezdolność Ubezpieczonego 
do nauki lub do pracy), Opcji Dodatkowej D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW), Opcji 
Dodatkowej D14 (uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku) oraz Opcji Dodatkowej D15 
(Assistance EDU PLUS), Opcji Dodatkowej D18 (koszty leków), Opcji Dodatkowej D21 (dostosowanie 
mieszkania lub pojazdu po nieszczęśliwym wypadku), Opcji Dodatkowej D24 (opieka nad dzieckiem 
przebywającym w szpitalu), w ramach których ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny  
na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku Opcji Dodatkowej D27 (Asysta Prawna) 
ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 i obejmuje 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia i rozpoznawane na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej według prawa polskiego.” 
 
5.W §4 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 
„5. Za zapłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego może zostać rozszerzony  
na warunkach określonych w OWU o następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku  
z uprawianiem następujących sportów i aktywności wysokiego ryzyka: 
airsoft, taternictwo, trekking, nurkowanie ze sprzętem do głębokości 30 metrów poniżej poziomu morza, 
windsurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu,  jazda  
na nartach wodnych , kitesurfing, kolarstwo górskie, jeździectwo, zorbing.” 

 
6.§ 5 ust. 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 
„12) uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego, opiekuna prawnego  
lub rodzica Ubezpieczonego, za wyjątkiem sytuacji, gdzie za zapłatą dodatkowej  składki  rozszerzono zakres 
ubezpieczenia Ubezpieczonego o wybrane sporty i aktywności wysokiego ryzyka, zgodnie z §4 ust. 5;” 

 
7.W § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 19), który  otrzymuje brzmienie: 
„19) uprawianiem sportu za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej,  
jak i zespołowej.” 

 
8.§ 5 ust. 5. otrzymuje brzmienie: 
„5. InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia stomatologicznego poniesione poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.” 
 
9.§ 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 dzień pobytu 
w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego 
wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu w szpitalu 
trwającego minimum 2 dni. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
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;” 
 
10.§ 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 
w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została rozpoznana  
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem  pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego 
minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą 



 

chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu 
w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 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;” 

 

11.§ 11 ust. 1 pkt 10) otrzymuje brzmienie: 
„10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych 
kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej 
D10. W ramach limitu na zwrot kosztów leczenia zastosowanie ma podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji, 
który wynosi 1.000 zł. Zwrot kosztów leczenia następuje pod warunkiem, że koszty leczenia: 
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony 
ubezpieczeniowej oraz 
b) zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;” 

 
12.§ 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) Odpowiedzialność InterRisk z tytułu mowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej; jednakże wobec 
Ubezpieczonego przystępującego do ubezpieczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki  
i obejmuje okres 12 miesięcy. (okres odpowiedzialności wskazany jest na certyfikacie ubezpieczenia)” 

 
13.§ 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo, przelewem - za pomocą systemu płatności kanałami 

elektronicznymi.” 

 

 


