InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

edu Plus – program ochrony ubezpieczeniowej

dla
placówek oświatowych Gminy Podegrodzie
na rok szkolny 2016/ 2017

ŚWIADCZENIE

WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZENIA
OPCJA PODSTAWOWA
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
100% uszczerbek na zdrowiu w
100% sumy
wyniku nieszczęśliwego
ubezpieczenia
wypadku
1% uszczerbku na zdrowiu w
1% sumy
wyniku nieszczęśliwego
ubezpieczenia
wypadku
koszty nabycia wyrobów
do 30% sumy
medycznych, będących
ubezpieczenia
przedmiotami ortopedycznymi
i środków pomocniczych
koszty przekwalifikowania
do 30% sumy
zawodowego osób
ubezpieczenia
niepełnosprawnych
z tytułu uszczerbku na zdrowiu
jednorazowo - 1%
w wyniku ataku padaczki
sumy ubezpieczenia
śmierć Ubezpieczonego w
100% sumy
wyniku nieszczęśliwego
ubezpieczenia
wypadku (w tym również zawał
serca i udar mózgu)
zdiagnozowanie u
jednorazowo - 10%
Ubezpieczonego sepsy
sumy ubezpieczenia
śmierć rodzica Ubezpieczonego
jednorazowo - 10%
w następstwie nieszczęśliwego
sumy ubezpieczenia
wypadku
pogryzienie przez psa,
jednorazowo - 2%
pokąsanie przez zwierzęta,
sumy ubezpieczenia
ukąszenie/ użądlenie przez
owady
Wstrząśnienie mózgu
zgodnie z Tabelą w
par. 6 ust. 7 (pkt 5 w
treści postanowień
dodatkowych i
odmiennych od OWU
EDU PLUS)

SUMA UBEZPIECZENIA
WARIANT

15 000PLN

OPCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D2
- oparzenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D3
– odmrożenia

II stopień - 10% SU,
III stopień - 30% SU,
IV stopień - 50% SU
II stopień - 10% SU,
III stopień - 30% SU,
IV stopień - 50% SU

Opcja Dodatkowa D4
- pobyt w szpitalu
w wyniku NW

1% SU za dzień
pobytu w szpitalu
(świadczenie płatne
od trzeciego dnia)
1% SU za dzień
pobytu w szpitalu
(świadczenie płatne
od trzeciego dnia)
100%SU

Opcja Dodatkowa D5
- pobyt w szpitalu
w wyniku choroby
Opcja Dodatkowa D 6
- poważne zachorowania
Opcja Dodatkowa D7
koszty operacji plastycznych
w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Opcja Dodatkowa D10 –
koszty leczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D11

2 600PLN

2 600PLN

10 000PLN

10 000PLN
1 000PLN

Do 20% SU

5 000PLN
do 10% SU

10 000PLN
0,1% SU za każdy
dzień

10 000PLN

- czasowa niezdolność
Ubezpieczonego do nauki i/
lub pracy w wyniku NW
Opcja Dodatkowa D13 –
koszty leczenia
stomatologicznego
w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Opcja Dodatkowa D14
- uciążliwe leczenie w
wyniku nieszczęśliwego
wypadku

do 10% SU

5 000PLN
2% SU

5 000PLN

SKŁADKA OD OSOBY/ ROK

35 PLN

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom
wyczynowo uprawiającym sport. Zwyżka składki: 30%

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS
zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 29.03.2016 r.
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr
01/29/03/2016 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 29.03.2016 r.
Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub
odmienne od OWU EDU PLUS:

§1
1.

§2 pkt 68 otrzymuje brzmienie;

„68) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu
uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników
sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych
lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu
lekcji
w klasach/szkołach sportowych.

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

2.

w § 2 dodaje się pkt. 74-76) w brzmieniu:
„74) pogryzienie – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa,
75) pokąsanie – uszkodzenie ciała przez wszystkie zwierzęta,
76) ukąszenie/użądlenie – naruszenie tkanki skóry przez owada.”

3.

§4 ust. 1 pkt. 1), OWU EDU PLUS otrzymuje brzmienie:
„1) Opcji Podstawowej, lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja obejmującej:
a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i
środków pomocniczych,
c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki,
e) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
f) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
g) śmierć rodzica Ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
h) pogryzienie przez psa a w przypadku Opcji Podstawowej dodatkowo pokąsania,
ukąszenie/użądlenie,
dodatkowo w przypadku Opcji Podstawowej:
i)wstrząśnienie mózgu”

4. § 6 pkt. 6), otrzymuje brzmienie:

„6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia, które wydarzyło
się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej – jednorazowe świadczenie w wysokości
2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem pobytu w
szpitalu trwającego minimum dwa dni”
5.

do § 6 dopisuje się ust. 7 o brzemieniu:
„ 7)w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku –
jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu,
w wyniku którego konieczny był pobyt Ubezpieczonego w szpitalu – przysługuje
jednorazowe świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia

określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji podstawowej, uzależnione od liczby dni
pobytu w szpitalu – zgodnie z poniższą tabelą:
Ilość dni pobytu w szpitalu

Od 3 do 4 dni
Od 5 do 6 dni
Od 7 do 8 dni
Od 9 do 10 dni
Powyżej 10 dni

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość
procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej
2%
4%
6%
8%
10%

„
6. §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 pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,
który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu
w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu
ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod
warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”

