
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 

OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS
zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 07.05.2019 r.

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group wskazuje różnice pomiędzy treścią oferty/umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych

uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 07.05.2019 r.

§ 1

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub 
odmienne od OWU EDU PLUS:

1. W §2 dodaje się pkt 96), który otrzymuje brzmienie:

„96)   zatrucie  pokarmowe  –  dolegliwości  wynikające  ze  spożycia  pokarmu  lub  przyjęcia  płynów
zawierających substancje szkodliwe, a w szczególności toksyny bakteryjne, drobnoustroje lub oba naraz i
przebiegająca z objawami ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego skutkujące co najmniej 3 dniowym pobytem
ubezpieczonego w szpitalu;”

2.  § 4 ust. 1) dodaje się: w pkt. 1 lit.j otrzymują brzmienie:

„j) nagłe zatrucie pokarmowe, gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem”

3. § 6 pkt 4); otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 20%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana
po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;”

4. § 6 pkt 6); otrzymuje brzmienie:

„w  przypadku  pogryzienia  przez  psa,  pokąsania,  ukąszenia/użądlenia  -  jednorazowe  świadczenie  w
wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem:

a) co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania, ukąszenia/użądlenia;”

b) konieczności udzielenia Ubezpieczonemu pomocy w placówce medycznej w wyniku pogryzienia przez
psa Świadczenie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej.”

5. § 6 pkt 7); otrzymuje brzmienie:

„w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jeżeli w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co 
najmniej dwudniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 
stanowiącej 1 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia”

6. w §6  dodaje się pkt. 8) w brzmieniu:

„w przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami,  bądź w przypadku porażenia prądem lub
piorunem – jeżeli w wyniku nagłego zatrucia pokarmowego, gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub
piorunem,  w  następstwie  którego  nastąpił  co  najmniej  trzydniowy  pobyt  Ubezpieczonego  w  szpitalu  –
przysługuje świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;



7. § 11 ust. 1,  pkt. 4) otrzymuje brzmienie:

„4) opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Dodatkowej D4, świadczenie płatne od pierwszego dnia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, pod
warunkiem minimum 3 dniowego 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.”

8. § 11 ust. 1,  pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

„5)  Opcja  Dodatkowa  D5  –  pobyt  w  szpitalu  w  okresie  ubezpieczenia  w  wyniku  choroby  –
świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, w przypadku pobytu Ubezpieczonego
w szpitalu, trwającego minimum 5 dni, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie
trwania  ochrony  ubezpieczeniowej.  Odpowiedzialność  ubezpieczyciela  ograniczona  jest  do  dwóch
zdarzeń  w ciągu  roku.  Wypłata  drugiego  świadczenia  może mieć  miejsce  gdy  między  pobytami  w
szpitalu nastąpiła przerwa wynosząca minimum 30 dni.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od wybranego wariantu i może wynieść: 150 zł, 200 zł, 250 zł,
300 zł.”


