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1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia , zwane dalej OWU,
maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy
osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie
posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej takimi jak: ¿³obki i przedszkola, szko³y,
placówki szkolne, szko³y wy¿sze, zak³ady opiekuñcze i inne instytucje
oœwiatowe, zwane dalej Ubezpieczaj¹cymi a InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanym dalej
UBEZPIECZYCIELEM.

2. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ tak¿e na cudzy rachunek, z tym
¿e Ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie (polisie) lub te¿
w zale¿noœci od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany
w polisie. Zarzuty maj¹ce wp³yw na odpowiedzialnoœæ UBEZPIECZYCIELA
mo¿e on podnieœæ tak¿e przeciwko Ubezpieczonemu.

3. Do umowy ubezpieczenia mog¹ byæ wprowadzone, za zgod¹ stron,
postanowienia dodatkowe lub odmienne, z tym ¿e ró¿nice miêdzy
niniejszymi OWU, a treœci¹ umowy UBEZPIECZYCIEL przedstawi Ubez-
pieczaj¹cemu na piœmie przed zawarciem umowy.

4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych
w niniejszych OWU musz¹ byæ, pod rygorem ich niewa¿noœci, sporz¹dzone
na piœmie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia.

5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia musz¹ byæ, pod rygorem ich
niewa¿noœci, sporz¹dzone na piœmie w formie aneksu do umowy ubez-
pieczenia.

6. Do umowy ubezpieczenia maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa
polskiego, a w szczególnoœci przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r.
nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) i Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U.
z 2003 r. nr 124, poz. 1151 z póŸn. zm.).

W rozumieniu niniejszych OWU przez poni¿sze okreœlenia, u¿yte w OWU lub
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak¿e innych pismach
i oœwiadczeniach sk³adanych w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia, uwa¿a siê:
1) - nielegalne dzia³ania i akcje organizowane z pobudek

ideologicznych, religijnych, politycznych lub spo³ecznych, indywidualne lub
grupowe, prowadzone przez osoby dzia³aj¹ce samodzielnie lub na rzecz
b¹dŸ z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rz¹du, skierowane przeciwko
osobom, obiektom lub spo³eczeñstwu, maj¹ce na celu wywarcie wp³ywu na
rz¹d, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludnoœci i dezorganizacjê ¿ycia
publicznego przy u¿yciu przemocy lub groŸby u¿ycia przemocy;

2) - starcie fizyczne pomiêdzy co najmniej trzema osobami, z których
ka¿da jednoczeœnie atakuje i broni siê, stwarzaj¹c niebezpieczeñstwo utraty
¿ycia lub wyst¹pienia uszczerbku na zdrowiu - w rozumieniu art. 158
kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póŸn. zm.);

3) - uszkodzenia cia³a powsta³e w nastêpstwie
nieszczêœliwego wypadku, powoduj¹ce niezdolnoœæ Ubezpieczonego do
samodzielnej egzystencji i do zaspokajania podstawowych potrzeb
¿yciowych takich jak: samoobs³uga, samodzielne poruszanie siê, komuni-
kowanie siê z otoczeniem, powoduj¹ce koniecznoœæ zapewnienia sta³ej
opieki lub pomocy, która trwaæ bêdzie przez okres co najmniej szeœciu
kolejnych miesiêcy i pod koniec tego okresu pozostanie ca³kowita i trwa³a.
Ubezpieczony musi byæ uznany za ca³kowicie niezdolnego do pracy oraz
samodzielnej egzystencji przez lekarza orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych - je¿eli ukoñczy³ 16 lat lub za niepe³nosprawnego w stopniu
znacznym przez powiatowy lub wojewódzki zespó³ do spraw orzekania
o niepe³nosprawnoœci - je¿eli nie ukoñczy³ 16 lat;

4) - jednostka organizacyjna wskazana przez
UBEZPIECZYCIELA (adres, adres e-mail, numer telefonu podawane s¹ przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia), która na zlecenie UBEZPIECZYCIELA
udziela œwiadczeñ assistance - Assistance EDU PLUS;

5) - zaburzenia w funkcjonowaniu narz¹dów lub organów cia³a
Ubezpieczonego, niezale¿nie od niczyjej woli, powsta³e w wyniku patologii,
co do której lekarz mo¿e postawiæ diagnozê;

6) - stan chorobowy charakteryzuj¹cy siê powolnym

Co oznaczaj¹ okreœlenia u¿yte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia?

rozwojem oraz d³ugookresowym przebiegiem choroby, leczony stale lub
okresowo przed dat¹ zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego;

7) - pobyt na oddziale szpitalnym trwaj¹cy co
najmniej 24 godziny, s³u¿¹cy zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu
zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem lub
chorob¹. W przypadku œwiadczeñ dodatkowych, o których mowa w §4 ust. 4
pkt. 4) i 5), dzieñ przyjêcia Ubezpieczonego do szpitala i dzieñ wypisu
Ubezpieczonego ze szpitala w przypadku wyp³aty œwiadczenia liczone s¹
³¹cznie jako jeden dzieñ pobytu Ubezpieczonego w szpitalu;

8) - wy³¹czenie odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA
w zakresie œwiadczenia z tytu³u uszczerbku na zdrowiu ni¿szego lub
równego 3%, przy czym wprowadzenie franszyzy integralnej oznacza pe³n¹
wysokoœæ œwiadczenia, dla uszczerbku na zdrowiu wiêkszego ni¿ 3% sumy
ubezpieczenia;

9) - poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niezbêdne
z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty opieki lekarskiej
i pielêgniarskiej, pobytów w szpitalu, operacji i zabiegów, koszty ponie-
sione na badania ambulatoryjne oraz zakup niezbêdnych œrodków opa-
trunkowych;

10) - osoba posiadaj¹ca odpowiednie, formalnie potwierdzone
kwalifikacje do leczenia urazów lub zachorowañ, bêd¹cych podstaw¹
zg³oszonego roszczenia, wykonuj¹ca zawód w zakresie swoich uprawnieñ
i kwalifikacji, nie bêd¹ca Ubezpieczaj¹cym/ Ubezpieczonym lub osob¹
blisk¹ dla Ubezpieczonego;

11) - lekarz zatrudniony lub wspó³pracuj¹cy
z Centrum Assistance;

12) - lekarz medycyny lub stomatologii, z którym UBEZ-
PIECZYCIEL zawar³ umowê o wspó³pracy w zakresie oceny stanu zdrowia
i podjêtego leczenia oraz orzekania o czasowej niezdolnoœci do
wykonywania czynnoœci zawodowych lub nauki. Lekarz zaufania bêd¹cy
osob¹ blisk¹ dla Ubezpieczonego, nie mo¿e dokonywaæ dla potrzeb
UBEZPIECZYCIELA oceny stanu zdrowia, podjêtego leczenia i orzekaæ
o czasowej niezdolnoœci do wykonywania czynnoœci zawodowych lub
nauki;

13) - substancje chemiczne sta³e lub ciek³e albo
mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu
o takiej temperaturze i ciœnieniu i z tak¹ szybkoœci¹, ¿e mog¹ powodowaæ
zniszczenia w otaczaj¹cym œrodowisku, a tak¿e wyroby wype³nione
materia³em wybuchowym;

14) - nag³e zdarzenie maj¹ce miejsce w okresie
ochrony ubezpieczeniowej wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, na skutek
której Ubezpieczony niezale¿nie od swej woli dozna³ uszkodzenia cia³a lub
zmar³. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê
równie¿ zawa³ serca, udar mózgu, za wyj¹tkiem œwiadczeñ, o których mowa
w §5 pkt. 5), §6 pkt. 10) oraz §7 ust. 6;

15) - procedura ustalona i stosowana przez UBEZPIECZYCIELA
przy obejmowaniu ochron¹ ubezpieczeniow¹ osoby fizycznej lub grupy
osób, maj¹ca wp³yw na wysokoœæ sk³adki i zakres ochrony ubezpie-
czeniowej, uwzglêdniaj¹ca w szczególnoœci: wysokoœæ sumy ubezpieczenia,
liczebnoœæ grupy, rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej;

16) - zobowi¹zanie UBEZPIECZYCIELA do wyp³aty
œwiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego okreœlonego
w umowie ubezpieczenia, za które UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowie-
dzialnoœæ ubezpieczeniow¹;

17) - uszkodzenie skóry, powstaj¹ce w wyniku dzia³ania niskiej
temperatury; stopieñ odmro¿enia okreœlany jest przez lekarza;

18) - odpady promieniotwórcze: sta³e, ciek³e lub
gazowe, zawieraj¹ce substancje promieniotwórcze;

19) - uszkodzenie tkanki skórnej wywo³ane przez kontakt ze Ÿród³em
ciep³a (ogieñ, para, lub gor¹ca ciecz) lub innymi czynnikami takimi jak:
substancje chemiczne, elektrycznoœæ (pr¹d lub wy³adowania elektryczne),
tarcie lub promieniuj¹ca energia elektromagnetyczna; stopieñ oparzenia
okreœlany jest przez lekarza;

20) - inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu
ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza
o specjalnoœci zabiegowej, niezbêdny z medycznego punktu widzenia dla
przywrócenia prawid³owej czynnoœci chorego narz¹du lub uk³adu.
Operacjami, w rozumieniu niniejszych OWU, nie s¹: zabiegi przeprowadzane
w celach diagnostycznych (np.: biopsja, punkcja, pobranie wycinków,
operacja zwiadowcza), drobne zabiegi chirurgiczne nie wymagaj¹ce
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w pe³nym wymiarze godzin. Za szpital nie uwa¿a siê domu opieki,
hospicjum, sanatorium, szpitala uzdrowiskowego, oœrodka leczniczego,
a tak¿e placówki, której zadaniem jest leczenie uzale¿nienia od alkoholu,
narkotyków oraz innych uzale¿nieñ;

36) - wy³¹cznie œrodki pomocnicze wymienione w roz-
porz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. (Dz.U. nr 276, poz. 2739
z dn. 17.12.2004r. z póŸn. zm.);

37) - kwota pieniê¿na wyp³acana Ubezpieczonemu lub
Uprawnionemu przez UBEZPIECZYCIELA w przypadku uznania roszczenia
powsta³ego w wyniku zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego, które jest
objête odpowiedzialnoœci¹ ubezpieczeniow¹ UBEZPIECZYCIELA;

38) - uszkodzenia cia³a, wymienione w Tabeli
nr 1 w §6 pkt. 3), a tak¿e w Tabeli nr 4 w §7 pkt. 8) powsta³e w nastêpstwie
nieszczêœliwego wypadku;

39) - jeden z podmiotów, o których mowa w §1 ust. 1, zawie-
raj¹cy umowê ubezpieczenia z UBEZPIECZYCIELEM i zobowi¹zany do op³a-
cenia sk³adki ubezpieczeniowej;

40) - umowa ubezpieczenia zawierana przez
UBEZPIECZYCIELA z Ubezpieczaj¹cym, przy czym minimalna grupa
osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia wynosi co najmniej 3 osoby,
a w przypadku œwiadczeñ dodatkowych, o których mowa w §8, mini-
malna grupa osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia wynosi co najmniej
10 osób;

41) - osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczaj¹cy zawar³
umowê ubezpieczenia, pod warunkiem i¿ osoba ta w dniu przyst¹pienia do
ubezpieczenia nie ukoñczy³a 65 lat;

42) - nag³e, w efekcie trwa³e uszkodzenie tkanki mózgowej
wskutek wynaczynienia krwi, niedokrwienia lub zatoru têtnicy œródczasz-
kowej materia³em pochodz¹cym z uk³adu krwionoœnego, skutkuj¹ce wyst¹-
pieniem trwa³ych deficytów neurologicznych potwierdzone badaniem
lekarskim.W rozumieniu niniejszych OWU udarem nie s¹:
a) przejœciowe epizody niedokrwienne mózgu (OUN),
b) udar niepozostawiaj¹cy trwa³ego ubytku funkcji OUN,
c) uszkodzenia mózgu w wyniku urazu (krwotok pourazowy) lub

niedotlenienia (np. w wyniku zatrzymania oddechu lub kr¹¿enia),
d) udar mózgu rozpoznany jako przebyty w przesz³oœci np. na podstawie

tomografii komputerowej,
e) skutki choroby kesonowej.
Rozpoznanie udaru mózgu musi byæ potwierdzone badaniem specjalisty
neurologa i wynikiem badania tomografii komputerowej i/lub magne-
tycznego rezonansu j¹drowego, nie wczeœniej jednak ni¿ po up³ywie
8 tygodni od czasu wyst¹pienia pierwszych objawów;

43) - osoba imiennie upowa¿niona przez Ubezpieczonego do
otrzymania œwiadczenia. W przypadku nie wyznaczenia osoby Uprawnionej,
w razie œmierci Ubezpieczonego, za osobê Uprawnion¹ uwa¿a siê cz³onków
najbli¿szej rodziny Ubezpieczonego wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci:
ma³¿onek, dzieci, rodzice Ubezpieczonego;

44) - naruszenie sprawnoœci organizmu powsta³e
w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku, polegaj¹ce na trwa³ym
uszkodzeniu cia³a, powoduj¹ce upoœledzenie czynnoœci organizmu;

45) - forma dzia³alnoœci cz³owieka, podejmo-
wana dobrowolnie polegaj¹ca na:
a) uprawianiu dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sporto-

wych poprzez regularne uczestniczenie w treningach, zawodach spor-
towych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, jak równie¿ uprawianie
dyscyplin sportowych w celach zarobkowych, za wyj¹tkiem uprawiania
sportu przez dzieci i m³odzie¿ do lat 18 zrzeszonych w ramach szkolnych
klubów sportowych,

b) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakte-
ryzuj¹cych siê ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrod-
niczymi;

46) - nag³e zdarzenie wywo³ane ruchem pojazdu,
niezale¿ne od woli Ubezpieczonego bêd¹cego pasa¿erem pojazdu, osob¹
kieruj¹c¹ pojazdem lub pieszym, które by³o bezpoœredni¹ i wy³¹czn¹
przyczyn¹ uszkodzeñ cia³a lub œmierci Ubezpieczonego;

47) - wy³¹cznie wyroby medyczne bêd¹ce przedmiotami
ortopedycznymi, wymienione w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
17.12.2004 r. (Dz.U. nr 276, poz. 2739 z dn. 17.12.2004r. z póŸn. zm.);

48) - martwica ograniczonego obszaru miêœnia sercowego
w nastêpstwie nag³ego niedokrwienia, której rozpoznanie potwierdzone
byæ musi wyst¹pieniem ³¹cznie wymienionych poni¿ej objawów:
a) stwierdzony w wywiadzie typowy ból stenokardialny,
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hospitalizacji oraz zabiegi nie wynikaj¹ce z koniecznoœci medycznej.
Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje operacji:
a) operacja metod¹ otwart¹ - polega na otwarciu przestrzeni i jam cia³a lub

œwiat³a narz¹dów wewnêtrznych, po³¹czona z bezpoœredni¹ ingerencj¹
w ich wnêtrze lekarza przeprowadzaj¹cego operacjê,

b) operacja metod¹ laparoskopow¹ - polega na otwarciu przestrzeni i jam
cia³a lub œwiat³a narz¹dów wewnêtrznych, przy u¿yciu specjalistycznej
aparatury, z pomoc¹ której odbywa siê ingerencja w ich wnêtrze,

c) operacja metod¹ zamkniêt¹ - bez otwierania przestrzeni i jam cia³a lub
œwiat³a narz¹dów wewnêtrznych (przezskórne, endoskopowe, przez-
naczyniowe);

21) - kolejny zabieg chirurgiczny zwi¹zany przyczynowo
z tym samym nieszczêœliwym wypadkiem lub chorob¹, dotycz¹cy tego
samego urazu lub choroby;

22) - operacja maj¹ca na celu usuniêcie okaleczeñ lub
deformacji cia³a Ubezpieczonego, powsta³ych wskutek nieszczêœliwego
wypadku, który mia³ miejsce w okresie odpowiedzialnoœci UBEZPIE-
CZYCIELA;

23) - ma³¿onek, dzieci, partner, rodzeñstwo, matka, ojciec, ojczym,
macocha, pasierb, pasierbica, teœciowie, ziêciowie, synowe, przyspo-
sabiaj¹cy i przysposobieni Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni
przez s¹d opiekuñczy;

24) - 24-godzinna ochrona ubezpiecze-
niowa na obszarze ca³ego œwiata, podczas wykonywania pracy zawodowej
oraz w ¿yciu prywatnym;

25) - napaœæ fizyczna co najmniej dwóch osób na jedn¹ osobê lub
osoby, stwarzaj¹ca niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub wyst¹pienia
uszczerbku na zdrowiu - w rozumieniu art. 158 kodeksu karnego (Dz.U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póŸn. zm.);

26) - pobyt na oddziale szpitalnym, trwaj¹cy co najmniej 3 dni,
s³u¿¹cy zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia
Ubezpieczonego, spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem lub chorob¹;

27) - samochód osobowy, samochód ciê¿arowy, autobus, poci¹g,
tramwaj, trolejbus, je¿eli spe³nia warunki techniczne obowi¹zuj¹ce dla
pojazdów danego rodzaju dopuszczonych do ruchu drogowego. W rozu-
mieniu niniejszych OWU za pojazd nie uznaje siê pojazdu wojskowego,
pojazdu stosowanego do celów specjalnych, mechanicznego pojazdu
jednoœladowego, roweru oraz quadu;

28) - zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz
pierwszy w okresie odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA choroba
nowotworowa, parali¿, niewydolnoœæ nerek, poliomielitis, utrata wzroku,
utrata mowy, utrata s³uchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane. Za
powa¿ne zachorowanie uwa¿a siê równie¿ transplantacjê g³ównych
organów. Rozpoznanie schorzenia lub wykonanie procedury medycznej
musi byæ jednoznacznie potwierdzone dokumentacj¹ medyczn¹;

29) - (inaczej epilepsja lub choroba œw. Walentego) choroba
cechuj¹ca siê pojawianiem napadów padaczkowych, tj. przejœciowych
zaburzeñ czynnoœci mózgu polegaj¹cych na nadmiernych i gwa³townych,
samorzutnych wy³adowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych;
rozpoznanie choroby musi byæ jednoznacznie potwierdzone dokumentacj¹
medyczn¹;

30) - dzia³anie w stanie, gdy zawartoœæ
alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 ‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg
alkoholu w 1 dm w wydychanym powietrzu;

31) - objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹
osoby fizycznej w ramach umowy ubezpieczenia grupowego;

32) - naturalny ojciec lub matka;
33) - zespó³ ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywo³anej

zaka¿eniem; rozpoznanie choroby musi byæ jednoznacznie potwierdzone
dokumentacj¹ medyczn¹;

34) - alpinizm, paralotniarstwo, szybownictwo oraz
pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty
wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy wykorzystaniu
odpowiedniego sprzêtu (scuba diving) oraz nurkowanie na tzw. bezdechu
(free diving), skoki bungee, speleologia, bobsleje, wszelkie odmiany skoków
spadochronowych, sporty motorowe;

35) - dzia³aj¹cy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z odpo-
wiednimi przepisami prawa, publiczny lub niepubliczny zak³ad opieki
zdrowotnej, którego zadaniem jest diagnostyka, ca³odobowa opieka
medyczna i leczenie w warunkach sta³ych i specjalnie do tych celów
przystosowanych, dysponuj¹cy odpowiednim zapleczem diagnostycznym
i leczniczym oraz zatrudniaj¹cy wykwalifikowany personel medyczny

operacja wtórna

operacja plastyczna

osoby bliskie

pe³na ochrona ubezpieczeniowa

pobicie

pobyt w szpitalu

pojazd

powa¿ne zachorowanie

padaczka

pozostawanie pod wp³ywem alkoholu

przyst¹pienie do ubezpieczenia

rodzic Ubezpieczonego
sepsa

sporty wysokiego ryzyka

szpital

3

2



Co oferuje Opcja Podstawowa?

Co oferuje Opcja Ochrona?

RODZAJE I WYSOKOŒÆ ŒWIADCZEÑ
§5

Opcja Podstawowa
uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku

w razie 100% uszczerbku na zdrowiu

w przypadku uszczerbku na zdrowiu

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, bêd¹cych przed-
miotami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

œmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku

œmierci Ubezpieczonego w wyniku sepsy

œmierci jednego lub obojga rodziców Ubezpieczonego w na-
stêpstwie nieszczêœliwego wypadku

pogryzienia przez psa

§6
Opcja Ochrona

œmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku

œmierci Ubezpieczonego w wyniku sepsy

trwa³ego inwalidztwa czêœciowego

obejmuje nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1) z tytu³u :

a) - przys³uguje œwiadczenie
w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);

b) - przys³uguje œwiadczenie
w wysokoœci takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nast¹pi³a
utrata zdrowia okreœlona przez lekarza zaufania procentem uszczerbku
na zdrowiu,

c)
- do wysokoœci

25% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), nie wiêcej jednak ni¿ wynosz¹
rzeczywiste, udokumentowane koszty,

d) - do wy-
sokoœci 25% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie po-
twierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), nie wiêcej
jednak ni¿ wynosz¹ rzeczywiste, udokumentowane koszty;

2) z tytu³u - przys³u-
guje jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci 1% sumy ubezpieczenia
okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpie-
czenia (polisie);

3) z tytu³u -
przys³uguje œwiadczenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),
pod warunkiem, i¿:
a) nieszczêœliwy wypadek wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpie-

czeniowej,
b) œmieræ nast¹pi³a w ci¹gu dwóch lat od daty nieszczêœliwego wypadku;

4) z tytu³u - przys³uguje œwiad-
czenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), pod warun-
kiem, i¿:
a) sepsa zosta³a zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej,
b) œmieræ nast¹pi³a w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

5) z tytu³u
- jednorazowe œwiadczenie w wyso-

koœci 10% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),

6) z tytu³u - jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci
1% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

obejmuje nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1) z tytu³u -

przys³uguje œwiadczenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),
pod warunkiem, i¿:
a) nieszczêœliwy wypadek wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpiecze-

niowej,
b) œmieræ nast¹pi³a w ci¹gu dwóch lat od daty nieszczêœliwego wypadku;

2) z tytu³u - przys³uguje œwiad-
czenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), pod warun-
kiem, i¿:
a) sepsa zosta³a zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej,
b) œmieræ nast¹pi³a w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

3) z tytu³u wymienionego wy³¹cznie
w Tabeli nr 1, które wyst¹pi³o w ci¹gu 365 dni od dnia nieszczêœliwego
wypadku - przys³uguje œwiadczenie stanowi¹ce procent sumy ubez-
pieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisie), w wysokoœci okreœlonej w Tabeli nr 1

b) pojawienie siê nowych, nie wystêpuj¹cych dotychczas, charakterys-
tycznych dla zawa³u miêœnia sercowego zmian w zapisie EKG,

c) zwiêkszenie aktywnoœci enzymów wskaŸnikowych martwicy miêœnia
sercowego powy¿ej standardowych wartoœci prawid³owych dla danego
laboratorium.

W rozumieniu niniejszych OWU zawa³em nie s¹ zawa³y rozpoznane jako
tzw. zawa³y nieme, a tak¿e zawa³y rozpoznane jako przebyte w przesz³oœci
np. na podstawie obrazu EKG, echokardiografii lub innych metod dia-
gnostycznych;

49) - zdarzenie losowe objête ochron¹ ubez-
pieczeniow¹, które stanowi podstawê do wyst¹pienia przez Ubezpie-
czaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z roszczeniem o wyp³atê
œwiadczenia zgodnie z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia;

50) - przerwanie ci¹g³oœci tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza;
51) - kolejne, co najmniej trzecie ju¿ zwichniêcie tego

samego stawu, powsta³e w okresie ostatnich dwunastu miesiêcy przed
wyst¹pieniem zdarzenia ubezpieczeniowego.

Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków i/ lub
chorób polegaj¹ce na uszkodzeniu cia³a, powoduj¹ce uszczerbek na zdrowiu
lub œmieræ Ubezpieczonego oraz koszty i œwiadczenia objête odpowie-
dzialnoœci¹ UBEZPIECZYCIELA, okreœlone we w³aœciwych opcjach ubezpie-
czenia (§§ 5- 9).

1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypad-
ków i/ lub chorób, które wydarzy³y siê, zosta³y ujawnione i zdiagnozowane
podczas trwania umowy ubezpieczenia.

2. W okresie ubezpieczenia, UBEZPIECZYCIEL udziela Ubezpieczonemu pe³nej
ochrony ubezpieczeniowej w ¿yciu prywatnym i zawodowym na ca³ym
œwiecie, za wyj¹tkiem postanowieñ §8 pkt. 10), §8 pkt. 13) oraz §9.

3. Stosownie do wniosku Ubezpieczaj¹cego, jak równie¿ w oparciu o posta-
nowienia niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta w:
1) ,
2) ,
3) .

4. Opcja Podstawowa, Opcja Ochrona lub Opcja Ochrona Plus, za dop³at¹
dodatkowej sk³adki mo¿e zostaæ rozszerzona o wybrane

:
1) œmieræ Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego,
2) oparzenia,
3) odmro¿enia,
4) pobyt w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
5) pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
6) powa¿ne zachorowania: choroba nowotworowa, parali¿, niewydolnoœæ

nerek, transplantacja g³ównych organów, poliomielitis, utrata wzroku,
utrata mowy, utrata s³uchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane,

7) operacje plastyczne w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
8) operacje w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
9) operacje w wyniku choroby,
10) zwrot kosztów leczenia,
11) zasi³ek dzienny za ka¿dy dzieñ pe³nej niezdolnoœci Ubezpieczonego do

nauki lub pracy,
12) œmieræ Ubezpieczonego w wyniku choroby,
13) zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczêœliwego

wypadku,
14) jednorazowe œwiadczenie w przypadku œmierci dziecka, ucznia lub

studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca,
15) jednorazowe œwiadczenie z tytu³u uci¹¿liwoœci leczenia.

5. Zakres ubezpieczenia w ramach Opcji Podstawowej, Opcji Ochrona Plus lub
Opcji Ochrona, za dop³at¹ dodatkowej sk³adki, dodatkowo mo¿e zostaæ
rozszerzony o œwiadczenia . Na wniosek Ubezpie-
czaj¹cego i pod warunkiem zap³aty dodatkowej sk³adki ochron¹ ubez-
pieczeniow¹ mog¹ byæ objête zdarzenia powsta³e w nastêpstwie lub
w zwi¹zku z wyczynowym uprawianiem sportu.

zdarzenie ubezpieczeniowe

z³amanie
zwichniêcie nawykowe

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§3

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§4

Opcji Podstawowej
Opcji Ochrona
Opcji Ochrona Plus

Œwiadczenia
Dodatkowe

Assistance EDU PLUS

Jak¹ ochronê zapewnia ubezpieczenie?

Jak¹ opcjê ubezpieczenia wybierzesz?

3



a) je¿eli w wyniku tego samego nieszczêœliwego wypadku, który wyda-
rzy³ siê w okresie ochrony ubezpieczeniowej, wyst¹pi wiêcej ni¿ jeden
rodzaj trwa³ego inwalidztwa czêœciowego wymienionego w Tabeli nr 1,
to ca³kowita kwota œwiadczenia obejmuje sumê kwot nale¿nych za
ka¿dy rodzaj trwa³ego inwalidztwa czêœciowego, lecz nie wiêcej ni¿ suma
ubezpieczenia za trwa³e inwalidztwo czêœciowe okreœlona w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);

4) z tytu³u - je¿eli w wyniku nieszczêœliwego
wypadku, który wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpieczeniowej,
Ubezpieczony dozna uszkodzenia cia³a, powoduj¹cego trwa³e inwalidztwo
czêœciowe wymienione w Tabeli nr 1, które bêdzie wymaga³o zakupu wózka
inwalidzkiego, to UBEZPIECZYCIEL pokryje ca³kowity jego koszt, ale
maksymalnie do wysokoœci sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);

5) z tytu³u
, który wydarzy³ siê w okresie ubezpieczenia, wymienionego

wy³¹cznie w Tabeli nr 2 - przys³uguje œwiadczenie stanowi¹ce procent
sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie) w wysokoœci okreœlonej wTabeli nr 2

Tabela nr 2

zakupu wózka inwalidzkiego

z³amania jednej lub wiêcej koœci w wyniku nieszczêœliwego
wypadku

Tabela nr 1

4

10

100

100

100

100

100

60

55

50

40

20

5

2

50

40

25

15

prawa lewa

65

60

55

50

20

15

5

40

30

20

30

40

35

20

55

50

45

40

15

10

5

35

25

15

25

30

30

15

35

20

20

40

100

100

Rodzaj trwa³ego inwalidztwa czêœciowego

Ca³kowita fizyczna utrata lub ca³kowita i trwa³a
utrata funkcji poszczególnych narz¹dów

Wysokoœæ
œwiadczenia

w % sumy
ubezpieczenia

Lp.

100

40

60

100

20

40

40

20

wzroku w obu oczach

wzroku w jednym oku

wzroku w jednym oku, jeœli przed wypadkiem
stwierdzono œlepotê drugiego oka

s³uchu w obu uszach

s³uchu w jednym uchu

s³uchu w jednym uchu, jeœli przed wypadkiem
stwierdzono g³uchotê drugiego ucha

mowy (obejmuje ca³kowit¹ utratê jêzyka
oraz afazjê motoryczn¹ i sensoryczn¹)

Nosa (³¹cznie z koœæmi nosa)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)

j)

k)

16.

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

17.

a)

b)

c)

d)

18.

19.

ma³¿owiny usznej

obu nóg lub obu stóp

obu r¹k lub obu d³oni

jednej rêki i jednej nogi

jednej rêki i jednej stopy

jednej stopy i jednej nogi

koñczyny dolnej:

w stawie biodrowym

powy¿ej stawu kolanowego

poni¿ej stawu kolanowego

stopy w ca³oœci

stopy z wy³¹czeniem piêty

palucha

innego palca u stopy

lub ca³kowity niedow³ad (nieuleczalne
uszkodzenie nerwu)

lub ca³kowite pora¿enie nerwu kulszowego

lub ograniczenie ruchomoœci stawu biodrowego

lub ograniczenie ruchomoœci stawu kolanowego

Koñczyny górnej

w stawie barkowym

powy¿ej stawu ³okciowego

poni¿ej stawu ³okciowego

poni¿ej nadgarstka

kciuka

palca wskazuj¹cego

innego palca u d³oni

lub ca³kowity niedow³ad nerwu
promieniowego w okolicy ramienia

lub ca³kowity niedow³ad nerwu
promieniowego na poziomie przedramienia

lub ca³kowity niedow³ad nerwu
promieniowego na poziomie d³oni

lub ca³kowity niedow³ad nerwu ³okciowego

lub ograniczenie ruchomoœci rêki w stawie
barkowym

lub ograniczenie ruchomoœci rêki w stawie
³okciowym

lub ograniczenie ruchomoœci nadgarstka

narz¹dów moczowo-p³ciowych:

ca³kowita utrata macicy w wieku do 45 lat

ca³kowita utrata macicy w wieku powy¿ej 45 lat

ca³kowita utrata jajnika lub j¹dra

ca³kowita utrata pr¹cia

trwa³y i nieuleczalny parali¿ wszystkich koñczyn

trwa³a i nieuleczalna choroba psychiczna
powoduj¹ca ca³kowite ubezw³asnowolnienie

Rodzaj z³amaniaLp.

Z³amanie koœci czaszki (podstawy, sklepienia, twarzoczaszki), z³amanie
koœci miednicy (z wyj¹tkiem izolowanych z³amañ koœci ³onowej lub
kulszowej oraz ogonowej), koœci w obrêbie stawu biodrowego (panewka
stawu, nasady bli¿szej koœci udowej, krêtarzy, z³amania pod- i nad-
krêtarzowe) oraz koœci talerza biodrowego:

Z³amanie koœci podudzia, obojczyka, kostki bocznej i przyœrodkowej,
³okcia, koœci ramiennej lub przedramienia (w tym nadgarstka):

Z³amania ³opatki, rzepki, mostka, d³oni (poza palcami i nadgarstkiem),
stopy (z wyj¹tkiem palców i piêty):

Z³amania ¿ebra lub ¿eber, koœci policzkowej, koœci ogonowej, górnej
szczêki, nosa:

wielood³amowe otwarte

inne z³amania otwarte

inne wielood³amowe

inne z³amania

Z³amanie koœci udowej, piêty :

wielood³amowe otwarte

inne z³amania otwarte

inne wielood³mowe

inne z³amania

wielood³amowe otwarte

inne z³amania otwarte

inne wielood³mowe

inne z³amania

Z³amania dolnej szczêki:

wielood³amowe otwarte

inne z³amania otwarte

inne wielood³mowe

inne z³amania

wielood³amowe otwarte

inne z³amania

Z³amania zêbów sta³ych:

£¹cznie nie wiêcej ni¿

Z³amania palca

z³amania otwarte

inne z³amania

Z³amania krêgos³upa (trzonów krêgów):

wszelkie z³amania kompresyjne

wszelkie z³amania krêgos³upa

wszelkie inne z³amania wyrostków oœcistych
i poprzecznych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

a)

b)

c)

a)

b)

a)

Wysokoœæ œwiadczenia w %
sumy ubezpieczenia/

wysokoœæ œwiadczenia
w PLN

100

50

30

20

50

40

30

20

50

40

30

20

50

40

30

20

30

20

20

20

10

20

10

5

20

5

nie mniej jednak
ni¿ 100 PLN



Tabela nr 3

10) z tytu³u
- przys³uguje jednorazowe œwiad-

czenie w wysokoœci 10% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Opcja Ochrona Plus obejmuje nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1) z tytu³u -

przys³uguje œwiadczenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),
pod warunkiem, i¿:
a) nieszczêœliwy wypadek wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpiecze-

niowej,
b) œmieræ nast¹pi³a w ci¹gu dwóch lat od daty nieszczêœliwego wypadku;

2) zwrot
powsta³ych w nastêp-

stwie nieszczêœliwego wypadku - do wysokoœci 25% sumy ubezpieczenia
okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpie-
czenia (polisie), nie wiêcej jednak ni¿ wynosz¹ rzeczywiste, udokumen-
towane koszty;

3) zwrot powsta³ych
w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku - do wysokoœci 25% sumy
ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie), nie wiêcej jednak ni¿ wynosz¹ rzeczywiste,
udokumentowane koszty;

4) z tytu³u - przys³uguje
jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci 1% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);

5) z tytu³u - przys³uguje œwiad-
czenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), pod warun-
kiem, i¿:
a) sepsa zosta³a zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej,
b) œmieræ nast¹pi³a w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

6) z tytu³u
- jednorazowe œwiadczenie w wyso-

koœci 10% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);

7) z tytu³u - jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci
1% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);

8) z tytu³u - wymienionego wy³¹cznie
w Tabeli nr 4, które wyst¹pi³o w ci¹gu 365 dni od dnia nieszczêœliwego
wypadku przys³uguje œwiadczenie stanowi¹ce procent sumy ubezpieczenia
okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpie-
czenia (polisie), w wysokoœci okreœlonej wTabeli nr 4;

Tabela nr 4

œmierci jednego lub obojga rodziców Ubezpieczonego w na-
stêpstwie nieszczêœliwego wypadku

§7

œmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku

kosztów nabycia wyrobów medycznych, bêd¹cych przedmio-
tami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych

kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

œmierci Ubezpieczonego w wyniku sepsy

œmierci jednego lub obojga rodziców Ubezpieczonego w na-
stêpstwie nieszczêœliwego wypadku

pogryzienia przez psa

Co oferuje opcja Ochrona Plus?

trwa³ego inwalidztwa czêœciowego

a) je¿eli w wyniku tego samego nieszczêœliwego wypadku, który wydarzy³
siê w okresie ochrony ubezpieczeniowej, nast¹pi wiêcej ni¿ jedno
z³amanie, ³¹czna suma œwiadczenia przypadaj¹ca do wyp³aty obliczona
zostanie przez dodanie do siebie œwiadczeñ za poszczególne rodzaje
z³amañ, jednak œwiadczenie nie mo¿e byæ wy¿sze od sumy
ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie);

b) je¿eli UBEZPIECZYCIEL wyp³aci Ubezpieczonemu œwiadczenie z tytu³u
z³amania, które nastêpnie spowoduje trwa³e inwalidztwo czêœciowe
okreœlone w Tabeli nr 1, powsta³e na skutek tego samego nieszczê-
œliwego wypadku, który wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpie-
czeniowej, wówczas œwiadczenie wyp³acone z tytu³u z³amania zostanie
zaliczone na poczet œwiadczenia nale¿nego z tytu³u trwa³ego inwa-
lidztwa czêœciowego, a UBEZPIECZYCIEL dodatkowo wyp³aci tylko
ró¿nicê pomiêdzy wysokoœci¹ œwiadczenia nale¿nego z tytu³u trwa³ego
inwalidztwa czêœciowego, a wyp³aconym œwiadczeniem z tytu³u
z³amania;

6) z tytu³u :
a) je¿eli w ci¹gu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany

w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku i zostanie poddany
- przys³uguje jednorazowe

œwiadczenie w wysokoœci 40% sumy ubezpieczenia okreœlonej w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),

b) je¿eli w ci¹gu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany
w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku i zostanie poddany

- przys³uguje jednorazowe œwiad-
czenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);

7) z tytu³u :
a) je¿eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu

cia³a, w wyniku którego nie nast¹pi z³amanie koœci narz¹du ruchu, ale
zgodnie z zaleceniem lekarza

wy³¹cznie z zastosowaniem nastêpuj¹cego œrodka
medycznego: gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu,
powoduj¹cego wy³¹czenie czynnoœci narz¹du ruchu - przys³uguje
jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okre-
œlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia
(polisie),

b) je¿eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu
cia³a, w wyniku którego nie nast¹pi z³amanie koœci narz¹du ruchu, ale
zgodnie z zaleceniem lekarza

wy³¹cznie z zastosowaniem nastêpuj¹cego
œrodka medycznego: ko³nierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy,
tutora gipsowego, kamizelki ortopedycznej, powoduj¹cego wy³¹czenie
czynnoœci narz¹du ruchu - przys³uguje jednorazowe œwiadczenie
w wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),

c) je¿eli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna
, w wyniku którego

nie nast¹pi z³amanie koœci, ale zgodnie z zaleceniem lekarza palec lub
palce zostan¹ unieruchomione na d³u¿ej ni¿ 7 dni wy³¹cznie z zasto-
sowaniem nastêpuj¹cego œrodka medycznego: gipsu, gipsu synte-
tycznego (lekkiego), szyny, powoduj¹cego wy³¹czenie funkcji palca lub
palców przys³uguje jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci 25% sumy
ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie),

d) je¿eli UBEZPIECZYCIEL wyp³aci Ubezpieczonemu œwiadczenie z tytu³u
urazu narz¹du ruchu, który nastêpnie spowoduje trwa³e inwalidztwo
czêœciowe okreœlone w Tabeli nr 1, powsta³e na skutek tego samego
nieszczêœliwego wypadku, wówczas œwiadczenie wyp³acone z tytu³u
urazu narz¹du ruchu zostanie zaliczone na poczet œwiadczenia nale¿ne-
go z tytu³u trwa³ego inwalidztwa czêœciowego, a UBEZPIECZYCIEL do-
datkowo wyp³aci tylko ró¿nicê pomiêdzy wysokoœciami tych œwiadczeñ;

8) z tytu³u - przys³uguje jednorazowe œwiadczenie
w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);

9) z tytu³u ,
je¿eli Ubezpieczony zostanie poddany leczeniu szpitalnemu przez okres
minimum 3 dni - przys³uguje jednorazowe œwiadczenie stanowi¹ce procent
sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie), w wysokoœci okreœlonej wTabeli nr 3;

ran wymagaj¹cych interwencji chirurgicznej

zabiegowi
za³o¿enia jednego lub dwóch szwów

zabiegowi
za³o¿enia trzech lub wiêcej szwów

urazów narz¹du ruchu

narz¹d ruchu zostanie unieruchomiony
na d³u¿ej ni¿ 7 dni

narz¹d ruchu zostanie unieruchomio-
ny na d³u¿ej ni¿ 7 dni

urazu
palca lub palców u nóg lub palca lub palców d³oni

pogryzienia przez psa

wstrz¹œnienia mózgu w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku

5

Liczba dni pobytu w szpitalu
Wysokoœæ œwiadczenia

w % sumy ubezpieczenia

od 3 do 4 dni

od 5 do 6 dni

od 7 do 8 dni

od 9 do 10 dni

powy¿ej 10 dni

20

40

60

80

100

Rodzaj trwa³ego inwalidztwa czêœciowegoLp.

Ca³kowita utrata koñczyny górnej w obrêbie
barku lub ramienia

Ca³kowita utrata koñczyny górnej w obrêbie
³okcia lub przedramienia

Ca³kowita utrata rêki

Ca³kowita utrata palców rêki II,III,IV,V

Ca³kowita utrata kciuka
Ca³kowita utrata koñczyny dolnej w obrêbie
stawu biodrowego lub koœci udowej

1

2

3

4

5
6

Wysokoœæ œwiadczenia
w % sumy ubezpieczenia

80

60

50

8 - za ka¿dy palec

22

75



Z³amania w obrêbie koœci palców stopy II-V

Zwichniêcie w stawach skokowych

Z³amania w obrêbie krêgos³upa dotyczy
trzonów, ³uków krêgów (z wy³¹czeniem
koœci ogonowej)

Z³amania w obrêbie krêgos³upa dotyczy
wyrostków poprzecznych, kolczystych
krêgów

Z³amania koœci ogonowej

Z³amanie zêba sta³ego

2 - za ka¿dy palec

4,0

11- za ka¿dy kr¹g

2,5 - za ka¿dy kr¹g

3,5
0,5 - za ka¿dy z¹b

5 - maksymalnie z tytu³u
z³amania wielu zêbów

sta³ych

23
24

25

26

27

28

Rodzaj z³amania jednej lub wiêcej koœci
oraz zwichniêcia stawu

Lp. Wysokoœæ œwiadczenia
w % sumy ubezpieczenia

b) w przypadku, gdy z³amanie lub zwichniêcie by³o leczone operacyjnie
Ubezpieczonemu przys³uguje oprócz œwiadczenia wynikaj¹cego
z Tabeli nr 5 dodatkowe œwiadczenie w wysokoœci 2% sumy
ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie),

c) je¿eli w wyniku tego samego nieszczêœliwego wypadku, który wydarzy³
siê w okresie ochrony ubezpieczeniowej, nast¹pi wiêcej ni¿ jedno
z³amanie i/lub zwichniêcie, ³¹czna suma œwiadczenia przypadaj¹ca do
wyp³aty obliczona zostanie przez dodanie do siebie œwiadczeñ za
poszczególne rodzaje z³amañ i/lub zwichniêæ, jednak ³¹czne œwiad-
czenie nie mo¿e przekroczyæ sumy ubezpieczenia okreœlonej w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (poli-
sie),

d) je¿eli UBEZPIECZYCIEL wyp³aci Ubezpieczonemu œwiadczenie z tytu³u
z³amania i/lub zwichniêcia, które nastêpnie spowoduje trwa³e
inwalidztwo okreœlone w Tabeli nr 4, powsta³e na skutek tego samego
nieszczêœliwego wypadku, który wydarzy³ siê w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, wówczas œwiadczenie wyp³acone z tytu³u z³amania
i/lub zwichniêcia zostanie zaliczone na poczet œwiadczenia nale¿nego
z tytu³u trwa³ego inwalidztwa czêœciowego, a UBEZPIECZYCIEL
dodatkowo wyp³aci tylko ró¿nicê pomiêdzy wysokoœci¹ œwiadczenia
nale¿nego z tytu³u trwa³ego inwalidztwa czêœciowego, a wyp³aconym
œwiadczeniem z tytu³u z³amania i/lub zwichniêcia;

10) z tytu³u
, w wyniku których

Ubezpieczony wymaga³ hospitalizacji przez okres co najmniej trzech dni -
Ubezpieczonemu przys³uguje œwiadczenie w wysokoœci 5% sumy ubez-
pieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisie);

11) z tytu³u

, a które nie mo¿e byæ
zakwalifikowane do ¿adnego innego rodzaju uszkodzeñ cia³a, o których
mowa w pkt. 4), 7) - 9) - Ubezpieczonemu przys³uguje œwiadczenie w wyso-
koœci 1,5% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Za op³at¹ dodatkowej sk³adki Opcja Podstawowa, Opcja Ochrona lub
Opcja Ochrona Plus mo¿e zostaæ rozszerzona o wybrane Œwiadczenia
Dodatkowe:
1) z tytu³u

- przys³uguje œwiadczenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia
okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisie), pod warunkiem, i¿:
a) wypadek komunikacyjny wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpiecze-

niowej,
b) œmieræ nast¹pi³a w ci¹gu dwóch lat od daty nieszczêœliwego wypadku;

2) z tytu³u - przys³uguje
œwiadczenie uzale¿nione od stopnia oparzenia w wysokoœci okreœlonej
wTabeli nr 6;

nag³ego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicz-
nymi, b¹dŸ z tytu³u pora¿enia pr¹dem lub piorunem

uszkodzeñ cia³a w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku,
które wymaga³y interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz
leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej

§8

œmierci Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyj-
nego

oparzenia w wyniku nieszczêœliwego wypadku

O jakie dodatkowe œwiadczenia mo¿esz rozszerzyæ wybran¹ Opcjê?

9) z tytu³u :
a) z tytu³u

, który wydarzy³ siê
w okresie ubezpieczenia, wymienionego wy³¹cznie w Tabeli nr 5 -
przys³uguje œwiadczenie stanowi¹ce procent sumy ubezpieczenia
okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisie) w wysokoœci okreœlonej wTabeli nr 5;

Tabela nr 5

z³amañ koœci lub zwichniêæ stawów
z³amania jednej lub wiêcej koœci oraz z tytu³u zwichniêcia

stawu w wyniku nieszczêœliwego wypadku

6

Rodzaj trwa³ego inwalidztwa czêœciowegoLp. Wysokoœæ œwiadczenia
w % sumy ubezpieczenia

Ca³kowita utrata koñczyny dolnej w obrêbie
stawu kolanowego, podudzia lub stawów
skokowych

Ca³kowita utrata stopy

Ca³kowita utrata palców stopy II -V

Ca³kowita utrata palucha

Ca³kowita utrata wzroku w jednym oku

Ca³kowita utrata wzroku w obu oczach

Ca³kowita utrata s³uchu w jednym uchu

Ca³kowita utrata s³uchu w obu uszach
Ca³kowita utrata ma³¿owiny usznej

Ca³kowita utrata nosa

Ca³kowita utrata zêbów sta³ych

Ca³kowita utrata œledziony
Ca³kowita utrata jednej nerki

Ca³kowita utrata obu nerek
Ca³kowita utrata macicy

Ca³kowita utrata jajnika lub j¹dra

Ca³kowita utrata mowy
Pora¿enie lub niedow³ad co najmniej dwóch
koñczyn poni¿ej 3 stopnia w skali Lovette'a

Œpi¹czka trwaj¹ca d³u¿ej ni¿ 30 dni

60

40

3 - za ka¿dy palec

15

50

100

30
50

15

20
2 - za ka¿dy z¹b

20 - maksymalnie z tytu³u
utraty wielu zêbów

20

35

75

40

20

100

100

100

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Rodzaj z³amania jednej lub wiêcej koœci
oraz zwichniêcia stawu

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Wysokoœæ œwiadczenia
w % sumy ubezpieczenia

Z³amania koœci sklepienia i podstawy czaszki

Z³amania koœci twarzoczaszki

Z³amania ³opatki, obojczyka, mostka

Z³amania ¿ebra, ¿eber

Z³amania koœci ramienia

Zwichniêcie stawu barkowego

Z³amania w obrêbie koœci przedramienia
(jednej lub obu)

Zwichniêcie w obrêbie stawu ³okciowego

Z³amania w obrêbie koœci rêki
z wy³¹czeniem koœci palców

Z³amania w obrêbie koœci palców rêki II -V

Zwichniêcia stawów w obrêbie palców
rêki II-V

Z³amania w obrêbie kciuka

Zwichniêcie kciuka

Niestabilne z³amania miednicy

Stabilne z³amania miednicy

Zwichniêcie stawu biodrowego

Z³amania koœci udowej

Z³amania w obrêbie koœci podudzia (jednej
lub obu)

Z³amania rzepki

Zwichniêcie stawu kolanowego

Z³amania w obrêbie stopy z wy³¹czeniem
koœci palców

Z³amania w obrêbie palucha

5

4

4,5 - za ka¿d¹ koœæ

2 - za ka¿de ¿ebro
10 - maksymalnie z tytu³u

z³amania wielu ¿eber

7

7

4

5

3

2 - za ka¿dy palec

1 - za ka¿dy palec

3

3

10

4,5

10
10,5

7

4

5

4

2,5



calnej, schy³kowej niewydolnoœci narz¹du. Diagnoza i zalecenie zabiegu
transplantacji musz¹ byæ potwierdzone przez dwóch lekarzy
specjalistów, z których jeden jest lekarzem zaufania;

e) - infekcja wywo³ana wirusem polio, której skutkiem jest co
najmniej parali¿ miêœni oddechowych lub miêœni koñczyn lub zajêcie
oœrodka oddechowego w pniu mózgu, z trwa³ym nastêpstwem
w postaci nasilonego niedow³adu lub parali¿u. Diagnoza musi byæ
potwierdzona przez dwóch niezale¿nych lekarzy specjalistów chorób
dzieciêcych lub zakaŸnych. Ponadto UBEZPIECZYCIEL wymaga
przedstawienia dokumentów potwierdzaj¹cych trwa³e deficyty
neurologiczne;

f ) - ca³kowita, trwa³a i nieodwracalna utrata wzroku w obu
oczach na skutek choroby, z zastrze¿eniem, ¿e o trwa³oœci schorzenia
orzeka siê dopiero po up³ywie 6 miesiêcy od daty jego wyst¹pienia.
Rozpoznanie kliniczne musi byæ potwierdzone przez lekarza okulistê
i lekarza zaufania. Definicja utraty wzroku nie obejmuje utraty zdolnoœci
widzenia, która mo¿e zostaæ skorygowana w trakcie postêpowania
medycznego np. zabiegu operacyjnego;

g) - ca³kowita i nieodwracalna utrata zdolnoœci mowy,
trwaj¹ca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesiêcy.
Dokumentacja medyczna musi byæ potwierdzona w³aœciw¹ konsultacj¹
lekarza specjalisty laryngologa i potwierdzaæ uraz lub chorobê strun
g³osowych. Wykluczone s¹ przypadki, gdzie powodem utraty mowy s¹
zaburzenia psychiczne. Utrata mowy oznacza niemo¿noœæ artyku³o-
wania zrozumia³ych s³ów lub zrozumiale mówionego jêzyka;

h) - ca³kowita i nieodwracalna utrata s³uchu dla wszystkich
dŸwiêków jako rezultat ostrej choroby lub wypadku. Dokumentacja
medyczna musi byæ potwierdzona w³aœciw¹ konsultacj¹ lekarza
specjalisty laryngologa, w³¹czaj¹c badanie audiometrii tonalnej oraz
badanie progu s³yszenia;

i) - pierwsze wyst¹pienie przewlek³ej niewydolnoœci
szpiku kostnego, której wynikiem jest ³¹czne wyst¹pienie anemii,
neutropenii i trombocytopenii wymagaj¹cej leczenia obejmuj¹cego
przynajmniej jedno z poni¿szych:
- przetoczenie produktów krwiopochodnych,
- podawanie czynników stymuluj¹cych produkcjê szpiku,
- podawanie czynników immunosupresyjnych,
- przeszczep szpiku.
Rozpoznanie anemii aplastycznej musi byæ potwierdzone przez lekarza
specjalistê hematologa;

j) - choroba charakteryzuj¹ca siê demielinizacj¹
w³ókien nerwowych w obrêbie mózgu i rdzenia krêgowego. Diagnoza
powinna byæ jednoznaczna, potwierdzona przez specjalistê neurologa,
okreœlaj¹ca deficyt neurologiczny: z utrzymuj¹cymi siê objawami zajêcia
nerwów wzrokowych, rdzenia krêgowego z równoczesnym os³abieniem
koordynacji oraz funkcji ruchowej i czuciowej. Œwiadczenie przys³uguje,
pod warunkiem stwierdzenia u Ubezpieczonego inwalidztwa
czêœciowego przekraczaj¹cego 75% potwierdzonego przez lekarza
zaufania;

Œwiadczenie z tytu³u powa¿nego zachorowania przys³uguje pod
warunkiem, ¿e Ubezpieczony bêdzie ¿y³ co najmniej 30 dni od daty
zachorowania i zdiagnozowania okreœlonego rodzaju powa¿nego
zachorowania;

7) z tytu³u -
przys³uguje œwiadczenie w wysokoœci 20% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),
pod warunkiem, i¿:
a) operacja zosta³a zalecona przez lekarza jako absolutnie niezbêdna czêœæ

procesu leczenia skutków nieszczêœliwego wypadku,
b) operacja wykonana zosta³a w okresie nie d³u¿szym ni¿ jeden rok od daty

nieszczêœliwego wypadku;
8) z tytu³u , wymienionych

wy³¹cznie w Tabeli nr 8 przys³uguje œwiadczenie stanowi¹ce procent sumy
ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie), pod warunkiem ¿e operacja mia³a miejsce
w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu w wyniku
uszkodzenia cia³a, które powsta³o po raz pierwszy w okresie trwania
odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA. Wysokoœæ œwiadczenia okreœla
Tabela nr 8;

poliomielitis

utrata wzroku

utrata mowy

utrata s³uchu

anemia aplastyczna

stwardnienie rozsiane

operacji plastycznej w wyniku nieszczêœliwego wypadku

operacji w wyniku nieszczêœliwego wypadku

Tabela nr 6

3) z tytu³u - przys³uguje œwiadczenie uzale¿nione od stopnia
odmro¿enia w wysokoœci okreœlonej wTabeli nr 7;

Tabela nr 7

4) z tytu³u -
przys³uguje œwiadczenie p³atne od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, za
ka¿dy nastêpny dzieñ w wysokoœci 1% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).
W przypadku kolejnych, nastêpuj¹cych po sobie pobytów w szpitalu
w zwi¹zku z tym samym nieszczêœliwym wypadkiem œwiadczenie szpitalne
wyp³acane jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Dzienne œwiadczenie
szpitalne wyp³acane jest maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ci¹gu
rocznego okresu ubezpieczenia;

5) z tytu³u - przys³uguje œwiadczenie
p³atne od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, za ka¿dy nastêpny dzieñ w wyso-
koœci 1% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). W przypadku kolejnych, nastê-
puj¹cych po sobie pobytów w szpitalu w zwi¹zku z t¹ sam¹ chorob¹
œwiadczenie szpitalne wyp³acane jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.
Dzienne œwiadczenie szpitalne wyp³acane jest maksymalnie za 60 dni
pobytu w szpitalu w ci¹gu rocznego okresu ubezpieczenia;

6) z tytu³u - przys³uguje œwiadczenie w wyso-
koœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwier-
dzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), pod warunkiem
zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, nastêpuj¹cego rodzaju powa¿nego zacho-
rowania:
a) - obecnoœæ niekontrolowanego wzrostu

i rozprzestrzeniania siê komórek nowotworowych z naciekaniem i de-
strukcj¹ prawid³owej tkanki. Rozpoznanie choroby nowotworowej
powinno byæ potwierdzone badaniem histopatologicznym pobranego
materia³u przeprowadzonym przez wykwalifikowanego anatomo-
patologa. Definicja choroby nowotworowej obejmuje równie¿ bia³aczkê
(za wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki limfatycznej), nowotwory uk³adu
limfatycznego i chorobê Hodgkina. Za chorobê nowotworow¹ nie
uwa¿a siê:
i. nowotworów lub zmian opisywanych jako nowotwory "in situ" lub

histopatologicznie opisywanych jako przedinwazyjne,
ii. czerniaków z³oœliwych o maksymalnej gruboœci mniejszej ni¿ 1,5

mm okreœlonej w wyniku badania histopatologicznego lub
klasyfikowanych poni¿ej 3 poziomu inwazji w skali Clark'a,

iii. nowotworów podstawnokomórkowych skóry oraz zmian opisy-
wanych jako hiperkeratozy, nowotworów p³askonab³onkowych
skóry,

iv. miêsaka Kaposi'ego i innych guzów zwi¹zanych z zespo³em
chorobowym towarzysz¹cym AIDS;

b) - ca³kowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej koñczyny,
dotycz¹ca co najmniej dwóch koñczyn, bêd¹ca skutkiem urazu lub
choroby. UBEZPIECZYCIEL wymaga przedstawienia zaœwiadczenia
lekarskiego dokumentuj¹cego przyczynê (choroby lub zdarzenia)
wyst¹pienia parali¿u koñczyn;

c) - koñcowa postaæ niewydolnoœci nerek,
charakteryzuj¹ca siê trwa³ym i nieodwracalnym upoœledzeniem funkcji
obydwu nerek, w wyniku której konieczne jest stosowanie dializy lub
przeszczepu nerki;

d) - przebycie jako biorca operacji
przeszczepu serca, serca i p³uc, w¹troby. Przeszczep musi byæ uzasad-
niony medycznie i wynikaæ ze stwierdzenia i potwierdzenia nieodwra-

odmro¿enia

pobytu w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku

pobytu w szpitalu w wyniku choroby

powa¿nego zachorowania

choroba nowotworowa

parali¿

niewydolnoœæ nerek

transplantacja g³ównych organów

Stopieñ oparzenia
Wysokoœæ œwiadczenia

w % sumy ubezpieczenia

II stopieñ

III stopieñ

IV stopieñ

10

30

50

Stopieñ odmro¿enia
Wysokoœæ œwiadczenia

w % sumy ubezpieczenia

II stopieñ

III stopieñ

IV stopieñ

10

30

50

7



8

a) je¿eli w wyniku tego samego nieszczêœliwego wypadku zosta³a
wykonana wiêcej ni¿ jedna operacja, œwiadczenie wyp³acone za
wszystkie dokonane operacje bêdzie równe kwocie odpowiadaj¹cej
najwy¿szemu wskaŸnikowi procentowemu spoœród przewidzianych
wTabeli nr 8,

b) je¿eli w zwi¹zku z tym samym nieszczêœliwym wypadkiem zostanie
wykonana wiêcej ni¿ jedna operacja dotycz¹ca tego samego urazu,
to ka¿da nastêpna operacja bêdzie uznana za operacjê wtórn¹, za któr¹
œwiadczenie z tytu³u operacji nie przys³uguje;

9) z tytu³u , wymienionych wy³¹cznie w Tabeli
nr 9 - przys³uguje œwiadczenie stanowi¹ce procent sumy ubezpieczenia
okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubez-
pieczenia (polisie), pod warunkiem ¿e operacja mia³a miejsce w trakcie co
najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu w wyniku choroby, która zosta³a
ujawniona i zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie trwania
odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA. Wysokoœæ œwiadczenia okreœla
Tabela nr 9;

Tabela nr 9

operacji w wyniku choroby

Operacje przewodu pokarmowego i narz¹dów jamy brzusznej:

wyciêcie prze³yku i ¿o³¹dka

wyciêcie prze³yku:

czêœciowa resekcja prze³yku

ca³kowita resekcja prze³yku

zespolenie omijaj¹ce prze³yk

operacja naprawcza prze³yku / wszczepienie
endoprotezy prze³yku

wyciêcie ¿o³¹dka:

czêœciowa resekcja ¿o³¹dka/ wyciêcie zmiany
¿o³¹dka

ca³kowita resekcja ¿o³¹dka

operacje jelit

operacja wyrostka robaczkowego ze wskazañ
nag³ych

100

80

100

80

80

80

100
40

10

operacje w¹troby:

czêœciowa resekcja w¹troby/ wyciêcie zmiany w¹troby

naciêcie w¹troby

ca³kowita resekcja w¹troby

operacje trzustki:

wyciêcie zmiany trzustki

ca³kowita resekcja trzustki /wyciêcie g³owy trzustki

ca³kowita resekcja œledziony

amputacja kciuka

amputacja rêki, przedramienia, stopy

amputacja podudzia, ramienia, uda

ca³kowita amputacja koñczyny z wy³uszczeniem
w stawie

amputacja prosta sutka

amputacja ca³kowita sutka / ów z doszczêtnym
usuniêciem wêz³ów pochwowych

operacje nosa:

wewn¹trznosowa operacja zatok

zewn¹trznosowa operacja zatok

operacja przegrody nosowej i ma³¿owin nosa

operacja naprawcza gard³a

wyciêcie krtani

operacje tchawicy:

czêœciowe wyciêcie tchawicy

plastyka tchawicy

protezowanie tchawicy metod¹ otwart¹

tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii
czasowej)

otwarta operacja ostrogi tchawicy

czêœciowe usuniêcie oskrzela

wyciêcie p³uca (ca³ego lub fragmentu tkanki p³ucnej)

operacja œródpiersia metod¹ otwart¹
(nie obejmuje biopsji diagnostycznej)

Amputacje:

Operacje uk³adu oddechowego:

90

80

90

90

100

40

10

40

65

100

40

80

20

40

20

50

90

90

80

80

10

30

30

100

80

Tabela nr 8

Operacyjne leczenie z³amañ:

Operacyjne leczenie zwichniêæ wyciêcie, umocowanie operacyjne,
wy³uszczenie w stawie lub plastyka:

Operacje uk³adu moczowo- p³ciowego:

Operacje neurochirurgiczne:

Przeszczepy:

obrêczy barkowej, koœci przedramienia

koœci stêpu, koœci œródstopia

uda
ramienia lub podudzia

rzepki lub miednicy

nadgarstka, œródrêcza, nosa

stawu barkowego, biodrowego lub krêgos³upa

stawu kolanowego, ³okciowego, skokowego
lub nadgarstka

³¹kotki

operacje nerki, dróg moczowych

operacje ginekologiczne:

jajnika i jajowodu

w obrêbie sromu, pochwy i szyjki macicy

macicy

operacje mêskich narz¹dów p³ciowych

operacje centralnego uk³adu nerwowego mózg
i rdzeñ krêgowy

przeszczep serca

przeszczep w¹troby

przeszczep nerki
przeszczep innych narz¹dów

15

10

30

25

20

10

65

20

10

65

20

20

65

20

100

100

100

100
65

Operacje Wysokoœæ œwiadczenia
w % sumy ubezpieczenia

Operacje pow³ok cia³a:

Operacje przewodu pokarmowego i jamy brzusznej:

Amputacje:

Operacje zwi¹zane z otwarciem klatki piersiowej:

Operacje narz¹dów zmys³u:

Operacyjne leczenie koœæca:

operacje plastyczne rekonstrukcyjne nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków

operacje prze³yku

resekcja ¿o³¹dka

resekcja jelita

operacje w¹troby

operacje trzustki

operacje œledziony

amputacja palców r¹k i nóg - ka¿dy

amputacja rêki, przedramienia, stopy

amputacja podudzia, ramienia

amputacja uda na wysokoœci biodra
ca³kowita amputacja koñczyny z wy³uszczeniem
w stawie

operacje p³uca

operacje oka:

urazowe uszkodzenie ga³ki ocznej

usuniêcie ga³ki ocznej

odwarstwienie siatkówki

operacje ucha:

zabiegi w obrêbie ucha œrodkowego

zabiegi w obrêbie ucha wewnêtrznego

operacje nosa:

Wewn¹trznosowa operacja zatok

zewn¹trznosowa operacja zatok

operacje przegrody nosowej i ma³¿owin nosa

operacje czaszki:

usuniêcie koœci, trepanacja lub odbarczenie
otwarcie jamy czaszki

operacje twarzoczaszki

operacje krêgos³upa, obrêczy barkowej i miednicy

¿ebra - dwa lub wiêcej, mostka

15

100

70

40

90

90

40

ka¿dy10

30

50

70

100

100

20

40

20

40

65

15

35

10

40

100

20

50

10

Operacje Wysokoœæ œwiadczenia
w % sumy ubezpieczenia
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a) je¿eli w wyniku tej samej choroby zosta³a wykonana wiêcej ni¿ jedna
operacja, œwiadczenie wyp³acone za wszystkie dokonane operacje bê-
dzie równe kwocie odpowiadaj¹cej najwy¿szemu wskaŸnikowi procen-
towemu spoœród przewidzianych w Tabeli nr 9 dla jednej z wykonanych
operacji,

b) je¿eli w wyniku choroby zostanie wykonana operacja metod¹ zamkniêt¹
lub laparoskopow¹ œwiadczenie zostanie pomniejszone o 50%;

10) poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
do wysokoœci - 10% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwier-
dzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), nie wiêcej jednak ni¿
wynosz¹ rzeczywiste, udokumentowane koszty, pod warunkiem, i¿:
a) nieszczêœliwy wypadek wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpiecze-

niowej,
b) koszty leczenia zosta³y poniesione w ci¹gu jednego roku od daty

nieszczêœliwego wypadku;
11)

powsta³ej w wyniku nieszczêœliwego wypadku, który
wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpieczeniowej - w wysokoœci 0,1% sumy
ubezpieczenia, pocz¹wszy od 10 dnia po zaistnieniu nieszczêœliwego
wypadku, nie d³u¿ej jednak ni¿ za okres 10 miesiêcy. W przypadku absencji
d³u¿szej ni¿ 30 dni zasi³ek dzienny p³atny jest od nastêpnego dnia po
zaistnieniu nieszczêœliwego wypadku;

12) z tytu³u - œwiadczenie
w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwier-
dzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), pod warunkiem ¿e zgon
Ubezpieczonego nast¹pi³ w okresie odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA;

13)
poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokoœci

10% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), nie wiêcej jednak ni¿ wynosz¹
rzeczywiste, udokumentowane koszty, pod warunkiem, i¿:
a) nieszczêœliwy wypadek wydarzy³ siê w okresie ochrony ubezpiecze-

niowej,
b) koszty leczenia stomatologicznego zosta³y poniesione na odbudowê

stomatologiczn¹ uszkodzonego lub utraconego zêba sta³ego,
c) koszty leczenia stomatologicznego zosta³y poniesione w okresie ubez-

pieczenia, w ci¹gu maksymalnie 4 miesiêcy od daty nieszczêœliwego
wypadku;

14)
- w wyso-

koœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwierdza-
j¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). Wyp³ata œwiadczenia
w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej
z powodu wrodzonej wady serca nastêpuje na podstawie karty zgonu;

15) - je¿eli
w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku nie nast¹pi³ uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego (0% okreœlony przez lekarza zaufania), ale przebieg
leczenia spowodowa³ pe³n¹ niezdolnoœæ do nauki lub pracy przez okres nie
krótszy ni¿ 21 dni, to UBEZPIECZYCIEL wyp³aci jednorazowe œwiadczenie
w wysokoœci 2% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie potwier-
dzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Za op³at¹ dodatkowej sk³adki Opcja Podstawowa, Opcja Ochrona Plus lub Opcja
Ochrona dodatkowo mo¿e zostaæ rozszerzona o œwiadczenia

obejmuj¹ce:
1)

a) wizyta lekarza Centrum Assistance - je¿eli Ubezpieczony uleg³ nieszczê-
œliwemu wypadkowi, który jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹,
UBEZPIECZYCIEL za poœrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje
i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego hono-
rarium za pierwsz¹ wizytê w miejscu pobytu Ubezpieczonego,

b) organizacja wizyty u lekarza specjalisty - je¿eli lekarz Centrum Assistance
zaleci wizytê u lekarza specjalisty, UBEZPIECZYCIEL za poœrednictwem
Centrum Assistance zorganizuje wizytê w terminie wskazanym przez
Ubezpieczonego. Koszt wizyty ponosi Ubezpieczony,

c) wizyta pielêgniarki - je¿eli Ubezpieczony uleg³ nieszczêœliwemu wypad-
kowi, który jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹, UBEZPIECZYCIEL za
poœrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum
Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielêgniarki oraz jej
honorarium za wizytê w miejscu pobytu Ubezpieczonego. UBEZ-
PIECZYCIEL pokrywa koszty wizyt pielêgniarki do wysokoœci sumy
ubezpieczenia,

zwrot kosztów leczenia

zasi³ek dzienny za ka¿dy dzieñ pe³nej niezdolnoœci Ubezpieczonego
do nauki lub pracy

œmierci Ubezpieczonego w wyniku choroby

zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku

jednorazowe œwiadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub
studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca

jednorazowe œwiadczenie z tytu³u uci¹¿liwoœci leczenia

§9

Assistance
EDU PLUS

pomoc medyczn¹:

Jak¹ pomoc otrzymasz w ramach Assistance Edu Plus?

operacja dotycz¹ca przestrzeni podpajêczynów-
kowej mózgu

przeszczep nerwu czaszkowego

wewn¹trzczaszkowe operacje na nerwach
czaszkowych

zewn¹trzczaszkowe operacje na nerwach
czaszkowych

operacje na oponach mózgu i przestrzeni
oko³ooponowej

czêœciowe usuniêcie rdzenia krêgowego

operacja korzenia nerwu krêgowego

sympatektomia szyjna

operacje nerki:

ca³kowite wyciêcie nerki

czêœciowe wyciêcie nerki/ usuniêcie zmiany nerki

naciêcie nerki

operacje moczowodu

operacja w zakresie ujœcia moczowodu

operacje pêcherza moczowego:

ca³kowite wyciêcie pêcherza moczowego

czêœciowe wyciêcie pêcherza moczowego

powiêkszenie pêcherza

plastyka ujœcia pêcherza

wyciêcie cewki moczowej

operacje du¿ych naczyñ têtniczych (aorty,
têtnicy p³ucnej, szyjnej, podobojczykowatej,
nerkowej, biodrowej,udowej)

operacja têtniaka têtnic mózgu

zespolenie ¿y³y wrotnej lub ga³êzi ¿y³y wrotnej

plastyka przedsionka serca

pomostowanie têtnic wieñcowych

otwarta operacja uk³adu bodŸcoprzewodz¹cego serca
wszczepienie systemu wspomagania serca

wyciêcie osierdzia

Operacje uk³adu moczowego:

Operacje naczyñ têtniczych i ¿ylnych:

Operacje serca:

80

100

90

80

90

100

100

80

80

80

50

50

30

90

80

50

40

70

100

100
90

90

80
100
40

90

10

40

5

5

40

50

30

20

10

10

5

80

40

30

10

80

70

100

20

90

90

80

90

80

Operacje jamy ustnej:

Operacje oka:

Operacje ucha:

Operacje uk³adu nerwowego

operacje warg

wyciêcie jêzyka

wyciêcie migda³ków

operacje œlinianek/ przewodów œlinowych

usuniêcie ga³ki ocznej

operacje oczodo³u

protezowanie ga³ki ocznej

operacje dotycz¹ce powiek i/lub gruczo³u ³zowego

operacje spojówek

operacje na rogówce i/lub twardówce

zabieg naprawczy odklejenia siatkówki
z klamrowaniem

otwarcie wyrostka sutkowatego

zabiegi w obrêbie ucha œrodkowego

zabiegi w obrêbie ucha wewnêtrznego

zabiegi w obrêbie ucha zewnêtrznego

operacje œlimaka

operacje aparatu przedsionkowego

:

otwarcie jamy czaszki oraz usuniêcie koœci

trepanacja jamy czaszki

wyciêcie zmiany / resekcja tkanki mózgowej

stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej

drena¿ okolicy zmiany tkanki mózgowej

wszczepienie stymulatora mózgu

wentrykulostomia

Operacje Wysokoœæ œwiadczenia
w % sumy ubezpieczenia



8) pobiciem, za wyj¹tkiem sytuacji, w której Ubezpieczony wystêpuje
w charakterze napadniêtego,

9) uszkodzeniami cia³a istniej¹cymi przed dat¹ wejœcia w ¿ycie umowy
ubezpieczenia,

10) z wszelkimi chorobami, których pierwsze objawy wyst¹pi³y przed dat¹
wejœcia w ¿ycie umowy ubezpieczenia lub które zosta³y zdiagnozowane
lub wymaga³y porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków przed
dat¹ wejœcia w ¿ycie umowy ubezpieczenia,

11) prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, je¿eli
Ubezpieczony nie posiada³ odpowiednich uprawnieñ do prowadzenia
danego pojazdu,

12) jazd¹ rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku
do lat 10 bez opieki osoby doros³ej,

13) chorob¹ zawodow¹,
14) wadami wrodzonymi i schorzeniami bêd¹cymi ich skutkiem, za

wyj¹tkiem postanowieñ §8 pkt. 14),
15) wszelkimi chorobami umys³owymi i zaburzeniami psychicznymi, nerwi-

cami, depresj¹,
16) zawa³em serca lub udarem mózgu, w przypadku œwiadczeñ o których

mowa w §5 pkt. 5), §6 pkt. 10), §7 pkt. 6),
17) wyczynowym uprawianiem sportu, je¿eli nie zastosowano zwy¿ki

sk³adki,
18) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
19) ci¹¿¹, porodem, poronieniem samoistnym i sztucznym oraz leczeniem

bezp³odnoœci,
20) zmian¹ p³ci, chirurgi¹ plastyczn¹ i kosmetyczn¹, za wyj¹tkiem leczenia

nastêpstw nieszczêœliwego wypadku,
21) przeszczepem narz¹dów, jeœli Ubezpieczony by³ dawc¹,
22) nawykowym zwichniêciem,
23) leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez wzglêdu na to, przez kogo

by³y wykonywane, chyba ¿e chodzi³o o leczenie bezpoœrednich
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków,

24) wykonywaniem profilaktycznych badañ, nie wynikaj¹cych z choroby lub
nieszczêœliwego wypadku oraz nie zaleconych przez lekarza,

25) podró¿owaniem Ubezpieczonego w charakterze pasa¿era statkiem
powietrznym nie nale¿¹cym do ¿adnego towarzystwa lotniczego, nie
zarejestrowanym i nie dopuszczonym do odp³atnego przewozu na
regularnych liniach lotniczych,

26) Zespo³em Nabytego Niedoboru Odpornoœci (AIDS) i zwi¹zanymi z tym
zespo³em zaka¿eñ oportunistycznych, nowotworów, schorzeñ
neurologicznych oraz innych zespo³ów chorobowych towarzysz¹cych
AIDS,

27) pozostawaniem pod wp³ywem alkoholu, narkotyków albo innych
œrodków odurzaj¹cych, z wy³¹czeniem przypadków za¿ycia tych
œrodków zgodnie z zaleceniem lekarza,

28) operacjami wtórnymi.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

1) zadoœæuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne,
2) strat materialnych powsta³ych w zwi¹zku z utrat¹ lub uszkodzeniem

rzeczy nale¿¹cych do Ubezpieczonego,
3) uszkodzeñ dysków miêdzykrêgowych.

3. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za koszty leczenia, a tak¿e koszty lecze-
nia stomatologicznego poniesione poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. W przypadku œwiadczenia z tytu³u wypadku komunikacyjnego z odpo-
wiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA wy³¹czone s¹ wypadki powsta³e podczas
jazdy na rowerze.

5. W przypadku wyp³aty œwiadczenia z tytu³u œmierci w wyniku choroby osoby
Ubezpieczonej, któr¹ jest dziecko, uczeñ lub student, nie maj¹ zastosowania
wy³¹czenia odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA.

6. Odpowiedzialnoœæ UBEZPIECZYCIELA z tytu³u powa¿nego zachorowania,
operacji spowodowanej chorob¹, pobytu w szpitalu w wyniku choroby oraz
œmierci Ubezpieczonego w wyniku choroby rozpoczyna siê po up³ywie
30 dni od daty wejœcia w ¿ycie umowy ubezpieczenia.

7. Zakres œwiadczeñ Assistance EDU PLUS nie obejmuje:
1) zdarzeñ, które wyst¹pi³y poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej,
2) œwiadczeñ udzielonych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej,
3) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego

powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy
koszty te mieszcz¹ siê w granicach sumy ubezpieczenia,

4) kosztów transportu leków nieprzepisanych przez lekarza prowadz¹cego
leczenie.

d) dostawa leków - je¿eli Ubezpieczony uleg³ nieszczêœliwemu wypadkowi,
który jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹ i w nastêpstwie którego
wymaga le¿enia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance,
UBEZPIECZYCIEL za poœrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje
i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum
Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony,

e) opieka domowa po hospitalizacji - je¿eli Ubezpieczony uleg³ nieszczê-
œliwemu wypadkowi, w nastêpstwie którego przebywa³ w szpitalu przez
okres co najmniej 7 dni, UBEZPIECZYCIEL za poœrednictwem Centrum
Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadz¹cego leczenie
zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakoñczeniu hospi-
talizacji, który ³¹cznie nie mo¿e przekroczyæ 96 godzin, do wysokoœci
sumy ubezpieczenia,

f ) transport medyczny - je¿eli Ubezpieczony uleg³ nieszczêœliwemu
wypadkowi, który jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹, UBEZPIE-
CZYCIEL za poœrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje
koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki me-
dycznej, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego.
O wyborze œrodka transportu decyduje lekarz Centrum Assistance,

g) infolinia medyczna - UBEZPIECZYCIEL za poœrednictwem Centrum
Assistance zapewni Ubezpieczonemu mo¿liwoœæ rozmowy z lekarzem
Centrum Assistance, który w miarê posiadanej wiedzy specjalistycznej
oraz istniej¹cych mo¿liwoœci udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji
co do dalszego postêpowania. Informacje udzielone przez lekarza
Centrum Assistance nie maj¹ charakteru diagnostycznego. Ponadto za
poœrednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska:
i) informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu,

nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowi¹zuj¹cych
w Polsce przepisów,

ii) informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o pod-
wy¿szonym ryzyku zachorowañ,

iii) informacje o dzia³aniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki
uboczne, interakcje z innymi lekami, mo¿liwoœci przyjmowania
w czasie ci¹¿y i laktacji) w ramach obowi¹zuj¹cych w Polsce
przepisów;

2) - je¿eli Ubezpieczony uczeñ lub student uleg³
nieszczêœliwemu wypadkowi, który jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹,
w wyniku którego nie móg³ uczêszczaæ na zajêcia lekcyjne nieprzerwanie
przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaœwiadczeniem lekar-
skim, UBEZPIECZYCIEL za poœrednictwem Centrum Assistance zorganizuje
i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubez-
pieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodz¹cych w zakres
programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin
lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczêœliwego wypadku;

3) - je¿eli Ubezpieczony nale¿¹cy do personelu
placówki oœwiatowej, za wyj¹tkiem uczniów i studentów, uleg³ nie-
szczêœliwemu wypadkowi, który jest objêty ochron¹ ubezpiecze-
niow¹, w wyniku którego czasowo utraci³ zdolnoœæ do wykonywania pracy
trwaj¹c¹ nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowan¹ zwolnie-
niem lekarskim L4, UBEZPIECZYCIEL za poœrednictwem Centrum Assistance
na zlecenie lekarza prowadz¹cego leczenie zorganizuje i pokryje koszt
pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie
do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczêœliwego
wypadku.

1. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za zdarzenia powsta³e w nastêpstwie lub
w zwi¹zku z:
1) pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia przestêpstwa przez

Ubezpieczonego,
2) pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia samobójstwa lub

samookaleczenia siê przez Ubezpieczonego,
3) dzia³aniem energii j¹drowej, wszelkich odpadów radioaktywnych b¹dŸ

materia³ów wybuchowych (w tym petard),
4) masowym ska¿eniem chemicznym lub radioaktywnym,
5) dzia³aniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami

a tak¿e aktami terroru,
6) strajkami, niepokojami spo³ecznymi,
7) bójkami,

indywidualne korepetycje

pomoc rehabilitacyjn¹

WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§10

Kiedy Ubezpieczyciel nie wyp³aci œwiadczenia?
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2. W przypadku rozszerzenia zakresu o:
1) Œwiadczenia Dodatkowe, o których mowa w §8,
2) œwiadczenia assistance Assistance EDU PLUS, o których mowa w §9,
umowê ubezpieczenia grupowego zawiera siê w formie imiennej.

3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego w formie imiennej
jest do³¹czenie do wniosku Ubezpieczaj¹cego imiennej listy osób
przystêpuj¹cych do ubezpieczenia.

1. W umowie ubezpieczenia okreœla siê datê pocz¹tkow¹ i koñcow¹ okresu
ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialnoœæ UBEZPIECZYCIELA z tytu³u zawartej umowy ubezpiecze-
nia rozpoczyna siê od dnia wskazanego w umowie jako pocz¹tek ochrony
ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia), jednak nie wczeœniej ni¿ od dnia
nastêpnego po zap³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki, chyba ¿e
umówiono siê inaczej.

3. W stosunku do absolwentów szkó³ odpowiedzialnoœæ UBEZPIECZYCIELA
trwa do dnia podjêcia przez nich pracy zawodowej lub powo³ania do
odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej albo do rozpoczêcia nauki w innej
szkole, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 3 miesi¹ce, licz¹c od koñca roku szkolnego
lub akademickiego, w którym Ubezpieczony ukoñczy³ szko³ê lub szko³ê
wy¿sz¹. Jako ostateczny termin ukoñczenia szko³y przyjmuje siê ostatni
dzieñ wa¿noœci legitymacji szkolnej Ubezpieczonego.

4. W przypadku uczniów, studentów zmieniaj¹cych w czasie roku szkolnego
lub akademickiego szko³ê, porzucaj¹cych j¹ lub relegowanych ze szko³y,
ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialnoœæ UBEZPIECZYCIELA trwa do
dnia podjêcia przez nich nauki w innej szkole, pracy zawodowej lub
powo³ania do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
dnia zakoñczenia roku szkolnego lub akademickiego.

5. Odpowiedzialnoœæ UBEZPIECZYCIELA ustaje:
1) z dniem up³ywu okresu ubezpieczenia,
2) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego lub UBEZPIECZYCIELA od

umowy ubezpieczenia,
3) z dniem rozwi¹zania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o

którym mowa w §15 ust. 2 i 3,
4) z dniem nieop³acenia kolejnej raty sk³adki pomimo uprzedniego

wezwania do zap³aty w terminie 7 dni liczonym od dnia dorêczenia
wezwania skierowanego przez UBEZPIECZYCIELA do Ubezpieczaj¹cego
oraz braku zap³aty sk³adki w tym terminie,

5) z dniem wyp³aty œwiadczenia lub œwiadczeñ o ³¹cznej wysokoœci równej
sumie ubezpieczenia, okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),

6) wobec Ubezpieczonego z dniem zgonu Ubezpieczonego,
7) z dniem ukoñczenia przez Ubezpieczonego 55 lat w przypadku

ubezpieczenia operacji w wyniku choroby, o której mowa w §8 pkt. 9),
8) z koñcem miesi¹ca, w którym Ubezpieczony przesta³ byæ pracownikiem

Ubezpieczaj¹cego.
6. Wznowienie odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA z tytu³u zawartej umowy

ubezpieczenia mo¿e nast¹piæ nastêpnego dnia po zap³acie dodatkowej
sk³adki za doubezpieczenie, w przypadku gdy odpowiedzialnoœæ UBEZ-
PIECZYCIELA usta³a wskutek wyczerpania sumy ubezpieczenia. Wznowienie
odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA z tytu³u zawartej umowy
ubezpieczenia wymaga pisemnego potwierdzenia przez UBEZPIECZYCIELA,
nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia zap³aty dodatkowej sk³adki.

1. Je¿eli umowê ubezpieczenia zawarto na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy,
Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹piæ od umowy ubezpieczenia w terminie 30
dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni,
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpowiedniej
zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a ta
okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okresu
ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona mo¿e w
terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym.

3. Je¿eli UBEZPIECZYCIEL ponosi³ odpowiedzialnoœæ jeszcze przed zap³ace-
niem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie zosta³a

Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronê i kiedy ona siê koñczy?

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI UBEZPIECZYCIELA
§14

ROZWI¥ZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§15

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY
§11

Assistance EDU PLUS

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§12

§13

1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
2. Suma ubezpieczenia okreœlona w umowie ubezpieczenia stanowi górn¹

granicê odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA.
3. W Opcji Podstawowej, o której mowa w §5, a tak¿e dla Opcji Ochrona Plus,

o której mowa w §7 oraz w poszczególnych Œwiadczeniach Dodatkowych,
o których mowa w §8, wyp³acone œwiadczenie lub ³¹czna kwota wyp³a-
conych œwiadczeñ nie mog¹ przekroczyæ ³¹cznie sumy ubezpieczenia
okreœlonej dla Opcji Podstawowej, Opcji Ochrona Plus lub wybranego
Œwiadczenia Dodatkowego.

4. Dla Opcji Podstawowej, a tak¿e dla Opcji Ochrona Plus ustalona jest jedna
suma ubezpieczenia okreœlona w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie).

5. Dla Opcji Ochrona, o której mowa w §6, ustalone s¹ dla ka¿dego zdarzenia,
za które UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialnoœæ ubezpieczeniow¹,
odrêbne sumy ubezpieczenia, okreœlone w dokumencie potwierdzaj¹cym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

6. Dla poszczególnych Œwiadczeñ Dodatkowych ustalone s¹ odrêbne sumy
ubezpieczenia okreœlone w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisie).

7. Dla œwiadczeñ suma ubezpieczenia jest sta³a i wynosi
5.000 PLN.

8. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki, suma
ubezpieczenia mo¿e zostaæ uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci lub
podwy¿szona w okresie ubezpieczenia. Uzupe³niona lub podwy¿szona
suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UBEZPIECZYCIELA od dnia nastêpnego po potwierdzeniu tego faktu przez
UBEZPIECZYCIELA i op³aceniu dodatkowej sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego.

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku
Ubezpieczaj¹cego, który powinien zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê, nazwisko (nazwê) oraz adres (siedzibê) Ubezpieczaj¹cego,
2) imiê i nazwisko Ubezpieczonego, je¿eli umowa zawierana jest w formie

imiennej na cudzy rachunek,
3) liczbê dzieci, uczniów, studentów i personelu objêtych ubezpieczeniem,
4) przedmiot i zakres (opcja, wariant ) ubezpieczenia,
5) sumê ubezpieczenia, a w przypadku Opcji Ochrona wnioskowane

odrêbne sumy ubezpieczenia dla ka¿dego zdarzenia,
6) okres ubezpieczenia,
7) propozycjê ustaleñ dodatkowych lub odmiennych od postanowieñ

niniejszych OWU, o ile Ubezpieczaj¹cy chce je wprowadziæ do umowy
ubezpieczenia.

2. UBEZPIECZYCIEL mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji, maj¹cych wp³yw na ocenê ryzyka
ubezpieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczaj¹cego na piœmie.

3. Je¿eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreœlonych w ust. 1 lub ust. 2
albo zosta³ sporz¹dzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami ubezpie-
czenia, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest na wezwanie UBEZPIECZYCIELA
odpowiednio go uzupe³niæ, wzglêdnie sporz¹dziæ nowy wniosek, w ter-
minie 14 dni od daty otrzymania pisma od UBEZPIECZYCIELA w tej sprawie.
Niedotrzymanie powy¿szego terminu powoduje, ¿e umowa ubezpieczenia
nie zostaje zawarta.

4. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres dwunastu miesiêcy, chyba ¿e
strony umówi³y siê inaczej.

5. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ przed³u¿ona na nastêpny
12-miesiêczny okres ubezpieczenia na warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu
jej przed³u¿enia i zostaje potwierdzona w sposób, o którym mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu.

6. Okres ubezpieczenia okreœla siê w umowie ubezpieczenia.
7. UBEZPIECZYCIEL potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem

ubezpieczenia (polis¹).

1. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego w formie
bezimiennej jest objêcie ubezpieczeniem co najmniej 95% dzieci, uczniów,
studentów i personelu danej placówki oœwiatowej.

Co trzeba zrobiæ, ¿eby siê ubezpieczyæ?
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6) wprowadzenia ustaleñ dodatkowych lub odmiennych od postanowieñ
niniejszych OWU, o które wnioskowa³ Ubezpieczaj¹cy.

11. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego umowa ubezpieczenia zawarta w Opcji
Podstawowej mo¿e byæ zawarta z zastosowaniem franszyzy integralnej.
Franszyza integralna odnosi siê wy³¹cznie do œwiadczenia z tytu³u
uszczerbku na zdrowiu, natomiast nie wy³¹cza odpowiedzialnoœci UBEZ-
PIECZYCIELA za pozosta³e œwiadczenia wymienione w Opcji Podstawowej.
W przypadku zastosowania franszyzy integralnej obni¿a siê bazowe sk³adki
taryfowe o 20%.

12. Sk³adka ubezpieczeniowa p³atna jest jednorazowo, chyba ¿e strony umówi³y
siê inaczej.

13. Sk³adka ubezpieczeniowa, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e zostaæ
roz³o¿ona na raty. Terminy p³atnoœci i wysokoœæ kolejnych rat okreœla siê
w umowie ubezpieczenia.

14. Sk³adka za ubezpieczenie powinna byæ zap³acona najpóŸniej w dniu
zawarcia umowy, chyba ¿e strony umowy ustali³y w umowie ubezpieczenia
(polisie) póŸniejszy termin p³atnoœci. W przypadku p³atnoœci ratalnej,
pierwsza rata sk³adki jest p³atna w chwili zawierania umowy ubezpieczenia,
natomiast kolejne raty sk³adki ubezpieczeniowej p³atne s¹ w terminach
p³atnoœci okreœlonych w umowie ubezpieczenia (polisie).

15. W przypadku, gdy sk³adka lub rata sk³adki za ubezpieczenie p³atna jest
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieñ
op³acenia sk³adki lub raty sk³adki uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków
pieniê¿nych na w³aœciwy rachunek UBEZPIECZYCIELA.

16. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia
umowy przez któr¹kolwiek ze stron, UBEZPIECZYCIELOWI nale¿y siê sk³adka
za okres, w którym udziela³ ochrony ubezpieczeniowej.

17. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia przed up³ywem okresu, na
który zosta³a zawarta Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

1. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest do:
1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany

jest podaæ do wiadomoœci UBEZPIECZYCIELA wszystkie znane sobie
okolicznoœci, o które UBEZPIECZYCIEL zapytywa³ w formularzu wniosku
albo przed zawarciem umowy w innych pismach,

2) zg³aszania UBEZPIECZYCIELOWI zmian okolicznoœci, o których
Ubezpieczaj¹cy informowa³ UBEZPIECZYCIELA przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, niezw³ocznie po powziêciu o nich wiadomoœci,

3) op³acenia sk³adki lub jej rat w ustalonym terminie,
4) umo¿liwienia UBEZPIECZYCIELOWI zasiêgniêcia informacji odnosz¹cych

siê do okolicznoœci wyst¹pienia wypadku,
5) przekazywania w uzgodnionych w umowie ubezpieczenia terminach

do UBEZPIECZYCIELA wszystkich danych, wskazanych przez
UBEZPIECZYCIELA, niezbêdnych do nale¿ytego wykonywania
postanowieñ umowy ubezpieczenia, a w szczególnoœci:
a) imiennej listy osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia w ramach:

Œwiadczeñ Dodatkowych, o których mowa w §8, Assistance EDU
PLUS, o których mowa w §9,

b) imiennej listy osób, za które Ubezpieczaj¹cy zosta³ zwolniony z op³aty
sk³adki.

6) przestrzegania obowi¹zków okreœlonych w niniejszych OWU oraz
umowie ubezpieczenia (potwierdzonej polis¹).

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie poda³ do wiadomoœci UBEZPIECZYCIELA
okolicznoœci znanych sobie, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lub nie dope³ni³
obowi¹zku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada
za skutki tych okolicznoœci.

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek,
Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest powiadomiæ Ubezpieczonego, w formie
pisemnej, o zakresie i sposobie wykonania obowi¹zków wynikaj¹cych dla
Ubezpieczonego z niniejszych OWU.

4. UBEZPIECZYCIEL obowi¹zany jest do:
1) zachowania nale¿ytej starannoœci przy zawieraniu i wykonywaniu

umowy ubezpieczenia,
2) przekazywania Ubezpieczaj¹cemu wszelkich informacji niezbêdnych do

zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a w przypadku zg³oszenia
roszczenia zobowi¹zany jest do terminowej likwidacji,

Jakie obowi¹zki ma Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony,

a jakie Ubezpieczyciel?

PRAWA I OBOWI¥ZKI STRON UMOWY
§17

zap³acona przez Ubezpieczaj¹cego w terminie, UBEZPIECZYCIEL mo¿e
wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty
sk³adki za okres, przez który ponosi³ odpowiedzialnoœæ. W przypadku braku
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z koñcem okresu, za
który przypada³a nie zap³acona sk³adka.

4. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego up³ywu terminu,
o którym mowa w §14 ust. 5 pkt. 4 OWU.

1. Wysokoœæ nale¿nej sk³adki ubezpieczeniowej okreœlona jest w umowie
ubezpieczenia.

2. Wysokoœæ podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej uzale¿niona jest od
czynników oceny ryzyka, a w szczególnoœci:
1) przedmiotu ubezpieczenia,
2) zakresu ubezpieczenia,
3) okresu ubezpieczenia,
4) wnioskowanej przez Ubezpieczaj¹cego wysokoœci sumy ubezpieczenia,
5) rozszerzenia zakresu,
6) liczby osób przystêpuj¹cych do umowy ubezpieczenia,
7) szkodowoœci,
8) okresu odpowiedzialnoœci.

3. Ponadto w ustaleniu wysokoœci podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej
uwzglêdnia siê koszty zwi¹zane z zawarciem umowy ubezpieczenia, z jej
wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka.

4. Podstawow¹ sk³adkê ubezpieczeniow¹ oblicza siê mno¿¹c, okreœlon¹ we
wniosku ubezpieczeniowym, sumê ubezpieczenia przez w³aœciw¹ dla danej
Opcji stawkê okreœlon¹ w z³otych polskich, uzale¿nion¹ od czynników
okreœlonych w ust. 2.

5. Wysokoœæ podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej obliczana jest wed³ug
taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia:
1) dla Opcji Podstawowej oraz Opcji Ochrona Plus ustala siê w zale¿noœci

od wysokoœci sumy ubezpieczenia. Wysokoœæ sk³adki dla ka¿dego
Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za ka¿dy 1.000,00 PLN sumy
ubezpieczenia,

2) dla Opcji Ochrona ustala siê w zale¿noœci od wybranego wariantu
ubezpieczenia. Wysokoœæ sk³adki dla ka¿dego Ubezpieczonego ustalana
jest kwotowo w taryfie sk³adek,

3) dla poszczególnych Œwiadczeñ Dodatkowych ustala siê w zale¿noœci od
wysokoœci sumy ubezpieczenia. Wysokoœæ sk³adki za ka¿de œwiadczenie
dodatkowe i dla ka¿dego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za
ka¿dy 1.000,00 PLN sumy ubezpieczenia.

6. Je¿eli taryfa sk³adek nie uwzglêdnia ubezpieczanego ryzyka, wówczas
wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka przez UBEZPIECZYCIELA.

7. UBEZPIECZYCIEL mo¿e zastosowaæ zni¿ki i /lub zwy¿ki podstawowej sk³adki
ubezpieczeniowej.

8. Wysokoœæ ostatecznej sk³adki ubezpieczeniowej oblicza siê stosuj¹c zwy¿ki
i zni¿ki sk³adki.

9. UBEZPIECZYCIEL mo¿e zastosowaæ zwy¿ki sk³adki, w szczególnoœci z tytu³u:
1) objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ osób uprawiaj¹cych sport wyczy-

nowo,
2) wprowadzenia postanowieñ dodatkowych i/lub odmiennych od

zapisów niniejszych OWU, o które wnioskowa³ Ubezpieczaj¹cy,
3) wysokiej czêstotliwoœci zaistnia³ych zdarzeñ ubezpieczeniowych,

z tytu³u których UBEZPIECZYCIEL wyp³aci³ œwiadczenia.
10. UBEZPIECZYCIEL mo¿e zastosowaæ zni¿ki sk³adki, w szczególnoœci z tytu³u:

1) liczby osób objêtych ubezpieczeniem,
2) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia franszyzy integralnej w przy-

padku Opcji Podstawowej,
3) niskiej szkodowoœci w poprzednich okresach ubezpieczenia,
4) premii promocyjnej,
5) w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, obejmuj¹cej co najmniej

95% osób danej placówki oœwiatowej w formie bezimiennej,
UBEZPIECZYCIEL mo¿e zwolniæ z op³aty sk³adki ubezpieczeniowej:
a) w szko³ach specjalnych - do 15% ogólnej liczby ubezpieczonych

wskazanych przez Ubezpieczaj¹cego w formie listy imiennej,
b) w pozosta³ych placówkach oœwiatowych - do 10% ogólnej liczby

ubezpieczonych wskazanych przez Ubezpieczaj¹cego w formie listy
imiennej,

Od czego zale¿y wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej?

SK£ADKA UBEZPIECZENIOWA
§16
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1) raporty policyjne dotycz¹ce zdarzenia, o ile zosta³y sporz¹dzone i s¹
w jego posiadaniu,

2) z postêpowania organów dochodzeniowych o ile by³y prowadzone i s¹
w jego posiadaniu,

3) posiadane zaœwiadczenia lekarskie opisuj¹ce rodzaj i rozleg³oœæ obra¿eñ
oraz zawieraj¹ce dok³adn¹ diagnozê,

4) posiadane zaœwiadczenia szpitalne zwi¹zane z wypadkiem, chorob¹,
kartê informacyjn¹ ze szpitala,

5) celem refundacji poniesionych kosztów nabycia wyrobów medycznych,
bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych
orygina³y rachunków lub faktur,

6) celem refundacji poniesionych kosztów przeszkolenia zawodowego
inwalidów:
a) decyzjê Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w której orzeczono

celowoœæ przeszkolenia zawodowego,
b) orygina³y rachunków lub faktur,

7) celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia
stomatologicznego orygina³y rachunków lub faktur,

8) w przypadku œmierci:
a) akt zgonu Ubezpieczonego lub orzeczenie s¹du uznaj¹ce

Ubezpieczonego za osobê zmar³¹,
b) zaœwiadczenie lekarskie - karta zgonu,

9) w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony by³
kierowc¹ pojazdu:
a) kopiê prawa jazdy i odpowiednich uprawnieñ,
b) kopiê dowodu rejestracyjnego pojazdu.

10) wszelkie rachunki, skierowania, recepty,
11) inne dokumenty okreœlone w ustaleniach dodatkowych lub

odmiennych od postanowieñ niniejszych OWU, wprowadzonych do
umowy ubezpieczenia lub w piœmie o którym mowa w ust. 8.

4. Wykaz podstawowych dokumentów mo¿e zostaæ uzupe³niony w piœmie,
o którym mowa w ust. 8.

5. UBEZPIECZYCIEL mo¿e na swój koszt, kierowaæ Ubezpieczonego na badania
lekarskie z czêstotliwoœci¹ uzasadnion¹ wzglêdami medycznymi.

6. UBEZPIECZYCIEL mo¿e wyst¹piæ do zak³adów opieki zdrowotnej, które
udziela³y œwiadczeñ zdrowotnych Ubezpieczonemu, za poœrednictwem
lekarza upowa¿nionego przez UBEZPIECZYCIELA, z ¿¹daniem przekazania
informacji o okolicznoœciach zwi¹zanych z ocen¹ ryzyka ubezpiecze-
niowego i weryfikacj¹ danych o jego stanie zdrowia, celem ustalenia prawa
tej osoby do œwiadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokoœci¹
tego œwiadczenia, a tak¿e informacji o przyczynie œmierci Ubezpieczonego.

7. Wyst¹pienie UBEZPIECZYCIELA o informacjê, o której mowa w ust. 6,
wymaga pisemnej zgody Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela
ustawowego.

8. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, UBEZPIECZYCIEL w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczaj¹cego
lub Ubezpieczonego, je¿eli nie s¹ oni osobami wystêpuj¹cymi z tym
zawiadomieniem oraz podejmuje postêpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci
œwiadczenia, a tak¿e pisemnie informuje osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem,
jakie dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoœci
UBEZPIECZYCIELA lub wysokoœci œwiadczenia, je¿eli jest to niezbêdne do
dalszego prowadzenia postêpowania.

9. W przypadku powziêcia przez UBEZPIECZYCIELA nowych informacji
maj¹cych zwi¹zek z ustaleniem zasadnoœci zg³aszanych roszczeñ lub
wysokoœci œwiadczenia, UBEZPIECZYCIEL w terminie 7 dni od daty powziêcia
dodatkowych informacji, pisemnie informuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpie-
czonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe
dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia œwiadczenia.

10. W razie powstania zdarzenia, objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ra-
mach Assistance EDU PLUS, Ubezpieczaj¹cy/ Ubezpieczony obowi¹zany
jest telefonicznie skontaktowaæ siê z Centrum Assistance (numer telefonu
podany jest w umowie ubezpieczenia) i przekazaæ nastêpuj¹ce informa-
cje:
1) dane Ubezpieczaj¹cego,
2) imiê i nazwisko Ubezpieczonego,
3) adres zamieszkania Ubezpieczonego,
4) numer polisy,
5) okres ubezpieczenia,
6) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy,
7) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.

3) dostarczenia Ubezpieczaj¹cemu przed zawarciem umowy ubezpie-
czenia tekstu niniejszych OWU, a tak¿e innych dokumentów i formularzy
niezbêdnych z punktu widzenia wykonywania umowy ubezpieczenia,

4) na ¿¹danie Ubezpieczonego, udzielenia informacji o postanowieniach
zawartej umowy oraz OWU w zakresie praw i obowi¹zków
Ubezpieczonego,

5) udostêpniania Ubezpieczaj¹cemu/ Ubezpieczonemu Tabeli Norm
Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group we
wszystkich jednostkach organizacyjnych UBEZPIECZYCIELA, w taki
sposób, aby Ubezpieczaj¹cy móg³ zapoznaæ siê z ni¹ przed zawarciem
umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczo-
nego tekst Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk S.A. Vienna
Insurance Group dostarczany jest Ubezpieczaj¹cemu/ Ubezpieczo-
nemu pod wskazany adres,

6) udostêpnienia Ubezpieczaj¹cemu lub Ubezpieczonemu informacji
i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoœci
UBEZPIECZYCIELA lub wysokoœci œwiadczenia. W/w osoby mog¹ ¿¹daæ
pisemnego potwierdzenia przez UBEZPIECZYCIELA udostêpnionych
informacji, a tak¿e sporz¹dzaæ na swój koszt kserokopii dokumentów
i potwierdzania ich zgodnoœci z orygina³em przez UBEZPIECZYCIELA,

7) objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ osób, które zosta³y zg³oszone przez
Ubezpieczaj¹cego i za których zosta³a zap³acona sk³adka ubezpiecze-
niowa,

8) wyp³aty œwiadczenia na warunkach i zasadach okreœlonych w niniej-
szych OWU i umowie ubezpieczenia,

9) zabezpieczenia danych osobowych, otrzymanych w wyniku realizacji
umowy ubezpieczenia zgodnie z wymogami ustawy o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z póŸn. zm.,

10) pisemnego informowania osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem, jakie
dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoœci UBEZ-
PIECZYCIELA lub wysokoœci œwiadczenia, je¿eli jest to niezbêdne do
dalszego prowadzenia postêpowania, zgodnie z §19 ust. 8,

11) pisemnego informowania Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego,
je¿eli nie s¹ oni osobami wystêpuj¹cymi z zawiadomieniem o zajœciu
zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, zgodnie z §19 ust. 8.

5. Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony maj¹ prawo wgl¹du do akt
szkodowych w jednostce organizacyjnej UBEZPIECZYCIELA i sporz¹dzania
na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów z akt szkodowych.
Op³ata za wydanie odpisów lub kserokopii jest pobierana w oparciu o cennik
dostêpny w jednostkach organizacyjnych UBEZPIECZYCIELA.

6. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu, Uprawnionemu przys³uguje prawo
sk³adania skarg i za¿aleñ do Zarz¹du UBEZPIECZYCIELA za poœrednictwem
Oddzia³u lub Przedstawicielstwa UBEZPIECZYCIELA, w którym zawarto
umowê ubezpieczenia. Skargi i za¿alenia s¹ rozpatrywane w terminie 30 dni
od dnia ich wp³yniêcia do UBEZPIECZYCIELA.

1. W razie powstania zdarzenia, mog¹cego powodowaæ odpowiedzialnoœæ
UBEZPIECZYCIELA, Ubezpieczaj¹cy/ Ubezpieczony obowi¹zany jest do:
1) niezw³ocznego (w ci¹gu 24 godzin) zg³oszenia siê do lekarza i zastoso-

wania siê do jego zaleceñ,
2) zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹

w formie pisemnej do jednostki organizacyjnej UBEZPIECZYCIELA,
3) poddania siê badaniu przez lekarza wskazanego przez UBEZPIECZY-

CIELA, celem rozpoznania zg³aszanych obra¿eñ cia³a. Koszt takich badañ
pokrywa UBEZPIECZYCIEL.

1. Pisemne zg³oszenie roszczenia Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony mo¿e z³o¿yæ
w ka¿dej jednostce organizacyjnej UBEZPIECZYCIELA.

2. Zawiadomienie o zajœciu zdarzenia powinno zawieraæ poni¿sze
podstawowe informacje:
1) dane Ubezpieczaj¹cego,
2) numer polisy,
3) datê wypadku oraz szczegó³owy opis okolicznoœci zaistnienia wypadku,
4) dane œwiadków zdarzenia, o ile s¹ w jego posiadaniu.

3. Do zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹
nale¿y do³¹czyæ poni¿sze podstawowe dokumenty:

Co zrobiæ, ¿eby dostaæ œwiadczenie?

ZG£OSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYP£ATA ŒWIADCZENIA
§18

§19
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z zasi³ku dziennego za okres pe³nej niezdolnoœci do nauki lub pracy, w przy-
padku stwierdzenia, i¿ w czasie niezdolnoœci do nauki lub pracy Ubezpie-
czony uczêszcza³ na zajêcia lekcyjne lub wykonywa³ pracê zawodow¹.

16. Œwiadczenie z tytu³u zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, o któ-
rym mowa w §8 pkt. 10), nie obejmuje kosztów leczenia i rehabilitacji przy-
wracaj¹cej sprawnoœæ sportow¹ poprzedzaj¹c¹ wypadek.

17. Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia przys³uguje Ubezpieczonemu
pod warunkiem, ¿e wyst¹pi³y one przed up³ywem jednego roku od daty
nieszczêœliwego wypadku i nie mog¹ byæ pokryte z ubezpieczenia spo³ecz-
nego lub innego ubezpieczenia.

18. Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia stomatologicznego przys³u-
guje Ubezpieczonemu , pod warunkiem i¿ nie zosta³y pokryte z ubezpiecze-
nia spo³ecznego lub innego ubezpieczenia.

19. Jednorazowe œwiadczenie z tytu³u pogryzienia przez psa wyp³acane jest na
podstawie przed³o¿onego zaœwiadczenia lekarskiego o udzieleniu pierwszej
pomocy medycznej.

20. Je¿eli osoba, która uleg³a wypadkowi by³a ubezpieczona na podstawie kilku
umów ubezpieczenia, œwiadczenie przys³uguje z ka¿dej umowy, jednak
œwiadczenia z tytu³u: kosztów leczenia, nabycia wyrobów medycznych,
bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi, œrodków pomocniczych oraz
przeszkolenia zawodowego inwalidów nie mog¹ przekroczyæ rzeczy-
wistych, udokumentowanych kosztów.

1. UBEZPIECZYCIEL wyp³aca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu œwiadcze-
nie na podstawie uznania roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu
w³asnego postêpowania dotycz¹cego ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, zasadnoœci zg³oszonego
roszczenia i wysokoœci œwiadczenia, zawartej ugody lub prawomocnego
orzeczenia s¹dowego.

2. Œwiadczenie mo¿e byæ wyp³acone: przelewem, gotówk¹ z kasy lub
przekazem pocztowym.

3. Œwiadczenia wyp³acane s¹ w z³otych polskich na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. UBEZPIECZYCIEL wyp³aca œwiadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o powstaniu roszczenia.

5. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 4 wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoœci UBEZPIECZYCIELA albo wysokoœci
œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe, œwiadczenie wyp³aca siê w terminie
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie
tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia
UBEZPIECZYCIEL wyp³aca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawia-
domienia o powstaniu roszczenia.

6. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 4 lub 5 UBEZPIECZYCIEL nie wyp³aci
œwiadczenia, zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie
o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub czêœci
w powy¿szym terminie.

7. Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci,
UBEZPIECZYCIEL informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z rosz-
czeniem, w terminie okreœlonym w ust. 4 lub 5, wskazuj¹c na okolicznoœci
oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê
wyp³aty œwiadczenia oraz poucza o mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy przez Zarz¹d UBEZPIECZYCIELA albo dochodzenia
roszczeñ na drodze s¹dowej.

8. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza siê
z decyzj¹ UBEZPIECZYCIELA o odmowie wyp³aty œwiadczenia lub z wy-
sokoœci¹ przyznanego œwiadczenia, mo¿e w terminie 30 dni od daty
otrzymania decyzji zg³osiæ na piœmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy przez Zarz¹d UBEZPIECZYCIELA.

9. Poza trybem odwo³awczym przewidzianym w ust. 7 i 8 Ubezpieczaj¹cy,
Ubezpieczony, Uprawniony mo¿e zg³aszaæ skargi do Rzecznika
Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadaj¹cego ustawowe kompetencje
w zakresie ich rozpatrywania.

10. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza siê
z decyzj¹ UBEZPIECZYCIELA o odmowie wyp³aty œwiadczenia lub z wyso-
koœci¹ przyznanego œwiadczenia mo¿e dochodziæ roszczeñ na drodze
s¹dowej bez zachowania trybu okreœlonego w ust. 7 i 8.

§21

11. W razie powstania zdarzenia, objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach
Assistance EDU PLUS, Ubezpieczony, na wniosek Centrum Assistance,
zobowi¹zany jest przedstawiæ lekarzom Centrum Assistance posiadane:
zaœwiadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty
medyczne, recepty, a tak¿e orygina³y rachunków lub faktur i dowodów ich
zap³aty.

1. Rodzaje i wysokoœæ przys³uguj¹cych œwiadczeñ ustala siê po stwierdzeniu
zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy wypadkiem i/lub chorob¹ a œmierci¹,
powypadkowym uszczerbkiem na zdrowiu, leczeniem.

2. Ustalenie zasadnoœci œwiadczeñ nastêpuje na podstawie przed³o¿onych
dokumentów, jednak¿e UBEZPIECZYCIEL ma prawo do ich weryfikacji
i zasiêgania opinii specjalistów.

3. Stopieñ uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa powinien byæ
ustalony niezw³ocznie po zakoñczeniu leczenia z uwzglêdnieniem, zale-
conego przez lekarza leczenia powypadkowego, najpóŸniej w 24 miesi¹cu
od dnia wypadku. PóŸniejsza zmiana stopnia uszczerbku lub rodzaju
inwalidztwa (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany
wysokoœci œwiadczenia.

4. Stopieñ uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa ustalany jest zaocznie
przez lekarza zaufania na podstawie zg³oszenia roszczenia i dostarczonej
dokumentacji medycznej sporz¹dzonej przez lekarza, który udzieli³ pierw-
szej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

5. W uzasadnionych przypadkach stopieñ uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj
inwalidztwa mo¿e byæ okreœlany na podstawie badañ przeprowadzonych
przez lekarzy zaufania.

6. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu, trwa³ego
inwalidztwa czêœciowego lub ca³kowitego inwalidztwa nie bierze siê pod
uwagê charakteru czynnoœci zawodowych wykonywanych przez Ubez-
pieczonego

7. Wysokoœæ uszczerbku na zdrowiu okreœla lekarz zaufania UBEZPIECZYCIELA
na podstawieTabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu UBEZPIECZYCIELA.

8. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, których funkcje
przed wypadkiem by³y ju¿ upoœledzone, œwiadczenie wyp³aca siê
z uwzglêdnieniem ró¿nicy pomiêdzy stopniem (procentem) uszczerbku na
zdrowiu w³aœciwym dla danego organu, narz¹du lub uk³adu po wypadku,
a istniej¹cym bezpoœrednio przed wypadkiem.

9. Je¿eli Ubezpieczony otrzyma³ œwiadczenie, a nastêpnie zmar³ na skutek tego
samego zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, który wydarzy³ siê
w czasie ochrony ubezpieczeniowej, œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca
siê wówczas, je¿eli jest ono wy¿sze od œwiadczenia ju¿ wyp³aconego, przy
czym potr¹ca siê poprzednio wyp³acon¹ kwotê œwiadczenia.

10. W przypadku roszczeñ z tytu³u trwa³ego inwalidztwa czêœciowego, o któ-
rym mowa w §6 pkt. 3), œwiadczenie zostanie wyp³acone po uzyskaniu od
lekarza zaufania UBEZPIECZYCIELA zaocznego orzeczenia o trwa³oœci
inwalidztwa.

11. Œwiadczenie z tytu³u zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia wyro-
bów medycznych, bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrodków
pomocniczych, a tak¿e przeszkolenia zawodowego inwalidów i kosztów
leczenia nastêpuje na podstawie z³o¿onych oryginalnych rachunków
i faktur.

12. Udowodnione (udokumentowane) koszty nabycia wyrobów medycznych,
bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych, a tak¿e
przeszkolenia zawodowego inwalidów s¹ pokrywane przez UBEZPIE-
CZYCIELA (w wysokoœciach okreœlonych niniejszymi warunkami ogólnymi)
je¿eli nie mog³y byæ pokryte z ubezpieczenia spo³ecznego oraz pod
warunkiem, ¿e wyst¹pi³y przed up³ywem dwóch lat od daty wypadku.

13. Œwiadczenie w postaci zasi³ku dziennego za okres pe³nej niezdolnoœci do
nauki lub pracy wyp³acane jest za ka¿dy dzieñ tej niezdolnoœci, stwierdzonej
zaœwiadczeniem lekarskim i potwierdzonej przez zak³ad pracy lub szko³ê
nieobecnoœci Ubezpieczonego w pracy lub na zajêciach lekcyjnych, które
musz¹ byæ przed³o¿one UBEZPIECZYCIELOWI w momencie zg³oszenia
roszczenia.

14. Œwiadczenie z tytu³u uci¹¿liwoœci leczenia wyp³acane jest po przed³o¿eniu
zaœwiadczenia lekarskiego i potwierdzenia nieobecnoœci Ubezpieczonego
w pracy lub na zajêciach lekcyjnych przez zak³ad pracy lub szko³ê.

15. UBEZPIECZYCIELOWI przys³uguje prawo do odmowy wyp³aty œwiadczenia

§20
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5. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zosta³y zatwierdzone
uchwa³¹ nr 24/2010 Zarz¹du InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia
20.04.2010 roku.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS wchodz¹ w ¿ycie
z dniem 01.05.2010 roku i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 01.05.2010 roku.

7. Trac¹ moc Ogólne Warunki Ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu w placówkach
oœwiatowych EDU PLUS zatwierdzone uchwa³¹ nr 21/2009 Zarz¹du
InterRisk S.A.Vienna Insurance Group z dnia 28.04.2009 roku.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§22

1. Wszystkie zawiadomienia i oœwiadczenia stron, w zwi¹zku z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ, pod rygorem niewa¿noœci, sk³adane na piœmie
za pokwitowaniem przyjêcia lub przes³ane listem poleconym.

2. Ubezpieczaj¹cy/ Ubezpieczony jest zobowi¹zany zawiadamiaæ UBEZPIE-
CZYCIELA o ka¿dorazowej zmianie siedziby lub adresu. Je¿eli Ubezpie-
czaj¹cy/ Ubezpieczony zmieni³ siedzibê lub adres i nie zawiadomi³ o tym
UBEZPIECZYCIELA, pismo UBEZPIECZYCIEL skierowane pod ostatni znany
adres Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego, uwa¿a siê za dorêczone
i wywo³uj¹ce skutki prawne od chwili, w której zosta³oby dorêczone, gdyby
Ubezpieczaj¹cy/ Ubezpieczony nie zmieni³ siedziby lub adresu.

3. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych OWU jest prawo polskie.

4. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego,
Ubezpieczonego, Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
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Prezes Zarz¹du

Jan Bogutyn

Wiceprezes Zarz¹du

J zef Winiarskió
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