
 
 
 
 
 
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB ODMIENNE OD OWU EDU PLU S: 
 

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

uchwałą nr 36/2011  Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 26.04.2011 r. 
 
Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia: 

1)     § 2 pkt 46) OWU otrzymuje brzmienie: 
„46) Ubezpieczaj ący  – NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (zwany dalej NAU), który zawiera 
umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia NNW w imieniu ubezpieczonych studentów,  
doktorantów oraz pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (zwanej dalej SGGW).” 
 
2)     § 2 pkt 48) OWU otrzymuje brzmienie: 
„48) Ubezpieczony  – osoba fizyczna (student SGGW,  w tym równieŜ doktoranci realizujący 
przewód doktorski na SGGW, pracownicy dydaktyczni SGGW zatrudnieni na podstawie umowy o 
pracę i pracownicy niebędący pracownikami dydaktycznymi SGGW), która jest objęta ochroną 
ubezpieczeniową.„ 
 
3) w § 2 OWU dodaje się pkt 61)-65)  w brzmieniu: 
„61) Borelioza - choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z 

Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod A69.2 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są przypadki I stadium boreliozy ( tzw. Infekcja wczesna, 
rozwijająca się do 90 dni po ukąszeniu przez kleszcza w postaci zmian skórnych typu rumienia 
przewlekłego wędrującego) oraz przypadki boreliozy, w których w jednoznaczny sposób na podstawie 
badań klinicznych  oraz zaawansowania objawów chorobowych moŜna stwierdzić, iŜ zakaŜenie 
nastąpiło przed rozpoczęciem odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela; 

62) kleszczowe zapalenie mózgu:  wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, 
przenoszona przez kleszcze; choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie 
z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod 
A84.8 

63) Pogryzienie – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa. 
64) Pokąsanie  – uszkodzenie ciała przez wszystkie zwierzęta. 
65) Ukąszenie  – naruszenie tkanki skóry przez owady (w tym min. uŜądlenie).” 

 

4) § 5 pkt 1 OWU otrzymuje brzmienie: 
„1) z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszcz ęśliwego wypadku : 
a) w razie 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszcz ęśliwego wypadku – przysługuje 

świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku 
uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – przysługuje świadczenie w 
wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie 
umowy ubezpieczenia (polisie) 

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszcz ęśliwego wypadku  – przysługuje 
świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiła utrata 
zdrowia określona przez lekarza zaufania procentem uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeŜeniem 
Ŝe w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – przysługuje 
świadczenie w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie) za kaŜdy 1% uszczerbku na 
zdrowiu określony przez lekarza zaufania procentem uszczerbku na zdrowiu,  

c) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, b ędących przedmiotami ortopedycznymi i 
środków pomocniczych  – do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem iŜ: 
i. są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, 
ii. zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuŜszym niŜ dwa lata od 
daty nieszczęśliwego wypadku; 



 
 
5)  § 5 pkt 6) OWU otrzymuje brzmienie: 
„6) z tytułu  pogryzie ń, pok ąsań, ukąszeń  –  przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 
2% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia (polisie), pod warunkiem pozostawania Ubezpieczonego w szpitalu minimum 2 
dni.” 

 
6) § 5 OWU dodaje się pkt 7)  w brzmieniu: 
„7) z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego boreliozy lub kleszczowego zapalenia mózgu  – 
przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w 
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).” 

 
7) § 8 pkt 4) OWU otrzymuje brzmienie: 
„4) z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszcz ęśliwego wypadku  –przysługuje świadczenie 
płatne od pierwszego  dnia pobytu w szpitalu, za kaŜdy następny dzień w wysokości 0,35% sumy 
ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie). W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym 
samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne wypłacane jest od pierwszego dnia 
pobytu w szpitalu. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest maksymalnie za 180 dni pobytu 
w szpitalu w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia;” 

 
8) § 8 pkt 10) OWU otrzymuje brzmienie: 
„10) zwrot kosztów leczenia  poniesionych na terenie całego świata – do wysokości 30% sumy 
ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie), nie więcej jednak niŜ wynoszą rzeczywiste, udokumentowane koszty. Na potrzeby 
niniejszej umowy za koszty leczenia uwaŜa się niezbędne z medycznego punktu widzenia i 
udokumentowane koszty opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, pobytów w szpitalu, operacji i 
zabiegów, koszty poniesione na badania ambulatoryjne, a takŜe koszty zakupu lekarstw i 
niezbędnych środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, oraz zwrot kosztów 
rehabilitacji.  W/w zwrot kosztów leczenia przysługuje pod warunkiem, iŜ: 

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej, 

b) koszty leczenia zostały poniesione w ciągu jednego roku od daty nieszczęśliwego wypadku;” 

 
 
 


