POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS
zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 24.04.2017 r.
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą
nr 01/24/04/2017 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 24.04.2017 r.
Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub
odmienne od OWU EDU PLUS:

1.

§ 11 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„§ 11 ust. pkt 4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w
wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy dzień
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem
nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych,
następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie
szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze
szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia”;

2.

§ 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„§ 11 ust. pkt 5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy dzień pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została
zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie
pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą, świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w
szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w
szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpi w okresie ubezpieczenia”;

3.

Lp.

§ 9 pkt 9) ulega zmianie TABELA nr 5, która otrzymuje brzmienie:
„TABELA nr 5”

Rodzaj złamania jednej lub więcej kości,
zwichnięcia lub skręcenia stawu

1
2
3
4

Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki
Złamania kości twarzoczaszki
Złamania łopatki, obojczyka, mostka
Złamania żebra, żeber

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Zwichnięcie stawu barkowego
Złamania kości ramienia
Złamania kości przedramienia (każda kość)
Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego
Złamania w obrębie śródręcza, nadgarstka
Złamania kości palców ręki II -V
Zwichnięcia stawów palców ręki II-V
Złamania kciuka
Zwichnięcie kciuka
Niestabilne złamania miednicy
Stabilne złamania miednicy
Zwichnięcie stawu biodrowego
Złamania kości udowej
Złamania kości podudzia (każda kość)
Złamania rzepki
Zwichnięcie stawu kolanowego
Złamania w obrębie śródstopia, kości stępu
Złamania palucha
Złamania kości palców stopy II-V

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość
procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus
5
4
4,5 – za każdą kość
2 – za każde żebro
10 – maksymalnie w przypadku złamania wielu żeber
5
5
3
3
3
2 – za każdy palec
1 – za każdy palec
3
3
10
4,5
10
6
4
4
4
3
2,5
2 – za każdy palec

28
29

Złamanie
kości
piętowej,
kostki
bocznej,
przyśrodkowej
Zwichnięcie stawu skokowego
Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów,
łuków kręgów (z wyłączeniem kości ogonowej)
Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków
poprzecznych, kolczystych kręgów
Złamania kości ogonowej
Złamanie zęba stałego

30
31
32

Skręcenie stawu
Zerwanie więzadeł kolanowych i ścięgien
Pęknięcie czaszki

24
25
26
27

3
4,0
11 – za każdy krąg
2,5 – za każdy krąg
3,5
0,5 – za każdy ząb
5 – maksymalnie w przypadku złamania wielu zębów stałych
1
1
2

