POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU EDU PLUS DO UMOWY
UBEZPIECZENIA NR 061535

Dodatkowo Student, Doktorant Politechniki Łódzkiej zostaje objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w
życiu prywatnym na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym
zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku
potwierdzona polisą/nr dokumentu A-A 336539
Suma gwarancyjna dla każdego ubezpieczonego wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego
„POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB
FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna
Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018.”
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje
różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym.
§1
Dla potrzeb niniejszej oferty ubezpieczenia/ umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub
odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia.
1) § 2 PKT 2) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
2)Czynności życia prywatnego - działania i zaniechania w sferze czynności związanych z życiem prywatnym, uprawianiem sportów
oraz nauką, praktykami, stażami i wykonywaniem pracy.
2) § 2 PKT 3) OTRZYMUJE BRZMIENIE
3) Praca zawodowa - wykonywanie czynności w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,
3) § 2 PKT 18) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
18) Wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie zaistniałe w okresie ubezpieczenia, będące bezpośrednią przyczyną powstania szkody,
rodzące odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego i pozostające w związku z czynnościami życia prywatnego, uprawianiem sportów oraz nauką, praktykami, stażami i
wykonywaniem pracy.
4) § 3 UST. 1) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
1) Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w myśl przepisów prawa Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest
do naprawienia szkody osobowej
lub rzeczowej w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem przez
niego czynności życia prywatnego, uprawianiem sportów oraz nauką, praktykami, stażami i wykonywaniem pracy.
5) § 3 UST. 6) OTRZYMUJE BRZMIENIE :
6)Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 24h/ dobę oraz obejmuje szkody wyrządzone na terytorium całego świata.
6) § 4 PKT 4) OTRZYMUJE BRZMIENIE :
4) wynikające z wykonywania pracy fizycznej w budownictwie, kopalni, rolnictwie lub wykonywaniem działalności gospodarczej i/ lub
wolnego zawodu
7) § 4 PKT 6) SKREŚLA SIĘ:
8) W § 3 DODAJE SIĘ PKT 7)
7) Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uszkodzenia lub zniszczenia pomocy dydaktycznych i innego mienia użytkowanego
przez studentów i doktorantów, wykorzystywanego do kształcenia lub w innych celach naukowych.
9) § 5 UST. 1 PKT 1) SKREŚLA SIĘ.
10) § 5 UST. 1 PKT 2) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
2)w nieruchomościach, z których Ubezpieczający / Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy,
użyczenia, użytkowania, leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem §3 ust. 4 i 7 (zakres rozszerzenia określa
klauzula Nr 2 - Oc najemcy nieruchomości)
11) § 8 UST. 2 OTRZYMUJE BRZMIENIE:
8) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego
po opłaceniu całej składki przez Ubezpieczonego.
§2
Ponadto ustala się, że w ramach zawartej umowy:
1. ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
2. zakres pełny ubezpieczeń 24 godziny / dobę obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia podczas zajęć dydaktycznych / pracy,
w drodze na zajęcia / do pracy i zajęć/z pracy oraz w życiu prywatnym;
3. objęte ochroną są także osoby będące na urlopach dziekańskich, opiekuńczych, wychowawczych oraz osoby odbywające służbę
wojskową;
4. ubezpieczyciel przyjmuje i prowadzi sprawę poszkodowanego za pośrednictwem infolinii;
„POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ
nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27-03-2018 r.”
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje
różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU EDU PLUS.
§1
Dla potrzeb niniejszej oferty ubezpieczenia/ umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub
odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia.

1) § 2 PKT 19) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„ 19) koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i
udokumentowane koszty z tytułu:
a) wizyt lekarskich,
b) zabiegów ambulatoryjnych,
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
d) pobytu w szpitalu,
e) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,
f) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
g) rehabilitacji zaleconej przez lekarza prowadzącego leczenie;”
2) § 2 PKT 24) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„24) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną
zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Dodatkowo za nieszczęśliwy wypadek rozumie się również uszczerbek na zdrowiu, o którym mowa w §4 ust.1 pkt. 1 lit. a) w wyniku
usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się
również wstrząs anafilaktyczny, zawał serca, udar mózgu w tym niedokrwienny udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek
śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §4 ust.1 pkt 1 lit.
g, pkt 2 lit. j oraz pkt 3 lit. f”
3) w § 2 pkt. 48) otrzymuje brzmienie:
48) Poważna Choroba – wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały zdiagnozowane po raz pierwszy w trakcie okresu
ubezpieczenia: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia
aplastyczna, stwardnienie rozsiane. Za Poważną Chorobę uważa się również transplantację głównych organów;
4) W § 2 DODAJE SIĘ PKT 94:
„94) wstrząs anafilaktyczny – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod:T78.0; T78.2; T80.5; T88.6”
5) § 4 ust. 1 pkt. 1) dodaje się lit. j) w brzmieniu:
j) zdiagnozowanie Poważnej Choroby
6) § 4 ust. 1 pkt. 1) dodaje się lit. k) w brzmieniu:
k) Odpowiedzialność także podczas wykonywania pracy fizycznej tylko w przypadku szkód z ryzyka następstw nieszczęśliwych
wypadków .
7) § 5 UST.1 PKT 2) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„2) samookaleczenia się przez Ubezpieczonego, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego za
wyjątkiem ubezpieczenia uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w §4 ust.1 pkt 1 lit. a) w wyniku usiłowania popełnienia
samobójstwa.”
8) § 5 ust.1 PKT 5) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„5) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami, zamieszkami i bójkami a także aktami terroru za wyjątkiem aktów terroru
(w tym zamachów) i bójek w których ubezpieczony nie brał czynnego udziału.”
9) w § 6 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
,,8) w przypadku Poważnych Chorób - wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł pod warunkiem zachorowania i
zdiagnozowania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej
Choroby:
- nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata
wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane.”
10) § 11 UST. 1 PKT 10) ) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„10) Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości
10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, a w przypadku kosztów rehabilitacji nie
więcej niż 800 zł , pod warunkiem, iż koszty leczenia:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego
wypadku;”
11) § 17 UST. 2 OTRZYMUJE BRZMIENIE
Odpowiedzialność InterRisk z tytułu mowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu
ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu całej składki przez Ubezpieczonego.

