
Postanowienia dodatkowe lub odmienne mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia NNW 

 

Działając na podstawie art. 812 ust. 8 KC InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 

Group (dalej „Ubezpieczyciel”) wskazuje różnice między proponowaną treścią umowy a OWU. 

 

§1 

 

Postanowienia dodatkowe i odmienne do OWU EDU PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r (dalej „OWU 

NNW”). 

 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub 

odmienne od OWU NNW: 

 

1. §2 pkt 24) otrzymuje brzmienie: 
 

„24) ekspozycja – narażenie na zakażenie wirusem HIV lub zakażenie wirusem WZW Ubezpieczonego podczas 

zdobywania – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia – kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego lub podczas czynności niesienia doraźnej 

pomocy medycznej związanej z ratowaniem życia lub zdrowia;” 

 

2. W §2 pkt 28) dodaje się lit. h-j), które otrzymują brzmienie: 

„ h) koszty transportu specjalistycznego z miejsca wypadku do szpitala, 

 i) koszty odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego zęba stałego 

   j) koszty leków;” 

  

3. §2 pkt 35) otrzymuje brzmienie: 

 

„35) 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. W rozumieniu OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się 

również zawał serca, udar mózgu lub omdlenie (rozumiane jako krótkotrwałą i przemijającą utratę 

przytomności z powodu chwilowego niedokrwienia mózgu wskutek czynnościowych zaburzeń regulacji 

krążenia ogólnego), 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. h), pkt 2) 

lit. k) oraz pkt 3) lit. g);” 

 

4. §2 pkt 42) otrzymuje brzmienie: 

 

„42) operacja - inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub 

miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas pobytu 

w szpitalu w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia dla 

przywrócenia prawidłowej czynności chorego narządu lub organu. Operacją, w rozumieniu OWU, nie jest: 

zabieg przeprowadzony w celach diagnostycznych oraz zabieg niewynikający ze wskazań medycznych;” 

 

5. §2 pkt 59) otrzymuje brzmienie: 

 

„59) Poważna Choroba – wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały rozpoznane po raz pierwszy 

w trakcie okresu ubezpieczenia: paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata mowy, utrata wzroku, 



utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby 

autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, śpiączka. Za Poważną chorobę uważa się 

również transplantację głównych organów, operacje aorty oraz operacje zastawek serca;” 

 

6. W §2 dodaje się pkt 113), który otrzymuje brzmienie: 

 

„113) Czynności niesienia doraźnej pomocy medycznej związanej z koniecznością ratowania życia lub zdrowia 

– czynności podejmowane przez Ubezpieczonego wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

w celu ratowania jej życia lub zdrowia;” 

 

7. §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata, m. in. podczas 

nauki, w tym praktycznej nauki zawodu i praktyk, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu 

prywatnym oraz w trakcie czynności niesienia doraźnej pomocy medycznej związanej z koniecznością 

ratowania życia lub zdrowia; za wyjątkiem: Opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku), Opcji Dodatkowej D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), Opcji Dodatkowej D7 (koszty operacji 

plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku), Opcji Dodatkowej D8 (operacje w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku), Opcji Dodatkowej D9 (operacje w wyniku choroby), Opcji Dodatkowej D10 (koszty leczenia 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku), Opcji Dodatkowej D11 (czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki 

lub do pracy), Opcji Dodatkowej D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW), Opcji Dodatkowej 

D14 (uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku) oraz Opcji Dodatkowej D15 (Assistance EDU 

PLUS), Opcji Dodatkowej D18 (koszty leków), Opcji Dodatkowej D21 (dostosowanie mieszkania lub pojazdu 

po nieszczęśliwym wypadku), Opcji Dodatkowej D24 (opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu), 

w ramach których ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku Opcji Dodatkowej D27 (Asysta Prawna) ochrona ubezpieczeniowa 

jest udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 i obejmuje wypadki ubezpieczeniowe 

zaistniałe w okresie ubezpieczenia i rozpoznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej według prawa 

polskiego.; 

  

8. §4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

   

„1) Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja obejmującej następujące ryzyka: 

a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

b) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, 

c) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

d) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów 

korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie 

placówki oświatowej, 

e) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 

f ) pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie, 

g) rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy, lub HIV/AIDS lub WZW TYP B lub C, 

h) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

i) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, 

j) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

k) zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem, 

l) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 

m) rozpoznanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, 

n) uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wymagające interwencji lekarskiej w placówce 

medycznej lub pobytu w szpitalu;” 



9. W §5 ust. 1 skreśla się pkt 15) 

  

10. §6 pkt 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

 

„c) zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej 

lub innej odpowiedniej osoby;” 

 

11. §6 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

 

„5) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy  lub HIV/ AIDS lub WZW Typ B lub C – jednorazowe 

świadczenie w wysokości 100% określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa lub HIV/AIDS lub 

WZW Typu B lub C zostało rozpoznane po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;” 

 

12. §6 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

 

„6) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku – świadczenie w wysokości 6 000 zł, pod warunkiem, iż: 

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; 

Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarzeń w okresie ubezpieczenia.” 

 

13. §6 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

 

„7) w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie w wysokości: 

a) 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia, pod warunkiem 

co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu, 

b) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pokąsania lub ukąszenia, pod 

warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu;” 

 

14. W §6 dodaje się pkt 11), który otrzymuje brzmienie: 

 

„11) w przypadku uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku z tytułu którego nie przysługuje 

świadczenie, o którym mowa w pkt 1) – świadczenie w wysokości: 

a) 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż uszkodzenia ciała 

spowodowały czasową niezdolność do nauki przez okres minimum 10 dni, 

b) 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż Ubezpieczony w wyniku 

uszkodzeń ciała przebywał w szpitalu przez okres minimum 5 dni.” 

 

15. W §6 dodaje się pkt 12), który otrzymuje brzmienie: 

 

„12) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego – jednorazowe świadczenie 

w wysokości 4 000 zł, pod warunkiem, nowotwór złośliwy został rozpoznany po raz pierwszy w okresie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej 

 

16. §12 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

 

„2) Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1 500 zł, 

pod warunkiem, iż Ubezpieczony doznał w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oparzenia III lub IV 

stopnia lub oparzenia II stopnia i oparzone minimum 15% powierzchni ciała;” 

 



17. §12 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

 

„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 

w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została rozpoznana 

w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu w szpitalu trwającego minimum 3 dni. 

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 100 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 nastąpiło w okresie ubezpieczenia ” 

 

18. §12 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

 

„6) Opcja Dodatkowa D6 – Poważne Choroby: w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby – świadczenie 

w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod 

warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

następującego rodzaju Poważnej Choroby: 

a) śpiączka, 

b) paraliż, 

c) niewydolność nerek, 

d) transplantacja głównych organów, 

e) poliomyelitis, 

f ) utrata mowy, 

g) utrata słuchu, 

h) utrata wzroku, 

i) anemia aplastyczna, 

j) stwardnienie rozsiane, 

k) cukrzyca typu I, 

l) niewydolność serca, 

m) choroba autoimmunologiczna, 

n) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,  

o) operacje aorty, 

p) operacje zastawek serca; 

  

19. §12 pkt 10) otrzymuje brzmienie: 

 

„10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych 

kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej 

D10. W ramach limitu na zwrot kosztów leczenia zastosowanie ma podlimit na: 

a) zwrot kosztów rehabilitacji, który wynosi 5 000 zł; 

b) zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, który wynosi     

2 000 zł (nie więcej niż 200 zł / jeden ząb); 

c) zwrot kosztów leków, który wynosi 300 zł, pod warunkiem, że Ubezpieczony przebywał w szpitalu 

przez okres minimum 5 dni. 

Zwrot kosztów leczenia następuje pod warunkiem, że koszty leczenia: 

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony 

ubezpieczeniowej oraz 

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od 

daty nieszczęśliwego wypadku;” 

 



20. W §12 w pkt 15) dodaje się lit. d), która otrzymuje brzmienie: 

 

„d) pomoc psychologiczną – w przypadku, gdy Ubezpieczony dozna nieszczęśliwego wypadku w wyniku 

którego niezbędna okaże się pomoc psychologa lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci rodzica lub 

opiekuna prawnego, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt konsultacji 

psychologa. Maksymalne koszty pomocy psychologa nie mogą przekroczyć kwoty 2 000 zł;” 

 

21. §12 ust. 1 pkt 25 lit. a) otrzymuje brzmienie:  

 

„a) powstały po ekspozycji, do której doszło podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej udzielanej 

Ubezpieczonemu w czasie zdobywania – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym 

w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego lub podczas 

czynności niesienia doraźnej pomocy medycznej związanej z ratowaniem życia lub zdrowia;” 

 

22. §17 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Odpowiedzialność InterRisk z tytułu mowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie 

ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej; jednakże wobec 

Ubezpieczonego przystępującego do ubezpieczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej po dniu 

31.12.2022 r., odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki.”. 

 

§2 

 

Postanowienia dodatkowe i odmienne do OWU odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym 

oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonych Uchwałą 

nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6 

lipca 2021 r. (dalej „OWU OC”). 

 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub 

odmienne od OWU OC: 

 

1. Potwierdza się, że §4 pkt 3) OWU nie wyłącza szkód wyrządzonych przez jednego Ubezpieczonego (studenta) 

drugiemu Ubezpieczonemu (studentowi). 

  

2. W §4 skreśla się pkt 8)  

 

3. Potwierdza się, że szkody wyrządzone podczas uprawiania przez Ubezpieczonego snowboardingu lub 

narciarstwa na wyznaczonych ku temu trasach są objęte ochroną. Ochrona nie obejmuje szkód związanych z 

uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. 

 

4. Ust. 1 w klauzuli nr 2 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Zachowując postanowienia niniejszych OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na 

podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, InterRisk rozszerza ochronę 

ubezpieczeniową o odpowiedzialność cywilną deliktową oraz kontraktową za szkody rzeczowe oraz osobowe 

wyrządzone osobom trzecim i pacjentom powstałe w związku z wykonywaniem czynności medycznych, które 

Ubezpieczony w myśl przepisów prawa zobowiązany jest naprawić (odpowiedzialność deliktowa, 

kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu – odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa), które miały miejsce 

podczas  praktyk studenckich w zakładach pracy lub szpitalach z którymi uczelnia podpisała porozumienie – 



umowę cywilnoprawną o prowadzenie praktyk zawodowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje również 

szkody: 

1) wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy,  

2) wynikłe z udzielania świadczeń zdrowotnych,  

3) wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,  

4) powstałe w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi organizowanych przez 

Uczelnię, Samorząd Studentów lub koła studenckie,  

5) wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich,  

6) wyrządzone przez studenta w mieniu szpitala / przychodni,  

7) wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych oraz zakażeń,  

8) wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów 

izotopowych lub radioaktywnych, chyba, że powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami (w przypadku niższych sum gwarancyjnych 

odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej),  

9) wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem zabiegów kosmetycznych w związku 

z odbywaniem praktyk. 


