
Postanowienia dodatkowe lub odmienne mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia OC 

 

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. 

 

§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. 


