
Załącznik nr 1 
Do DECYZJI DUOIZ/2022/07/100 W/S WPROWADZENIA PROMOCJI W PRODUKCIE EDU PLUS 

(umowy grupowe) 
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 

OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25.03.2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 

Group wskazuje różnice pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą 

nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. z dnia 25.03.2022 r. 

 

§ 1 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne 
od OWU EDU PLUS: 
 

1. §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 lub 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. h), pkt 2) lit. k), pkt 3) lit. g) oraz ubezpieczenia na wypadek śmierci 
Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, o którym mowa w 
§4 ust. 1 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. b) oraz pkt 3) lit. b) gdy Ubezpieczony jest  pracownikiem  placówki 
oświatowej;” 

 
2. §5 ust.1 pkt.10) otrzymuje brzmienie: 

„10) zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci opiekuna prawnego lub 
rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §6 pkt 6), §7 pkt 6), 
§8 pkt 11), §9 pkt 7), §10 pkt 6) oraz ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, o którym mowa w §6 pkt.4), §7 pkt.4), §8 pkt.2), 
§9 pkt.2), §10 pkt.4) gdy Ubezpieczony jest pracownikiem  placówki oświatowej;” 

 

3. §6 pkt.4), §7 pkt.4), §8 pkt.2), §9 pkt.2), §10 pkt.4) otrzymują brzmienie:  

„w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 
– dodatkowe świadczenie w wysokości 200 000 zł, pod warunkiem, iż: 

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie placówki oświatowej, której Ubezpieczony jest 
podopiecznym lub pracownikiem, podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

b) śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz 
c) zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki 

oświatowej;” 

 

4. § 14 ust.10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest: 

1) w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus - kwota stanowiąca 
200% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, Opcji 
Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus, z zastrzeżeniem pkt. 6); 

2) w przypadku Opcji Ochrona – kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia ustalonej odrębnie dla 
każdego zdarzenia;   

3) w przypadku Opcji Progresja – kwota stanowiąca 500% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Progresja, z zastrzeżeniem pkt. 6); 

4) w przypadku Opcji Hejt Stop – kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia dla Opcji Hejt Stop; 

5) w przypadku Opcji Dodatkowych (D1-D27) – kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia określonej 
w umowie ubezpieczenia dla danej Opcji Dodatkowej D1-D27. 

6) kwota, o której mowa w pkt. 1) i 3) powiększona o kwotę 200 000 PLN w przypadku ubezpieczenia 
na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
oświatowej.” 

 
5. W tabeli nr 10 zmianie ulega: 

Suma ubezpieczenia (w PLN) w Rodzaju ubezpieczenia „Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku na terenie placówki oświatowej”, która dla wszystkich wariantów (od 0-1 do 0-11) jest równa kwocie 
200 000 PLN. 


