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POSTANOVVIENIA DODATKOW臣I ODMiENNE

OD OG6しNYCH VVARUNKOw uBEZPiECZENiA EDU PしUS

Zatwierdzonych uchwa佃nr Ol/14/o5/2020 Zarzqdu UbezpieczycjeIa z dnia 14.O5.2O2O l.

Dziatqiqc ra pod8t田Wie art. 812 § 8 k.c. In(erRi3k Towarzy3two Ubezpleczeh Sp6tka Akc面a VIe…aIn3um∞ Gmup w3kaz時e rd2ni∞ POm鳴dzy tro§ci寄oforty/llmoWy

ubezpieczenia a OWU印U P」US zatwierdzonych uchwa慣nr 14/05/2020 Zarzqdu interRi8k TU S.A z dnia 14.O5・202O 「・

事案

DIa potrzeb nin噂&Z9j oforty/umowy ubezpieczenia wp「owadza 8ie na8(epujq∞ PO8tanoWienia dodatkowe Iub odmienne od OWU EDU PしUS:

1.W§ 2 dodqje 8ie pkt 97). 98〉, 99 olaZ lOO) w brzmieniu:

。97〉 teron plac6wki o釦viatowej - budynki oraz porodzony te鴫n nale2亀cy do plac6wki ofuviatowej, do kt6「郎uczeszczat Ubezpie∝Ony.暢

.98) Borolioza - Choroba 「ozpoznana przez Iekarza $peCjalis-q i zakwalifikowana zgodnie z Miedzyna「edowq Staty8tykq Kla3y筒kaQja chor6b i pro馴em6w zdrowotnych ICD-

1Ojakokod:A69,2.’

賀99) Zatrucio pokamowe - O8tre Zaburzenie 2o噌dkowoieIitowe, Vvynik的∞ Ze 9PO2ycia pokamu Iub prz鵬cia p画6w, cha調kleryzし唾ce 9ie biegunkq lub vymiotami・

9POWOdowane dziataniem na p庵ew6d pokamowy czynnik6w $Zkodltwych. wyma9ajq∞ leczenia w wa田nkach 8ZPitainych pIZeZ minimum 3 dni. Za zatrucie pokamowe

nie uwa2a 8ie zatrucia 9POWOdowanego zaZyciem 6rodk6w odurz魂CyCh膏rodk6w za3tePCZyCh, Sub8tanCji p8ychotopowych oraz alkoholu.“

.1 00〉 choroba odzwierz?ca - Za「a2enie垂Ubezpieczonogo w okrosie ubezpie鐘enia chorobq, kt6調pIZenOsi 9ie ze zwierzecia na cztowieka,

Sa (O nast9Pujqce jednostki chorobowe:

a) w6cieklizna - Choroba zakaかa wywoねne przez wirus w!cieklizny

b) om的za - Choroba zakaZna, WyWOIana pIZeZ drobnousl崎i ChIamydia psittaci.

C) tok8okaroza - Choroba pa8O2ytnicza wywofywana przez inwazje Iarw glist p3ich lub kocich.

d〉 (ok3(坤azmoza - Choroba wywolana za調2eniem siq pielWotniakiem (ToxopIa3magOndii).

e) Bru∞ioza - Cho「oba wywolana przez bakterfe Bru∞lIamelめn8i8, BrucoIIasuis, Bru∞lia abortu8 i Bru∞llacani3・

O Bqblowica- Choroba pa3OZytnicza wywofywan額pl瞳eZ ta3iem∞ Z rodzaju Echino∞∞u3: E. g剛uIo3u3 i E. mul筒∞uiari9D

2.w § 4 u3t. 1 pk1 1) dodqje si卵terej), W Pkt 3) dodqje sie Iiter9 1) otrzymujq brzmienio:

之diagnozowaれie u Ubezpieczone9O boJdiozy.“

3.w § 6 dodaje si曾Pkt 8). w § 9 dodqje sie pkt 13) w blZmieniu:

.w pIZyPadku zdiaonozowania u Ubozpie∝onego bo「eIIozy -jedno旧Zowe 6wiadczenie w wysoko§ci 5% 8umy ubezpieczenie okredlonej w umowie ubezpieczenia' Pod

warunkiem, i2 boroIioza zo8tala zdia○○OZOWana W Ok「e8ie trwania ochrony ubezpie∝eniowej.

4. § 6 pkt4): §9 pk( 5〉; OtrZymuje brzmienie:

.w pIZyPadku zdiagnozowania u Ubozpieczonego sepsy - jednorazowe Swi田dczenle w przypadku zdia9noZOWania cop8y W W sokoSci 2O% sumy ubozpieczenia

okro61onej w umowie ubezpieczenia, POd wa…kiem, iZ 9ePsa ZO8tata Zdiagnozowana po雌pierwszy w ok「e3ie tn〃ania oc巾Ony ubezpieczeniowej;輸

5.§ 6 pk(. 6); § 9 pkし7) otlZymujq brzmienie:

。W PrZyPadku pogryzienia przez p3a. Pokqsania. ukq8Zenia/u坤dienia - jedno「azawe s面adczenie w “γsOko6ci 2% sumy ubezpieczenia ok「e§ionej w umowie

ubezpieczenia, POd warunkiem ∞ najmniej dwudniowe8o Pobytu w szpitaIu w wyniku pog「yzienia przez p8a. POkq8ania. uka8ZeniaIuZqdIenia・“

6.w § 4 u8t. 1) dodaje 8ie: W Pkt. 1 1it.k〉. w pk1 3) dodaje si9 1iteng m) otrzym晩bl’Zmienie:

.nagIe zatrucie pokamowe, gaZa面b亀d2 pora2enie prqdem lub piorunem“

7.w §6 dodaje 8ie pkし9) w brzmieniu:

.w pIZyPadku zatrucia pokamoweoo, nagfego zatrucia gazami, bqdiv p-ZyPedku po問かnia叩dem lub p!○○unem - jeZeIi w wyniku nagto8o ZatruCia pokamowego.

gazami, bqd2 w p庵ypadku poraZenia叩dem lub piorunem, W na8tep8twie kt6'egO nastqP柵∞ najmniej trzydnielny PObyt Ubozpieczonego w szpitalu - P「Zy血9uje

6wiadczenie w wy8Oko6ci 2% oumy ubezpie∝enia okre61onej w umowie ubezpieczenia;

W§9 dodqje 9ie pkし14〉 w brzmieniu:

w p'ZyPadku zatwcia pokamowe9O, W na8teP8twie kt6「ogo na8tqP柵∞ najm噂trzydniovy poby川bezpie鑑onepo w szpitalu - PrZysfug両o stviedく芝enie w vlγsoko§ci 2%

sumy ubezpleczenia okro§Ionej w umowie Ubezpieczenia; badi w p「zypadku pora2enia prqdem Iub pio…em - jeZe]i w wynik…a9togo Za仙cia ga之ami' badiv

przypadku pomZenia prqdem lub piorunem, W na3tePstWie ktorego na3(寄p柵∞ nqjmniej l吋dniowy pobyt ubezpieczonego w szpitaiu - PrZysfu9uje §wiadczenie w

vysoko§c1 5% 8umy ubezpieczenia okro凱onej w umowie ubezpieczenia;

8.§ 4 ust. 1 pk1 1 1itb); § 4 ust. 1 pk13 1it b) otrzymuje brzmienie:

。b) ko8Zty nabycia vlγrob6w medycznych vry owanych =a ZIo∞nie, W tym 「6wnie2 zwrot kosztu zakupu lub nap隠vry okuIa「6w korekc面ych Iub apara(u sfuchcw印o

u8Zkodzonych podcza3 WyPadku w cza8ie zaje6 Iekc面ychD

9.§ 6 pkし1) l肌c); § 8 pkし2〉 otrzymujq brzmienie:

。koszty nabycia Wrob6w medycznych wydawanych na zIe∞nie, W tym r6wnie2 zwrot ko8Ztu Zakupu iub naprawy okuia「6w ko調kcyjれyCh Iub aparatu 91uchawego

u3Zkodzonych pddcza3 WyPadku w czasie zaje6 Iekcyjnych - ZWrot udokumentowanych ko8Zt6w do wysokoici 30% sumy ubezpieczenia okro§lonQj w umowie

ubezpieczenia, POd warun蘭em瞳:

-印niezbqdne z medyc訓ogo punkfu widzenia i udokumentowane kopia zIecenia Iekarokiego na zaopetnenle w wyroby medyczne b9dqce pfaedmiotami ortopedycznymi

O「aZ §「odki pomocnicze,

- Zo3tafy ponie8ione na terytorium Rzeczpo8Politej PoI8kiej w okresie nie dfu28Zym ni2 dwa lata od daty nie8ZCZe61ivego vypadku,

- ZWOt kosz16w zakupu Iub nap「avy okuIa「6w korckc面ych lub aparafu stuchowego u8Zkodzonych podczas nieszcze61twego wypadku. kt6「y miaI miej3∞ POdcza3 Zaj96

iekcyjnych. Zwrot ko8Zt6w zakupu lub naprawy okular6w korokeyjnych Iub aparatu加chowogo u3Zkodzonych pIZy3fueuje do wγsokoらCi 200 zI・’

10.w § 4 ust. 1) dodaje si9: W Pkし川t.I). w pkt 3〉 dodaje 8ie ‖tore n) otlZymujq brzmienie:

。§mie鴫ubezpieczoneoo w vyniku Nvy na terenie plac6wki otMatowejr

=.w §6 dodaje si9 Pkt. 10), W §9 dodaje sie pkt. 15) w brzmieniu:

M PIZyPatku 6mierc一Ubezpieczonego w wyniku nie8ZCZqstiwogo wypadku. kt6ry wydarzyl 8ie na te「enie pIac6wki o§wiatow坤W na8tep8twie k(6「ego na8qPぬ$miefe

Ubezpieczone9〇一§wiadczenie dodatkowe w wy8oko紬5O% 8umy ubezpieczenia ok調§Ionej w umowio ubezpieczenia, POd war…kiem言Z:

a)nieszcae鍋vy wypadek wydarzy1 8ie na terenie plac6wki o6wiatowe=ct6rQj ubezpieczony jest pedopiecznym Iub pracownikiem i podcza3 tlWania ochrony

ubezpleczeniowej.

b)§mie脆いastap胎w ci年gu銘e§ciu miesiecy od daty niesz鑑eS‖wego wypadku,

c)zajScie nie8乙Cap Itwego vypadku zostafo udokumentowane zaswiadczeniem dyroklo調pIac6wki o§wlatow直"

12.w § 13 u8t. 8 ot嘘ymuje brzmienie:


