
 POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 
od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków odNOWA 
zatwierdzonych uchwałą nr 02/19/07/2022 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 6.07.2022 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 NNW odNOWA.

§ 1 
Dla potrzeb niniejszej oferty umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od 
w/w ogólnych warunków ubezpieczenia:

1. § 2 pkt. 30 otrzymuje brzmienie: 
30) koszty leczenia – poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędne 
z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
g) wizyt lekarskich, za wyjątkiem wizyt u lekarza stomatologa,
h) zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji,
i) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
j) pobytu w szpitalu,
k) operacji chirurgicznej przeprowadzonej w trakcie co najmniej 3 dniowego pobytu w szpitalu Ubezpieczonego,
l) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza. 

2. § 2 pkt. 92 otrzymuje brzmienie:
92) uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego nie na-
stąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), ale miał miejsce co najmniej 5-dniowy pobyt 
w szpitalu Ubezpieczonego;

3. w § 4 ust. 1 pkt 4. dodaje się lit. e) w brzmieniu:
e) Uciążliwe leczenie.

4. w § 6 ust. 1 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 
9) uciążliwe leczenie (tylko w Opcji Sport) – wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu) oraz
b) Ubezpieczony przeszedł operację lub nastąpił minimum 5 dniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nie-
szczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenie może być wypłacone maksymalnie jeden raz w okresie ubezpieczenia wskazanym na polisie.

5. § 6 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
4) koszty nabycia wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku – zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysokości 15% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji, nie więcej 
jednak niż 10.000,00 PLN, pod warunkiem, iż:
a) są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na wyroby medyczne wydawa-
ne na zlecenie oraz
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego 
wypadku;
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6. § 6 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 
5) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych powstałe w  następstwie nieszczęśliwego wypadku 
– zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 15% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji, 
nie więcej jednak niż 10.000,00 PLN, pod warunkiem, iż:
a) Ubezpieczonemu, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy-
znano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub na podstawie orzeczenia 
powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczono celowość przekwalifikowania za-
wodowego Ubezpieczonego jako osoby niepełnosprawnej oraz
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego 
wypadku;

7. § 6 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
3) opcja Dodatkowa +3 (Koszty leczenia) – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia okre-
ślonej w umowie ubezpieczenia dla opcji Dodatkowej +3, pod warunkiem, iż:
a) koszty leczenia powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz
b) koszty leczenia zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty 
nieszczęśliwego wypadku,

8. § 6 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 
5) opcja Dodatkowa +5 (Koszty rehabilitacji) – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia 
określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji Dodatkowej +5, pod warunkiem, iż:
a) rehabilitacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku 
oraz
b) rehabilitacja została przeprowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty 
nieszczęśliwego wypadku.

9. w § 14 ust. 2 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu: 
6) oświadczenie Ubezpieczającego, iż Ubezpieczony jest pracownikiem / uczestnikiem zajęć sportowych przez niego organi-
zowanych, a do zdarzenia ubezpieczeniowego doszło podczas uczestnictwa w ww. zajęciach.
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