CO OFERUJE OPCJA OCHRONA?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
§8
Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:
1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku –
świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w
wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod
warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej;
2) w

przypadku trwałego inwalidztwa częściowego - w zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała doznanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiło
w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, przysługuje - zgodnie z TABELĄ
nr 1 – świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w
umowie ubezpieczenia dla trwałego inwalidztwa częściowego;
TABELA nr 1
Lp. Rodzaj uszkodzenia ciała
Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość
procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla trwałego
inwalidztwa częściowego
Całkowita fizyczna utrata lub całkowita i trwała utrata funkcji poszczególnych
narządów:
1. wzroku w obu oczach 100
2. wzroku w jednym oku 40
3. słuchu w obu uszach 100
4. słuchu w jednym uchu 20
5.
mowy (obejmuje całkowitą utratę
języka oraz afazję motoryczną i
sensoryczną)
40
6. nosa (łącznie z kośćmi nosa) 20
7. małżowiny usznej 10
8. utrata kończyny dolnej na
poziomie:
a) stawu biodrowego, uda, stawu
kolanowego, podudzia, stopy 50
b) palucha 5
c) innego palca stopy 2
9. niedowład kończyny dolnej 25
10. ograniczenie ruchomości stawu 20
3) w
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biodrowego
11. ograniczenie ruchomości stawu
kolanowego 10
12. utrata kończyny górnej na
poziomie:
a)
stawu barkowego, ramienia,
stawu łokciowego, przedramienia,
dłoni
prawy lewy

50 40
b) kciuka 20 15
c) palca wskazującego 15 10
d) innego palca u dłoni 5 5
13. porażenie nerwu promieniowego 30 25
14. porażenie nerwu łokciowego 30 25
15.
ograniczenie ruchomości
kończyny górnej w stawie
barkowym
40 30
16.
ograniczenie ruchomości
kończyny górnej w stawie
łokciowym
35 30
17. ograniczenie ruchomości
nadgarstka 20 15
18. narządów moczowo-płciowych:
a) usunięcie macicy w wieku do 45
lat 35
b) usunięcie macicy w wieku
powyżej 45 lat 20
c) usunięcie jajnika lub jądra 20
d) całkowita utrata prącia 40
19. trwały i nieuleczalny paraliż
wszystkich kończyn 100
a) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi więcej niż jeden rodzaj trwałego
inwalidztwa częściowego wymienionego w TABELI nr 1, przysługuje – zgodnie z
TABELĄ nr 1 – świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj trwałego inwalidztwa
częściowego, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia
ustalonej w umowie ubezpieczenia dla trwałego inwalidztwa częściowego,
b) w odniesieniu do kończyn – przez utratę należy rozmieć również amputacje całej
kończyny lub jej części,
c) jeżeli Ubezpieczony jest leworęczny, w zależności od rodzaju uszkodzenia doznanego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiło w ciągu 12 miesięcy od daty
nieszczęśliwego wypadku:
– w przypadku uszkodzenia kończyny górnej lewej, przysługuje świadczenie w
wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia jak dla kończyny górnej prawej
– zgodnie z TABELĄ nr 1,
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– w przypadku uszkodzenia kończyny górnej prawej, przysługuje świadczenie w
wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia jak dla kończyny górnej lewej
– zgodnie z TABELĄ nr 1,
d) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi złamanie jednej lub więcej kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w pkt 5, za które InterRisk wypłacił
Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe
określone w TABELI nr 1, powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku,
wówczas świadczenie wypłacone z tytułu złamania zostanie zaliczone na poczet
świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy
świadczeniem przysługującym z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego, a
wypłaconym świadczeniem w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku;

4) w przypadku zwrotu kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem - jeżeli w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony
dozna uszkodzenia ciała, powodującego trwałe inwalidztwo częściowe wymienione w
TABELI nr 1, które zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie będzie wymagało
zakupu wózka inwalidzkiego, to InterRisk zwróci koszty zakupu wózka inwalidzkiego
maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;
5) w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zależności od rodzaju
złamania, przysługuje – zgodnie z TABELĄ nr 2 - świadczenie w wysokości stanowiącej
procent sumy ubezpieczenia określonej umowie ubezpieczenia dla złamania jednej lub
więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
TABELA nr 2
Lp. Rodzaj złamania jednej lub
więcej kości
Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość
procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla złamania jednej lub
więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku
1. Złamanie kości czaszki (podstawy, sklepienia, twarzoczaszki), złamanie kości miednicy
(z wyjątkiem izolowanych złamań kości łonowej lub kulszowej oraz ogonowej), kości w
obrębie stawu biodrowego (panewka stawu, nasady bliższej kości udowej, krętarzy,
złamania pod- i nad-krętarzowe) oraz kości talerza biodrowego:
a) wieloodłamowe otwarte 100
b) inne złamania otwarte 50
c) inne wieloodłamowe 30
d) inne złamania 20
e) złamanie nosa 10
2. Złamanie kości udowej, piętowej:
a) wieloodłamowe otwarte 50
b) inne złamania otwarte 40
c) inne wieloodłamowe 30
d) inne złamania 20
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3. Złamanie kości podudzia, obojczyka, kostki bocznej i przyśrodkowej, kości ramiennej
lub przedramienia (w tym nadgarstka):
a) wieloodłamowe otwarte 50
b) inne złamania otwarte 40
c) inne wieloodłamowe 30
d) inne złamania 20
4. Złamania dolnej szczęki:
a) wieloodłamowe otwarte 50
b) inne złamania otwarte 40
c) inne wieloodłamowe 30
d) inne złamania 20
5. Złamania łopatki, rzepki, mostka, śródręcza, śródstopia, kości stępu:
a) złamania otwarte 30
b) inne złamania 20
6. Złamania kręgosłupa (trzonów kręgów):
a) złamania kompresyjne 20
b) złamania kręgosłupa, 20
c) inne złamania wyrostków
kolczystych i poprzecznych
10
7. Złamania żebra lub żeber, kości ogonowej, kulszowej, łonowej, górnej szczęki:
a) wieloodłamowe otwarte 20
b) inne złamania 10

8. Złamania zębów stałych (za
każdy ząb):
5
a) łącznie nie więcej niż 20
9. Złamania palca 5
nie mniej jednak niż 100 PLN
a) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastąpi więcej niż jedno złamanie, przysługuje –
zgodnie z TABELĄ NR 2 – świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj złamania,
ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w
umowie ubezpieczenia za złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego
wypadku;
b) jeżeli InterRisk wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w przypadku złamania jednej
lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku, które następnie spowoduje
trwałe inwalidztwo częściowe określone w TABELI nr 1, powstałe na skutek tego
samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, wówczas świadczenie wypłacone w przypadku złamania zostanie
zaliczone na poczet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa
częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysokości
różnicy pomiędzy wysokością świadczenia przysługującego w przypadku trwałego
inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem w przypadku złamania;
6) w przypadku ran będących następstwem nieszczęśliwego wypadku:
19 / 44

a) jeżeli w ciągu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w następstwie
nieszczęśliwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi założenia jednego lub
dwóch szwów (szycie rany) – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
40% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
b) jeżeli w ciągu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w następstwie
nieszczęśliwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi założenia trzech lub
więcej szwów (szycie rany) – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;
7) w przypadku urazów narządu ruchu będących następstwem nieszczęśliwego
wypadku:
a) jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciała, w
wyniku którego nie nastąpi złamanie kości narządu ruchu, ale zgodnie z zaleceniem
lekarza narząd ruchu zostanie unieruchomiony na dłużej niż 7 dni wyłącznie z
zastosowaniem następującego środka medycznego: gipsu, gipsu syntetycznego
(lekkiego), szyny, gorsetu, powodującego wyłączenie czynności narządu ruchu –
przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia,
b) jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciała, w
wyniku którego nie nastąpi złamanie kości narządu ruchu, ale zgodnie z zaleceniem
lekarza narząd ruchu zostanie unieruchomiony na dłużej niż 7 dni wyłącznie z
zastosowaniem następującego środka medycznego: kołnierza ortopedycznego,
stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, longety, kamizelki ortopedycznej,
powodującego wyłączenie czynności narządu ruchu – przysługuje jednorazowe
świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia,
c) jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu palca lub
palców u nóg lub palca lub palców dłoni, w wyniku którego nie nastąpi złamanie
kości, ale zgodnie z zaleceniem lekarza palec lub palce zostaną unieruchomione na
dłużej niż 7 dni wyłącznie z zastosowaniem następującego środka medycznego:
gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, powodującego wyłączenie funkcji
palca lub palców – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 25% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
d) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas

trwania ochrony ubezpieczeniowej, dojdzie do urazu narządu ruchu, za które
InterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie wystąpi trwałe
inwalidztwo częściowe określone w TABELI nr 1, wówczas świadczenie wypłacone
w przypadku urazu narządu ruchu zostanie zaliczone na poczet świadczenia
przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy
wysokością świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa
częściowego, a wypłaconym świadczeniem w przypadku urazu narządu ruchu;
8) w przypadku pogryzienia przez psa – jednorazowe świadczenie w wysokości 100%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;
9) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jeżeli
w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w
wyniku którego konieczny był pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający co najmniej 3
dni – zgodnie z TABELĄ nr 3 - przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla
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wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, uzależnione od liczby
dniu pobytu w szpitalu:
TABELA nr 3
Liczba dni pobytu w szpitalu
Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość
procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej w
umowie ubezpieczenia dla wstrząśnienia mózgu w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
od 3 do 4 dni 20
od 5 do 6 dni 40
od 7 do 8 dni 60
od 9 do 10 dni 80
powyżej 10 dni 100
10) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.

OPCJE DODATKOWE :
Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w
umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż:
a) wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, o którym mowa w §2 pkt 33
niniejszych OWU wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;

2) Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie
w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2, uzależnione od stopnia oparzenia określonego
wyłącznie w TABELI nr 6:
TABELA nr 6
Stopień oparzenia

Wysokość świadczenia wyrażona jako
wartość procentowa (%) sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Dodatkowej D2
II stopień 10
III stopień 30
IV stopień 50
3) Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia – świadczenie w wysokości stanowiącej procent
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3,
uzależnione od stopnia odmrożenia określonego wyłącznie w TABELI nr 7:
TABELA nr 7
Stopień odmrożenia
Wysokość świadczenia wyrażona jako
wartość procentowa (%) sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D3
II stopień 10
III stopień 30
IV stopień 50
4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu,
będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w
szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne
przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia;

5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku
choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, w związku z
chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 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 60
dni pobytu w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia;
Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w
umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, pod warunkiem, iż koszty leczenia:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;
10) Opcja

koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z
medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
a) wizyt lekarskich,
b) zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji,
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
d) pobytu w szpitalu,
e) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,
f) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

