ANEKS nr 1
do ogólnych warunków ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Plus

W ogólnych warunkach ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Plus (dalej: OWU), zatwierdzonych uchwałą nr 30/2012 Zarządu InterRisk TU
S.A. Vienna Insurance Group z dnia 11.04.2012 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) §2 pkt 16 OWU otrzymuje brzmienie:
„16) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek
którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł – w przypadku wyboru przez Ubezpieczającego
zakresu PEŁNEGO, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1) n i n i e j s z y c h O W U.
W rozumieniu niniejszych OWU, w przypadku wyboru przez Ubezpieczającego zakresu OGRANICZONEGO, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) niniejszych
OWU, pod pojęciem nieszczęśliwego wypadku rozumie się wyłącznie:
a)
nieszczęśliwy wypadek przy pracy – wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mający miejsce w trakcie
trwania ochrony ubezpieczeniowej;
b)
za zapłatą dodatkowej składki również nieszczęśliwy wypadek w drodze
do lub z pracy – wypadek w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mający miejsce
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Za nieszczęśliwy wypadek, w zakresie PEŁNYM lub OGRANICZONYM, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszych OWU, uważa się również zawał serca lub
udar mózgu, pod warunkiem, iż zawał serca lub udar mózgu został zdiagnozowany po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej i Ubezpieczony nie przekroczył 67 roku życia w dniu
objęcia ochroną ubezpieczeniową, a także pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki, o którym mowa w §4 ust. 4 niniejszych OWU;”

5) §5 ust. 1 pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony nie
posiadał uprawnień do jego prowadzenia, o ile nieposiadanie uprawnień
przez Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu miało wpływ na zajście
nieszczęśliwego wypadku,”
6) §5 ust. 1 pkt 17 OWU otrzymuje brzmienie:
„17) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem
lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;”
7) do §5 ust. 1 OWU dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) pandemią.”.
Pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie ulegają
zmianie.
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2) §2 pkt 52 OWU otrzymuje brzmienie:
„52) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczający zawarł
umowę ubezpieczenia;”
3) do §2 OWU dodaje się pkt 63 w brzmieniu:
„63) pandemia – epidemia danej choroby zakaźnej występująca w tym
samym czasie w różnych krajach i na różnych kontynentach, w rozumieniu
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).”
4) §4 ust. 4 OWU otrzymuje brzmienie:
„4. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU, za zapłatą dodatkowej składki, zakres PEŁNY
lub zakres OGRANICZONY może zostać rozszerzony o następstwa zawału
serca i udaru mózgu, pod warunkiem, iż zawał serca lub udar mózgu został zdiagnozowany po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej i Ubezpieczony nie przekroczył 67 roku życia
w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową.”
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