
 

ANEKS nr 2 
do ogólnych warunków ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą „Bon Voyage” 

 
 
 
W ogólnych warunkach ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą  „Bon Voyage” (dalej: 
OWU), zatwierdzonych uchwałą nr 62/2012 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group z dnia 29.06.2012 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr 53/2013 z dnia 28.05.2013 
r., wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) §2  pkt 62 OWU otrzymuje brzmienie: 
 

„62) szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kraju, w którym 
Ubezpieczony przebywa podczas podróży zagranicznej, publiczny lub niepubliczny 
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, którego zadaniem jest diagnostyka, 
całodobowa opieka medyczna  i  leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych 
celów przystosowanych, dysponujący odpowiednim zapleczem diagnostycznym i 
leczniczym oraz zatrudniający wykwalifikowany personel medyczny w pełnym 
wymiarze godzin. Za szpital nie uważa się domu opieki, hospicjum, sanatorium,  
ośrodka leczniczego, a także placówki, której zadaniem jest leczenie uzależnienia od 
alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających lub środków 
zastępczych,”; 
 

 
2) §3 ust. 4 pkt 19 Klauzuli nr 1 – ubezpieczenie kosztów leczenia, stanowiącej 

Załącznik nr 1 do OWU otrzymuje brzmienie:  
 

„19) 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”; 
 

3) §3 ust. 1 pkt 19 Klauzuli nr 2 – ubezpieczenie pomocy w podróży, stanowiącej 

Załącznik nr 2 do OWU otrzymuje brzmienie:  
 

„19) 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”; 
 

4) §3 ust. 1 pkt 19 Klauzuli nr 3 – ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania, 

stanowiącej Załącznik nr 3 do OWU otrzymuje brzmienie:  
 

„19) 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”; 
 



 

5) §4 ust. 1 pkt 18 Klauzuli nr 4 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

stanowiącej Załącznik nr 4 do OWU otrzymuje brzmienie:  
 

„18) 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”; 
 

6) §3 Klauzuli nr 7 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, stanowiącej Załącznik nr 

7 do OWU otrzymuje brzmienie:  
 

„§3 
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający wyrządził 

szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, 
chyba że wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym.  

2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia określone w ust. 1 
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 

3. Ponadto umowa ubezpieczenia nie obejmuje i w związku z tym Ubezpieczyciel 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek lub w związku z: 

1) wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej, 
2) ubezpieczeniami obowiązkowymi, które Ubezpieczający/Ubezpieczony miał 

obowiązek zawrzeć, 
3) z korzystaniem ze sprzętu wodnego wyposażonego w silniki spalinowe bądź o 

długości kadłuba przekraczającej 10 metrów, 
4) posiadaniem broni palnej oraz uczestnictwem w polowaniach, 
5) wyczynowym uprawianiem sportu przez Ubezpieczonego; 
6) oddziaływaniem energii jądrowej, skażeniem radioaktywnym, działaniem 

promieni laserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 
7) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami, a także 

aktami terroru, 
8) przeniesieniem przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub osoby bliskie 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego chorób, w tym chorób zakaźnych i wirusa 
HIV, a w odniesieniu do pozostających pod opieką Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego zwierząt domowych – chorób zakaźnych, 

9) zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą gotówki, papierów wartościowych, 
dokumentów, nośników danych, planów, biżuterii, metali szlachetnych, 
zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, a także kart płatniczych wydawanych przez 
banki lub inne instytucje, 

10) amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego 
lub windsurfingu; nie dotyczy przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, 
o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszych OWU, 

11) naruszeniem dóbr osobistych, za wyjątkiem dóbr osobistych objętych szkodą 
osobową,  

12) naruszeniem praw własności intelektualnej,  
13) nałożonymi karami pieniężnymi, grzywnami sądowymi lub administracyjnymi, 

zadatkami, odszkodowaniami z tytułu odstąpienia od umowy, podatkami 
publicznoprawnymi lub opłatami manipulacyjnymi, 

14) skażeniem lub zanieczyszczeniem środowiska, drzewostanu lasów i parków, 



 

15) posiadaniem przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego psów, które w chwili 
zdarzenia nie posiadały aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie, jeśli 
miało to wpływ na rozmiar szkody, 

4. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, 
przyjęcie na siebie odpowiedzialności za szkodę lub zaspokojenie roszczeń osób 
trzecich przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, nie obliguje automatycznie 
Ubezpieczyciela do uznania odpowiedzialności.”. 

 

Pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie ulegają zmianie. 

 
 
Niniejszy Aneks został zatwierdzony uchwałą nr 01/04/03/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. 
Vienna Insurance Group z dnia 03.04.2014 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 01.04.2014 r. 


