Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia
Zdrowotnego VISION – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Tabela: Rodzaj uszczerbku na zdrowiu

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze szczególne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
VISION – następstwa nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej SWU, mają
zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego VISION, zwanych dalej
OWU, oraz szczególnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego VISION
BASIC, SILVER, GOLD i DIAMOND zatwierdzonych Uchwałą nr 40/2009
Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia 24.09.2009 r.
2. Umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy ubezpieczenia zdrowotnego
VISION BASIC, SILVER, GOLD i DIAMOND i może być zawarta jedynie na
rzecz Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczenia zdrowotnego VISION.
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§2
Definicje

6.

Użytym w niniejszych SWU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU,
poniższe zaś określenia oznaczają:
1. ekspedycja – zorganizowana wyprawa, mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym lub naukowym,
2. nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło w okresie odpowiedzialności INTER Polska, w następstwie
którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszkodzenia
ciała, powodującego rozstrój zdrowia lub śmierć, za nieszczęśliwy wypadek
nie uważa się zawału serca i udaru mózgu,
3. oparzenie – uszkodzenie tkanki wywołane przez kontakt ze źródłem ciepła
takim jak: ogień, para lub gorąca ciecz, a także na skutek działania substancji
chemicznej, elektryczności (prąd lub wyładowanie elektryczne), tarcia i promieniująca energia elektromagnetyczna lub innych czynników,
4. suma ubezpieczenia – określona w polisie kwota, będąca podstawą do
wyznaczenia wysokości świadczenia, które INTER Polska zobowiązuje się
wypłacić w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub śmierci
Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska w roku ubezpieczeniowym z tytułu stwierdzonych w roku
ubezpieczeniowym uszczerbków na zdrowiu,
5. świadczenie ubezpieczeniowe (świadczenie) – świadczenie pieniężne
wypłacane Ubezpieczonemu (gdy Ubezpieczonym jest osoba małoletnia – jego
rodzicom lub opiekunom prawnym) lub Uprawnionemu z tytułu wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku (w odniesieniu do niniejszych SWU traci moc § 2
ust.15 OWU),
6. Uprawniony – osoba wskazana na piśmie przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, a w razie
braku stosownego oświadczenia – osoby określone zapisami Kodeksu cywilnego,
7. uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie) – zaburzenie czynności uszkodzonego
organu, narządu lub układu, powodujące jego trwałą dysfunkcję, będące
następstwem nieszczęśliwego wypadku,
8. utrata narządu lub organu – amputacja, trwałe oddzielenie lub całkowita,
trwała i nieodwracalna dysfunkcja, niespowodowana przyczynami psychiatrycznymi lub psychicznymi,
9. udar mózgu – nagłe zburzenie krążenia mózgowego, na skutek zakrzepu,
zatoru lub krwotoku, powodujące trwałe lub przemijające uszkodzenie mózgu,
10. zawał serca – martwica części mięśnia sercowego, spowodowana nagłym
niedokrwieniem danego obszaru.
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§3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym
Ubezpieczony uległ w Polsce i na świecie w okresie odpowiedzialności INTER
Polska.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
a) świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku – wypłacane w kwocie stanowiącej procent sumy
ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą „Rodzaj uszczerbku na zdrowiu”.
Odpowiedzialność INTER Polska obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku na
zdrowiu stwierdzone w roku ubezpieczeniowym maksymalnie do wysokości
sumy ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy uszczerbki na zdrowiu są skutkiem jednego czy kilku nieszczęśliwych wypadków.
b) świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego
wypadku – wypłacane w kwocie stanowiącej 50% sumy ubezpieczenia.
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Rodzaj uszczerbku

% sumy
ubezpieczenia

Złamanie kości czaszki
Złamanie kości twarzy (szczęki, kości jarzmowej)
Złamanie żuchwy
Złamanie kręgosłupa szyjnego
Złamanie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
(z wyłączeniem kości ogonowej)
Złamanie kości tworzących miednicę
(z włączeniem kości ogonowej)
Zwichnięcie stawu biodrowego
Złamanie kości udowej
Złamanie kości piszczelowej i kości strzałkowej
(obu kości podudzia)
Złamanie rzepki
Zwichnięcie stawu kolanowego
Złamanie kości piętowej
Złamanie kości skokowej
Zwichnięcie w stawie skokowym
Złamanie kości stępu
Złamanie kości śródstopia
Całkowita utrata kończyny dolnej
na wysokości powyżej połowy uda
Całkowita utrata kończyny dolnej
do wysokości połowy uda
Całkowita utrata kończyny dolnej
na wysokości poniżej kolana
Całkowita utrata kończyny dolnej
na wysokości do połowy łydki
Całkowita utrata stopy
Złamanie łopatki
Złamanie obojczyka
Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
Złamanie trzonu kości ramiennej
Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości
ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej
lub nasady bliższej kości łokciowej
Złamanie trzonu kości łokciowej
lub trzonu kości promieniowej
Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości
łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej
Złamanie (śródstawowe) nasad dalszych kości
promieniowej i kości łokciowej (obu kości
przedramienia)
Zwichnięcie stawu łokciowego
Całkowita utrata ramienia
na wysokości stawu barkowego
Całkowita utrata ramienia
powyżej stawu łokciowego
Całkowita utrata przedramienia
Całkowita utrata ręki na wysokości nadgarstka
Całkowita utrata kciuka
Całkowita utrata wzroku w obu oczach
Całkowita utrata wzroku w jednym oku
Całkowita utrata słuchu w obu uszach

15 %
20 %
10 %
20 %
30 %
25 %
25 %
25 %
20 %
20 %
20 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
70 %
60 %
50 %
45 %
40 %
20 %
7%
15 %
12 %
15 %

10 %
10 %
15 %

15 %
70 %
65 %
60 %
55 %
20 %
100 %
40 %
60 %
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Rodzaj uszczerbku

% sumy
ubezpieczenia

Całkowita utrata słuchu w jednym uchu
Całkowita utrata mowy / języka
Całkowita utrata nosa (łącznie z kośćmi nosa)
Całkowita utrata płuca
Całkowita utrata nerki
Całkowita utrata żołądka
Całkowita utrata śledziony
Całkowita utrata macicy
Całkowita utrata gruczołu sutkowego
Całkowita utrata jajnika lub jądra
Całkowita utrata prącia
Porażenie czterech kończyn – utrwalone
Porażenie dwóch kończyn – utrwalone
Wstrząśnienie mózgu
Stłuczenie mózgu
Oparzenie II stopnia, min 10% powierzchni ciała
(za każdy 1 % powierzchni ciała)
Oparzenie III stopnia, min 10% powierzchni ciała
(za każdy 1 % powierzchni ciała)
Oparzenie dróg oddechowych
(leczone w szpitalu)

20 %
50 %
15 %
30 %
25 %
20 %
15 %
40 %
20 %
20 %
35 %
100 %
80 %
10 %
25 %
1%
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Za uszczerbek na zdrowiu polegający na pęknięciu kości, przyznawane jest świadczenie tej samej wysokości co za uszczerbek polegający na złamaniu kości
wymienionych w powyższej Tabeli.

§7
Wyłączenia odpowiedzialności INTER Polska

Za uszczerbek na zdrowiu polegający na skręceniu stawów wymieniony w powyższej Tabeli, przyznawane jest świadczenie w wysokości 50% świadczenia za
zwichnięcia tych stawów.

INTER Polska nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki, które powstały z przyczyn
określonych w § 5 OWU. Ponadto INTER Polska nie odpowiada za nieszczęśliwe
wypadki powstałe wskutek:
1. skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych,
2. zawodowego pilotowania statków powietrznych lub podróżowania nimi,
z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o ile lot wykonywany był
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. epilepsji,
4. zawału serca i udaru mózgu,
5. udarów słonecznych,
6. uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
7. uczestniczenia w ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,
8. powstałe wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju petardami, sztucznymi
ogniami i innymi podobnymi środkami,
9. wykonywania pracy zarobkowej poza granicami kraju bez wymaganego
pozwolenia o pracę (nie dotyczy delegacji).

§4
Karencja
W dodatkowym ubezpieczeniu - następstwa nieszczęśliwych wypadków nie stosuje się okresu karencji (traci moc § 11 OWU).
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a) pisemne zgłoszenie roszczenia na formularzu INTER Polska,
b) kopie karty informacyjnej z pobytów w szpitalu, kopie wyników badań
diagnostycznych, opinie lekarskie i inne dokumenty stwierdzające zakres
udzielonej pomocy medycznej oraz określające dokładną diagnozę, przyczyny oraz datę zajścia nieszczęśliwego wypadku,
c) w przypadku śmierci Ubezpieczonego wyciąg aktu zgonu (do wglądu)
oraz orzeczenie sądu o nabyciu praw do spadku (w przypadku niewskazania na wniosku Uprawnionego),
d) inne dokumenty niż wyżej wymienione pośrednio lub bezpośrednio związane
z nieszczęśliwym wypadkiem, na żądanie INTER Polska.
Dokumentację, o której mowa w ust. 1 wraz z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli
nieszczęśliwy wypadek miał miejsce poza granicami Polski, Ubezpieczony
zobowiązany jest dostarczyć do INTER Polska na własny koszt.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego czynności wymienione w ust. 1 i 2
obowiązany jest wykonać Uprawniony.
W razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczający lub Uprawniony obowiązany jest zgłosić pisemnie ten fakt do
INTER Polska w ciągu 30 dni, nawet jeżeli sam nieszczęśliwy wypadek został
zgłoszony wcześniej.
W przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa, wydania nakazu karnego lub
wydania nakazu zapłaty, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie INTER Polska nawet, gdy sam nieszczęśliwy wypadek
został już zgłoszony.
Rodzaj i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że
istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią
lub uszczerbkiem na zdrowiu na podstawie dostarczonych wyników badań
lekarskich i dokumentów określonych w ust. 1, przy czym śmierć lub stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu musi nastąpić najpóźniej w ciągu 1 roku od
zajścia nieszczęśliwego wypadku.

§5
Czas trwania umowy ubezpieczenia
Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia zdrowotnego VISION lub w rocznicę polisy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Umowa dodatkowa nie może zostać zawarta na rzecz:
a) pracowników ochrony mienia i osób, policjantów, ratowników górskich
i wodnych, pracowników przemysłu energetycznego, pracujących przy
urządzeniach wysokiego napięcia, osób zatrudnionych w przemyśle górniczym i kopalniczym pod ziemią, w przemyśle wydobywczym (na platformach wydobywczych), pracowników budowlanych pracujących na
wysokościach powyżej 15m, pracujących przy rozbiórkach i wyburzaniu,
osób pracujących przy budowie rusztowań, saperów oraz innych osób
pracujących przy materiałach wybuchowych, kaskaderów, akrobatów,
artystów cyrkowych,
b) osób uprawiających wyczynowo lub zawodowo sporty wysokiego ryzyka.
W celu zawarcia umowy dodatkowej Ubezpieczający składa wniosek, zgodnie
z § 7 OWU VISION.
Rezygnacja z umowy ubezpieczenia dodatkowego możliwa jest w rocznicę
polisy. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać ponownie zawarta
jedynie za zgodą INTER Polska.

§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWU stosuje się OWU.
2. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dodatkowego zostały zatwierdzone
Uchwałą Nr 40/2009 Zarządu INTER Polska S.A. z dnia 24.09.2009 r.
3. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dodatkowego wchodzą w życie
z dniem 01.11.2009 r. i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia
01.11.2009 r.

§6
Realizacja świadczeń
1. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć do INTER Polska dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia, w tym w szczególności:
Aniela Schreyner
Prezes Zarządu

Janusz Szulik
Członek Zarządu

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, NIP 547-02-06-285, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016204, Kapitał zakładowy wynosi 141,2 mln zł, jest w pełni zarejestrowany i opłacony
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