
Karta produktu 
Informacja prawna udostępniania w związku z zamiarem przystąpienia on-line do umowy 

ubezpieczenia NNW zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Narodowy Fundusz Składkowy”,  
a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

 

Dane zakładu ubezpieczeń 
a) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą 
w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 
b) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr  0000054136 
c) organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego 
d) InterRisk TU S.A. Vienna insurance Group działa  w oparciu o zezwolenie Ministra 
Finansów z 5 listopada 1993r. 

Dane Ubezpieczającego: 
a) Stowarzyszenie „Narodowy Fundusz Składkowy” 
b) siedziba, adres;  ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot 
c) NIP 5851460661 REGON 221222519 

Istotne właściwości  świadczenia i jego przedmiotu 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS 

zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku. 
Przedmiot umowy:  
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w 
trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.  
Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych 
OWU, umowa ubezpieczenia zawierana jest w Opcji Podstawowej obejmującej: 
a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW,  
b) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 
    pomocniczych, 
c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 
d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, 
e) uszczerbek na zdrowiu w wyniku omdlenia, 
 f) wstrząśnienia mózgu w wyniku NW, 
g) śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW, 
h) śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu, 
 i) śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 
 j) rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy, 
k) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW, 
 l) pogryzienie przez psa, 
 ł) pokąsanie, ukąszenie, 
m) zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem, 
n) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych, 
o) uszkodzenie ciała w wyniku NW wypłacane w przypadku braku uszczerbku. 
Opcja Podstawowa może zostać rozszerzona o Opcje Dodatkowe zgodnie z wnioskiem i za opłatą 
dodatkowej składki: 
1) Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, 
2) Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku NW 
3) Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia w wyniku NW 
4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW 
5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
6) Opcja Dodatkowa D6- poważne choroby 
7) Opcja Dodatkowa D10  - koszty leczenia w wyniku NW 
8) Opcja Dodatkowa D13-  koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 
9) Opcja Dodatkowa D15 – Assistance EDU PLUS 
10) Opcja Dodatkowa D16 – Telemedycyna 
11) Opcja Dodatkowa D18- koszty zakupu leków w związku z NW 
12) Opcja Dodatkowa D20- pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 
 
Stosownie do wniosku jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU zakres 
ubezpieczenia został rozszerzony o następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z 
wyczynowym uprawianiem sportu. 
 
Wyłączenia odpowiedzialności: Zgodnie z OWU „EDU PLUS § 5 
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Cena: 

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia. 

2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od: 

1) przedmiotu ubezpieczenia, 

2) zakresu ubezpieczenia, 

3) okresu ubezpieczenia, 

4) wnioskowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia, 

5) informacji o szkodowości. 

3. Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc, określoną sumę ubezpieczenia 
przez właściwą dla danej Opcji stawkę określoną w złotych polskich, uzależnioną od czynników 
określonych w ust. 2.  

4. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy składek 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia dla: 

       1)  Opcji Podstawowej ustala się w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia. Wysokość 
składki dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za każdy 1.000 zł sumy 
ubezpieczenia, 

       2) dla poszczególnych Opcji Dodatkowych ustala się w zależności od wysokości sumy 
ubezpieczenia. Wysokość składki za każde świadczenie dodatkowe i dla każdego Ubezpieczonego 
ustalana jest kwotowo za każdy 1.000 zł sumy ubezpieczenia. 

5.  InterRisk może zastosować: 

1)  zwyżki składki, w szczególności z tytułu: 

a) objęcia ochroną ubezpieczeniową osób uprawiających sport wyczynowo; 

b) wprowadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień OWU. 

2) składki, w szczególności z tytułu: 

a) niskiej szkodowości w poprzednich okresach ubezpieczenia; 

b) wprowadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień OWU . 

 

Ryzyko związane z usługą finansową, wynikające z jej szczególnych cech lub charakteru 
czynności, które mają być wykonane: Nie wstępuje  

Zasady zapłaty ceny (składki ubezpieczeniowej): 
Składka ubezpieczeniowa jest płatna w terminie i na zasadach określonych w umowie 
ubezpieczenia.  

Koszty, termin, sposób  świadczenia usługi: 
InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group w zamian za zapłatę składki świadczy ochronę 
ubezpieczeniową przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia.  
Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie 
jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia). 

Odstąpienie od umowy: 
Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn składając 
oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od 
dnia potwierdzenia informacji objętych niniejszym formularzem, jeśli jest to termin późniejszy. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane 
przed jego upływem. 
InterRisk TU S.A. Viena Insurance Group przysługuje składka za okres udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Dodatkowe koszty wynikające z korzystania przez klienta  przy zawarciu umowy ubezpieczenia ze 
środków porozumiewania się na odległość: 
Koszty połączenia telefonicznego zgodne z taryfą Ubezpieczającego. 

Termin w jakim oferta/informacja o cenie mają charakter wiążący: 
Do upływu okresu wskazanego jako termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty. 

Minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa ubezpieczenia: 
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w oparciu o OWU EDU PLUS na okres nie krótszy niż 
dwanaście miesięcy. 

Miejsce i sposób składania reklamacji: 



Karta produktu 
Informacja prawna udostępniania w związku z zamiarem przystąpienia on-line do umowy 

ubezpieczenia NNW zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Narodowy Fundusz Składkowy”,  
a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

 

 

Reklamacje można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w 
następujący sposób:                                  
a) w formie pisemnej - osobiście oraz za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, bądź 
za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, 
b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr. tel. 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu 
w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów, 
c) elektronicznie - wysyłając e-mail na adres: szkody@interrisk.pl.  
InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych 
przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty 
elektronicznej tylko na wniosek tej osoby. 

Możliwość pozasądowego  rozstrzygania sporów  wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia: 
Spór między klientem a zakładem ubezpieczeń może być zakończony w drodze pozasądowego 
postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Ubezpieczycielem, 
prowadzonego przez Rzecznika Finansowego. 
Zgodnie z OWU EDU PLUS, spory wynikające z umowy ubezpieczenia lub powstające w związku 
z nią mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru 
Finansowego. 

Prawo wypowiedzenia umowy: 
Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze Stron może ją wypowiedzieć bez 
wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że zastrzeżono 
krótszy termin wypowiedzenia. 
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej obowiązywania ze 
skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30 dniowego okresu 
wypowiedzenia. 
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 
wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od 
chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu 
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
Jeżeli InterRisk ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, 
a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, InterRisk 
może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez 
który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa 
ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 
Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w §16 
ust. 3 pkt 4 OWU EDU PLUS. 

Fundusz gwarancyjny: 
Umowa ubezpieczenia nie jest objęta funduszem lub innym systemem gwarancyjnym. 

Język stosowany w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group: 
Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group jest język polski. 

Prawo właściwe: 
Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sąd właściwy: 
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o 
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o 
roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości 
ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub 
spadkobiercy Uprawnionego  z umowy ubezpieczenia. 


