Ogólne warunki
dodatkowego grupowego ubezpieczenia assistance
dla dzieci i m∏odzie˝y placówek oÊwiatowo-wychowawczych
INDEKS ASS/08/05/29

Postanowienia ogólne
§1

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§3

Niniejsze Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia assistance dla dzieci i m∏odzie˝y placówek oÊwiatowo-wychowawczych, zwane dalej OWUD, majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
pomi´dzy AXA Towarzystwem Ubezpieczeƒ S.A. a Ubezpieczajàcymi, jako
rozszerzenie umów grupowego ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków dzieci i m∏odzie˝y placówek oÊwiatowo-wychowawczych Klasowy Wybór AXA.

§2
Poj´cia zdefiniowane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków dzieci i m∏odzie˝y placówek oÊwiatowo-wychowawczych Klasowy Wybór AXA, u˝ywane w niniejszych OWUD,
majà takie samo znaczenie, o ile w OWUD nie zosta∏y zdefiniowane odmiennie. Do poj´ç tych dodaje si´:
1) hospitalizacja – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, potwierdzony
jego przyj´ciem i wypisem ze szpitala;
2) j´zyki obce – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpaƒski;
3) miejsce zamieszkania – adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym Ubezpieczony przebywa z zamiarem sta∏ego zamieszkania;
4) nieobecnoÊç w szkole – spowodowany nieszcz´Êliwym wypadkiem, trwajàcy co najmniej 10 dni brak mo˝liwoÊci ucz´szczania
Ubezpieczonego na zaj´cia dydaktyczne w placówce oÊwiatowo-wychowawczej, wynikajàcy z zaleceƒ medycznych, zwiàzany z hospitalizacjà Ubezpieczonego lub koniecznoÊcià jego pobytu w miejscu
zamieszkania z zaleceniem medycznym zachowania pozycji le˝àcej;
5) Operator – Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibà w Warszawie;
6) sk∏adka dodatkowa – sk∏adka nale˝na Towarzystwu z tytu∏u udzielania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy dodatkowej;
7) Ubezpieczony – osoba okreÊlona w § 2 pkt 13) lit. a) Ogólnych
warunków grupowego ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków dzieci i m∏odzie˝y placówek oÊwiatowo-wychowawczych
Klasowy Wybór AXA, która ukoƒczy∏a 6. rok ˝ycia i nie ukoƒczy∏a 25.
roku ˝ycia;
8) umowa dodatkowa – umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie
niniejszych OWUD;
9) umowa podstawowa – umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków dzieci i m∏odzie˝y placówek oÊwiatowo-wychowawczych Klasowy Wybór AXA.

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków doznane przez Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) organizacj´ i pokrycie kosztów korepetycji w przypadku nieobecnoÊci w szkole;
2) organizacj´ i pomoc w poszukiwaniu kursów wyrównawczych
i uzupe∏niajàcych, w przypadku gdy Ubezpieczony nie zosta∏
przyj´ty do wybranej placówki oÊwiatowo-wychowawczej;
3) telefoniczne udzielanie informacji o: uzdrowiskach, oÊrodkach
rehabilitacyjnych, koloniach zdrowotnych, przedszkolach, szko∏ach, uczelniach, ksi´garniach, bibliotekach.

Zawarcie umowy dodatkowej
§4
1. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta wy∏àcznie jednoczeÊnie
z umowà podstawowà, jako rozszerzenie jej zakresu.
2. Umowa dodatkowa zawierana jest w tym samym trybie co umowa
podstawowa, na zasadach okreÊlonych w umowie podstawowej.

Ochrona ubezpieczeniowa
§5
1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u umowy dodatkowej rozpoczyna
si´ w terminach okreÊlonych zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w umowie podstawowej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u umowy dodatkowej wygasa
z dniem wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u umowy
podstawowej, okreÊlonym w umowie podstawowej, a tak˝e:
1) z dniem rozwiàzania umowy dodatkowej;
2) z dniem odstàpienia od umowy dodatkowej.

Rozwiàzanie, wypowiedzenie i odstàpienie
od umowy dodatkowej
§6
Postanowienia umowy podstawowej w zakresie rozwiàzania, wypowiedzenia i odstàpienia od umowy ubezpieczenia stosuje si´ odpowiednio do
umowy dodatkowej.
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Sk∏adka dodatkowa
§7
1. Do ustalenia wysokoÊci sk∏adki dodatkowej stosuje si´ postanowienia umowy podstawowej w zakresie dotyczàcym ustalania sk∏adki.
2. Sk∏adka dodatkowa stanowi cz´Êç sk∏adki i p∏atna jest przez Ubezpieczajàcego w tych samych terminach co sk∏adka z tytu∏u umowy
podstawowej.

Âwiadczenie ubezpieczeniowe
§8
1. W okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u umowy dodatkowej Ubezpieczonemu przys∏uguje prawo do korzystania z nast´pujàcych Êwiadczeƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) organizacji i pokrycia kosztów korepetycji w przypadku nieobecnoÊci w szkole;
2) organizacji i pomocy w poszukiwaniu kursów wyrównawczych
i uzupe∏niajàcych, w przypadku gdy Ubezpieczony nie zosta∏
przyj´ty do wybranej placówki oÊwiatowo-wychowawczej;
3) telefonicznie udzielanej informacji.
2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) obejmuje:
1) sprawdzenie przez Operatora zakresu bie˝àcego programu nauczania w placówce oÊwiatowo-wychowawczej Ubezpieczonego w okresie nieobecnoÊci w szkole;
2) organizacj´ i pokrycie kosztów korepetycji, obejmujàce dojazd
korepetytora do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca jego hospitalizacji oraz przeprowadzenie korepetycji z wybranych przedmiotów. Zakresem ubezpieczenia obj´te jest przeprowadzenie maksymalnie:
a) dla uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych (w rozumieniu ustawy o systemie oÊwiaty) – 6
godzin korepetycji z 2 przedmiotów wybranych spoÊród: j´zyka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, j´zyków
obcych,
b) dla studentów uczelni (w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wy˝szym) – 6 godzin korepetycji z 2 przedmiotów wybranych spoÊród: j´zyka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, j´zyków obcych;
w zakresie programu nauczania realizowanego podczas nieobecnoÊci Ubezpieczonego w szkole, z wy∏àczeniem materia∏u
dydaktycznego o charakterze specjalistycznym lub zawodowym,
w odniesieniu do ca∏ej grupy przedmiotów.
3. Korepetycje udzielane sà w wymiarze maksymalnie 2 godzin w ramach jednego przyjazdu korepetytora.
4. Operator zorganizuje korepetycje w ramach Êwiadczenia okreÊlonego w ust. 1 pkt 1) w ciàgu 7 dni roboczych od daty przyj´cia zg∏oszenia i uzyskania informacji od Ubezpieczajàcego o zakresie przedmiotowym korepetycji, z zastosowaniem nast´pujàcych zasad:
1) w przypadku uczniów do 18. roku ˝ycia – warunkiem przeprowadzenia korepetycji jest obecnoÊç w miejscu zamieszkania przedstawiciela ustawowego lub osoby doros∏ej przez niego wyznaczonej, której imi´ i nazwisko zosta∏o zg∏oszone Operatorowi;

5. OdpowiedzialnoÊç z tytu∏u obj´cia ochronà ubezpieczeniowà danego Ubezpieczonego ograniczona jest do dwukrotnej organizacji i pokrycia kosztów korepetycji.
6. Prawo do Êwiadczenia okreÊlonego w ust. 1 pkt 1) przys∏uguje pod
warunkiem, ˝e nieszcz´Êliwy wypadek b´dàcy przyczynà nieobecnoÊci w szkole mia∏ miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u umowy dodatkowej.
7. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie obejmuje kosztów
uczestnictwa w kursie wyrównawczym lub uzupe∏niajàcym, a jedynie
udzielenie informacji o tych kursach i pomoc w ich wyszukiwaniu.
8. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), realizowane jest w trybie
24 godziny na dob´ przez 7 dni w tygodniu i obejmuje udzielenie informacji o: uzdrowiskach, oÊrodkach rehabilitacyjnych, koloniach
zdrowotnych, przedszkolach, szko∏ach, uczelniach, ksi´garniach
i bibliotekach.

Obowiàzki Ubezpieczonego i Ubezpieczajàcego
§9
1. W celu umo˝liwienia Operatorowi spe∏nienia Êwiadczenia Ubezpieczony lub osoba dzia∏ajàca w jego imieniu zobowiàzani sà zawiadomiç
Operatora o zdarzeniu obj´tym ochronà ubezpieczeniowà, telefonujàc
pod numer linii telefonicznej dedykowanej do obs∏ugi Ubezpieczonych, podajàc nast´pujàce informacje:
1) imi´ i nazwisko Ubezpieczonego;
2) imi´ i nazwisko zg∏aszajàcego zdarzenie;
3) nazwa i adres Ubezpieczajàcego;
4) numer telefonu, pod którym mo˝na skontaktowaç si´ z Ubezpieczonym lub osobà dzia∏ajàcà w jego imieniu;
5) miejsce i okolicznoÊci zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà oraz miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, w przypadku
gdy zg∏oszenie dotyczy Êwiadczenia okreÊlonego w § 8 ust. 1
pkt 1);
6) inne dane w zakresie niezb´dnym do realizacji Êwiadczenia.
2. Na ˝àdanie Operatora Ubezpieczony lub osoba dzia∏ajàca w jego
imieniu zobowiàzana jest do przes∏anie kopii legitymacji szkolnej/
/studenckiej Ubezpieczonego na wskazany przez Operatora adres
poczty elektronicznej.
3. W celu zweryfikowania prawa Ubezpieczonego do skorzystania ze
Êwiadczenia Ubezpieczony ma obowiàzek poddania si´ badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu przez lekarza wskazanego przez
Operatora, pod rygorem utraty prawa do Êwiadczenia.
4. Ubezpieczony zobowiàzany jest do stosowania si´ do wskazówek
przekazanych przez Operatora w zakresie niezb´dnym do realizacji
Êwiadczenia.
5. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do podania Operatorowi informacji o zakresie programu nauczania realizowanego podczas nieobecnoÊci Ubezpieczonego w szkole.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
§ 10

2) zaj´cia odbywajà si´ w terminie uzgodnionym za poÊrednictwem
Operatora; jeÊli odrzucone zostanà wi´cej ni˝ 3 terminy zaproponowane przez Operatora, wówczas Ubezpieczony traci prawo
do Êwiadczenia;

1. Prawo do Êwiadczenia okreÊlonego w § 8 ust. 1 pkt 1) nie przys∏uguje, je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek b´dàcy przyczynà nieobecnoÊci
w szkole jest nast´pstwem zdarzeƒ wymienionych w § 14 ust. 1
OWU umowy podstawowej, a tak˝e:

3) w przypadku przerw w zaj´ciach szkolnych, spowodowanych
np. Êwi´tami lub feriami, Êwiadczenie realizowane jest po zakoƒczeniu tej przerwy.

1) je˝eli nieobecnoÊç w szkole spowodowana jest infekcjami pourazowymi;
2) w przypadku braku dost´pu do Ubezpieczonego z przyczyn niezale˝nych od Operatora.
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2. Prawo do Êwiadczenia okreÊlonego w § 8 ust. 1 pkt 1) nie przys∏uguje w okresie przerwy wakacyjnej.
3. Z tytu∏u umowy dodatkowej nie przys∏uguje prawo zwrotu kosztów
poniesionych na korepetycje, je˝eli ich organizacja nie zosta∏a zg∏oszona Operatorowi.
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wyniki korepetycji,
w szczególnoÊci za zakres przyswojenia wiedzy przez Ubezpieczonego.

Postanowienia koƒcowe
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWUD stosuje si´ odpowiednio postanowienia Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków dzieci i m∏odzie˝y placówek
oÊwiatowo-wychowawczych Klasowy Wybór AXA.

Prezes Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu

Maciej Szwarc

Janusz Arczewski

5180608

2. Niniejsze OWUD zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa nr 1/29/05/2008 z dnia 29 maja 2008 r. i majà zastosowanie
do umów dodatkowych zawieranych od 29 maja 2008 r.
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