
i)wyprawy do miejsc charakteryzujqcych siq ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi tl.

obszary gorskie albo wyzynne na wysokoSci powy2ej 5 500 m n.p.m. strefa podbiegunowa Alaska Syberia

Kamczatka, terytorium polnocne Kanady obszary pustynne w odlegloSci pow. 20 km od nalbli2szych miast,

osad drog
j)spo1y walki oraz sporty obronne za wylqtkiem: karate, judo jujitsu. capoeira. taekwondo, zapasy kungJu

kendo tai chi aikido

k)hokel hokel na trawie rugby.

l)zorbing;

1.12. W odniesieniu do innych definicji Zamawiajqcy uznaje tre6c definicji obowiqzujqcych w Ogolnych

Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej,,OWU") Wykonawcy.

1.13. Dopuszczalne wylqczenia odpowiedzialnoici - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za skutki

nieszczqSliwego wypadku ktory zaistnial:

- w stanie nietrze2woSci lub po u2yciu srodkow odurzajqcych. substancli psychotropowych lub Srodkow

zastgpczych w rozumreniu przepisow o przeciwdzialantu narkomanii. chyba ze nie mialo to wplywu na zajScie

wypadku ubezpieczeniowego.
- w wyniku zatrucia spowodowanego nikotynq spozyciem alkoholu lub u2yciem Srodkow odurzajqcych substanclt

psychotropowych lub Srodkow zastqpczych w rozumieniu pzeprsow o przeciwdzialaniu narkomanii,

- w wyniku udzialu ubezpieczonego w bojkach (z wyl4tkiem dzialania w obronie koniecznel) oraz w zwtqzku z

popefnieniem albo usilowaniem popeinieniaprzez ubezpieczonego przestqpstwa umyslneg0,

- w wyniku czynnego udziaiu ubezpieczoneqo w strajkach, rozruchach, zamieszkach akclach protestacylnych

blokadach drog lub sabotazu, chyba ze udzial ubezpreczonego w straykach rozruchach, zamieszkach, akcjach

protestacyynych blokadach drog wynikal z wykonywania czynnosci slu2bowych,

- w wyniku wykonywania procedur medyczrych bez wzglqdu na to przez kogo by'y wykonywane, chyba ze

wykonywanie procedur medycznych dotyczylo bezpoSrednich nastqpstw wypadku ubezpieczeniowego,

- podczas kierowania przez ubezpreczonego pojazdem silnikowym je2eli ubezpieczony nie posiadal uprawnien

do k erowania danym pojazdem chyba ze nie mialo to wplywu na zaj5cie wypadku ubezpleczeniowego, -

podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niz silnikowy je2eli ubezpieczony nie posiadai

uprawnien do kierowania danym pojazdem chyba. 2e nie mialo to wplywu na zajScie wypadku

u bezpreczen rowego,

- podczas uprawiania sportow ekstremalnych,
- podczas uprawiania sportow w celach zarobkowych

Ponadto Wykonawca nie odpowiada za nastqpstwa chorob lub stanow chorobowych nawet takich ktore

wyslqpily nagle lub zostaly ujawnione dopiero w nastqpstwie wypadku ubezpieczeniowego lub stanowtqcych

przyczynQ zaistnienia nieszczqsliwego wypadku z wyjqtkiem chorob i stanow chorobowych wyszczegolnionych w

przedmiocie ubezpieczenia. Je2eli choroba lub stan chorobowy mial wplyw na zajScie nieszczqsliwego wypadku

11. przyczynq nieszczqsliwego wypadku jest zarowno choroba, 1ak i pnyczyna zewnqtana odpowiedzialnoSc

Wykonawcy obelmule uszkodzenia ciala Iub rozstroj zdrowia, ktore sq nastqpstwem pnyczyny

zewngtrznej

2. Forma zawarcia ubezpieczenia

2.1.Umowa grupowego ubezpieczenia zostanie zawarla pomiqdzy InterRisk TU S.A VIG a placowkqoswiatowq

2.2,lnterRisk TU S.A. VIG na potwierdzenie zawarcia umowy wystawi polisq ubezpieczeniowqw uwzglqdniajqcq

faktycznq ilosc osob pzystqpujqcych do ubezpieczenia na podstawte oplaconej skladki,

2.3.lnterRisk TU S.A. VIG przekazuje do ka2dego Ubezpieczajqcego polisy ubezpieczenia wraz z procedurq,

obslugi ubezpieczenia i wyplaty swiadczen

2.4,W przypadku zmiany liczby ubezpieczonych InterRisk TU S.A. VIG zobowiqzany jest do wystawienia

aneksow do polis ubezpieczeniowych w terminie 14 dni od przekazania przez placowkq oSwiatowq informacii o

faktycznej liczbie ubezpieczonych osob

2.5. InterRisk TU S.A. VIG zobowiqzany jest do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego gwarantujqcej

bezwarunkowo i nieodwolalnie wykonanie zamowienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze zlo2onqofeftq od

dnia 0'1.09.2018r, w pierwszym roku ubezpieczenia od dnia 01.09.2019r w drugim roku ubezpieczenia oraz od

dnia 01 09.2020r w trzecrm roku ubezpieczenra,, Nota pokrycia ubezpieczeniowego bqdzie obowiqzywala do

czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowel.


