
UBEZPIECZENIE NNW/OC  na rok akademicki  2016/2017 

I.   Nr polisy NNW: Polisa seria A-A NR 285585 
 

OKRES UBEZPIECZENIA:  od  01 października 2016 r. do 30 września 2017 r. 
 

UBEZPIECZYCIEL :  INTERRISK TU S.A. Vienna insurance Group 

 
SUMA UBEZPIECZENIA: 15.000,00 PLN / osobę 
 
SKŁADKA  za 1 osobę: 36,00 PLN 
Składka ubezpieczeniowa płatna do dnia 30.11.2016 r. 

 
 
ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ SUMY UBEZPIECZENIA: 
Zakres ubezpieczenia zgodny z: 
 Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 września 2015 r.  
 Ofertą Towarzystwa z dnia 29 września  2015 r. 
 Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 05/04/03/2014 Zarządu Ubezpieczyciela z 

dnia 04.03.2014 roku 
Zakres ochrony : 

L.p. Zakres ubezpieczenia 
Wysokość świadczenia jako 

procent sumy 
ubezpieczenia 

1 Śmierć ubezpieczonego  100% 
2 Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego 100% 

3 Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)  1% 

4 Urazy ciała które nie wymagały interwencji lekarskiej 1,5% 
5 Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia 10% 

6 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej 
zębów stałych 

25%/ 200 zł  
za każdy ząb 

Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objętego umową w tym: zawał serca, 
krwotok śródczaszkowy, obrażenia ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o 
nieustalonej przyczynie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć.  
Czasowy zakres ochrony – ochrona całodobowa  

Zakres terytorialny – ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą,  

 
Klauzule dodatkowe: 

1. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 
– zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w 
następstwie wypadku komunikacyjnego. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 100% sumy ubezpieczenia 
dodatkowo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

2. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki – zakres ochrony 
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki 
powstałej w następstwie zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, który wydarzył się w okresie ochrony 
ubezpieczeniowej. W przypadku niezdolności Ubezpieczonego do nauki Wykonawca wypłaca zasiłek dzienny w 
wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności. Świadczenie wypłacane będzie pod warunkiem, że 
okres niezdolności trwa dłużej niż 14 dni od zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. 

3. Klauzula dodatkowa pobytu ubezpieczonego w szpitalu - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie 
z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. W 
przypadku pobytu w szpitalu Wykonawca wypłaci świadczenie dzienne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 
0,25% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 2 dni. Wykonawca wypłaci łączne 
świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie 
ubezpieczenia. 

4. Klauzula dodatkowa operacji chirurgicznych – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o 
świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej w następstwie zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. Ustalenie 
wysokości świadczenia w przypadku konkretnej operacji chirurgicznej będzie odbywało się zgodnie z 
postanowieniami OWU Wykonawcy, przy czym kwota w wysokości 10% sumy ubezpieczenia stanowi najwyższą 
kwotę świadczenia jaka może zostać wypłacona Ubezpieczonemu. 

5. Klauzula świadczenia z tytułu zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem, 
piorunem – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 5% sumy ubezpieczenia z 
tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi bądź w przypadku porażenia piorunem lub 
prądem, o ile wiązało się to z hospitalizacją ubezpieczonego.  

6. Klauzula świadczenia z tytułu oparzenia lub odmrożenia – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę 
świadczenia z tytułu oparzeń lub odmrożeń w wysokości co najmniej odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia 
zgodnie z poniższą tabelą: 

 
 

 



Lp. Rodzaj oparzenia lub odmrożenia 
% sumy 

ubezpieczenia 

1. Oparzenia II st. do 1% powierzchni ciała 1,5% 

2. 
Oparzenia II st. powyżej 1% do 15% 
powierzchni ciała 

4% 

3. 
Oparzenia II st. powyżej 15% do 30% 
powierzchni ciała 

7% 

4. 
Oparzenia II st. powyżej 30% powierzchni 
ciała 

20% 

5. Oparzenia III st. do 5% powierzchni ciała 4% 

6. 
Oparzenia III st. powyżej 5% do 10% 
powierzchni ciała 

10% 

7. 
Oparzenia III st. powyżej 10% powierzchni 
ciała 

20% 

8. 
Oparzenia dróg oddechowych leczone w 
szpitalu 

20% 

9. 
Odmrożenia II st. albo wyższy – jeden palec 
ręki lub jeden palec stopy 

1,5% 

10. 
Odmrożenia II st. albo wyższy – więcej niż 
jeden palec ręki lub jeden palec u nogi, 
odmrożenie nosa lub ucha 

4% 

 
7. Klauzula świadczenia z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu – zakres ochrony 

ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu w 
wyniku którego konieczna była hospitalizacja ubezpieczonego w wysokości co najmniej odpowiadającej procentowi 
sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższą tabelą 
 

Lp. Ilość dni hospitalizacji 
% sumy 

ubezpieczenia 

1. 2 dni 1% 

2. 3 dni 2% 

3. 4 dni i dłużej 3% 

 
 

8. Klauzula zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – zakres ochrony 
ubezpieczeniowej obejmuje zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej w wysokości do 25% 
sumy ubezpieczenia.  

9. Klauzula usług typu assistance – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje organizację i pokrycie kosztów 
związanych z udzieleniem przez przedstawiciela Wykonawcy natychmiastowej pomocy na terenie RP, w związku z 
zajściem nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia. 

10. Klauzula świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca – zakres ochrony 
ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenie w wysokości 1 000 zł z tytułu śmierci Ubezpieczonego w 
następstwie wady wrodzonej serca. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Ubezpieczonych poniżej 25 roku życia. 
Dopuszczalne jest zastąpienie świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wady wrodzonej serca 
świadczeniem z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca. 

11. Klauzula świadczenia z tytułu zachorowania Ubezpieczonego na sepsę - zakres ochrony ubezpieczeniowej 
obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 000 zł z tytułu zachorowania Ubezpieczonego na sepsę. 

12. Klauzula zwrotu kosztów leczenia - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zwrot kosztów leczenia (w tym 
również kosztów rehabilitacji) w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia, o ile koszty te były niezbędne z medycznego 
punktu widzenia oraz konieczność ich poniesienia powstała w okresie 24 miesięcy (w przypadku rehabilitacji w 
okresie 6 miesięcy) od dnia zajścia zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. Zwrotowi podlegają 
udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty do wysokości rzeczywistych kosztów, 
maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 

13. Klauzula wypłaty świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego  - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 
wypłatę świadczenia w wysokości 1 000 zł z tytułu śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby utrzymującej osobę 
Ubezpieczoną w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 

 

 



II. OC studentów za szkody powstałe w zw. z odbywaniem praktyk studenckich 

kierunków: pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia:    Polisa nr A-A 285587 
 
SUMA UBEZPIECZENIA:   20.000 zł na wszystkie zdarzenia i 5 000 zł na jedno zdarzenie 
SKŁADKA  za 1 osobę: 6,00  zł 

  

 
 

III. OC studentów za szkody powstałe w zw. z odbywaniem praktyk studenckich 

kierunków: wychowanie fizyczne:     Polisa A-A 285588 
 
SUMA UBEZPIECZENIA:   20.000 zł na wszystkie zdarzenia i 5 000 zł na jedno zdarzenie 
SKŁADKA  za 1 osobę: 1,00  zł 

 
 

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA SZKODY zgodnie z załączoną instrukcja : 

1) pocztą tradycyjna  

2) pocztą elektroniczną  

3) telefonicznie za pośrednictwem Call Center ubezpieczyciela 
4) online ze strony www.interrrisk.pl 

 

Druki do pobrania: 

 Instrukcja zgłoszenie szkody  

 Druk zgłoszenia szkody  

 

http://www.interrrisk.pl/
http://www.pwsip.edu.pl/uczelnia/images/pliki/ubezpieczenia/InterRisk/Zgloszenie_szkody.gif
http://www.pwsip.edu.pl/uczelnia/images/pliki/ubezpieczenia/InterRisk/Druk-zgloszenie_szkody.GIF

