
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych 

dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 

01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 

3 marca 2020 roku. wraz z postanowieniami dodatkowymi  oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek 

oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk 

Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku. 

 

Nr polisy NNW SU 40 000 : EDU - A/P 100012  (dotyczy ubezpieczenia NNW) 

 

Nr polisy NNW SU 80 000 : EDU-  A/P 100022   (dotyczy ubezpieczenia NNW) 

 

Nr polisy OC:  A-A627022                                              (dotyczy ubezpieczenia OC)       

      

STUDENCI I DOKTORANCI  (W TYM CUDZOZIEMCY) UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO MOGĄ SKORZYSTAĆ    Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW 

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023  

 

-  okres ubezpieczenia   od 01.10.2022 r. do   30.09.2023 r. 

                                                          Wariant I     Wariant II   

-  suma ubezpieczenia  40 000 zł              80.000 zł 

-  wysokość składki      70 zł                     120 zł 

-  termin zbierania składek  do 30.11.2022 r.     (termin nieprzekraczalny!!!) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

STUDENCI I DOKTORANCI  (W TYM CUDZOZIEMCY) UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO MOGĄ SKORZYSTAĆ    Z UBEZPIECZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023  

 

Odpowiedzialność  cywilna  deliktowa, studenta , doktoranta z tytułu szkód wyrządzonych w związku 

z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.  

Udział własny w szkodzie  – 100,00 zł  

 

-  okres ubezpieczenia   od 01.10.2022 r. do   30.09.2023 r. 

-  suma gwarancyjna   60 000 zł 

-  wysokość składki   60 zł 

-  termin zbierania składek  do 30.11.2022 r.     (termin nieprzekraczalny!!!) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Składkę na ubezpieczenie NNW i OC  można będzie opłacić: 

- przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 1090 2590 0000 0001 5134   

4256     Santander       Bank Polska  

  W tytule przelewu należy podać obligatoryjnie wg kolejności: 1. nazwisko 2. imię 3. numer albumu 

4. informację, czy jest to   składka NNW lub składka OC lub składka NNW i OC. 

  Studenci i doktoranci mogą opłacić albo składkę na ubezpieczenie NNW albo składkę na 

ubezpieczenie OC  lub obie składki według własnego wyboru.  



 

Przed opłaceniem składki należy zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, o których 

mowa wyżej i zamieszczonymi na stronie.  

 

Potwierdzeniem ubezpieczenia dokonanego przelewem jest dowód wpłaty na konto UWr. 

 

Opłacenie składki przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego jest równoznaczne ze 

złożeniem poniższych oświadczeń: 

 
OŚWIADCZENIA UBEZPIECZONEGO: 

 

1. Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia,  EDU PLUS 

zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 

Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku , oraz warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób 

fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus 

zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna 

Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku , zawierającymi informację, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji 

zgłaszanych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia wraz z 

postanowieniami dodatkowymi do oferty  ubezpieczenia dla studentów, doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

na rok akaemicki 2021/2022.    

2. Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie 

ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie 

ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

3. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących 

usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej 

jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście 

lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr 

tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów. 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.   

4. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna 

Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  Zgłoszenie szkody 

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową  można złożyć w każdej jednostce 

organizacyjnej InterRisk, zgłosić telefonicznie pod numerem  (22) 575 25 25 lub za pośrednictwem strony 

internetowej www.interrisk.pl 
 

http://www.interrisk.pl/

