
WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 

WYPADKÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW   UWR                                             

NA ROK AKADEMICKI  2017/2018  

-  okres ubezpieczenia   01.10.2017 r.  -  30.09.2018 r. 

-  suma ubezpieczenia  35 000 zł 

-  wysokość składki   50 zł 

-  termin zbierania składek  do 30.11.2017 r. 

 

        Przedmiot  i zakres ubezpieczenia  

1. 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. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata, za wyjątkiem: 

opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku), opcji Dodatkowej D13 (koszty 

leczenia stomatologicznego w wyniku NNW), w ramach których ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 

24 godziny na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom: 

a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach 

obowiązującego planu lekcji, również w klasach sportowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest 

uczniem szkoły sportowej, 

b) uczestniczącym w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych 

w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, 

c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy 

Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 

d) rekreacyjnie uprawiającym sport. 

 

I. Rodzaje świadczeń  

 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA PLUS   

 

1. Świadczenie z tytułu 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wysokość 

świadczenia 35 000 zł  

2. Świadczenie poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  - za 1% 

uszczerbku na zdrowiu określony  w Tabeli Norm Uszczerbku na zdrowiu Edu Plus -350 zł. 

Każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu = 350 zł 

3. Świadczenie za koszty nabycia wyrobów medycznych po nieszczęśliwym wypadku, będących 

przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi do 10 500 zł 

4. Świadczenie za koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych po nieszczęśliwym 

wypadku  do 10 500 zł 

5. Świadczenie za  uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku ataku padaczki - jednorazowo 350 zł 



6. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar 

mózgu)- 35 000 zł 

7. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia  sepsy -jednorazowo 3 500 zł 

8. Śmierć rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ( za 

wyjątkiem zawału serca udaru mózgu) – jednorazowo 3 500 zł 

9. Świadczenie pogryzienie przez psa i inne zwierzęta , użądlenie/ukąszenie przez owady , pod 

warunkiem, że Ubezpieczony przebywał w szpitalu nie krócej niż 48 godzin - jednorazowo 350 zł  

10. Wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jeżeli w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny 

był co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu – jednorazowo 350 zł 

 

DODATKOWO ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OBEJMUJE: 

 

1. Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 20 zł za każdy dzień 

pobytu w szpitalu (świadczenie  płatne od trzeciego dnia pobytu max 90 dni) . Wypłata nawet bez 

odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu  uszczerbku na zdrowiu. 

2. Opcja Dodatkowa D6 – świadczenie z tytułu zachorowania i zdiagnozowania w okresie ubezpieczenia 

poważnego  zachorowania  (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych 

organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie 

rozsiane) –  1 000 zł 

3. Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wrodzonej wady 

serca – jednorazowo 2 000  zł  

4. Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 

zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 200 zł  

II Sposób likwidacji szkód NNW i obowiązki Ubezpieczonego 

Obowiązki Ubezpieczonego w przypadku powstania zdarzenia mogącego powodować 

odpowiedzialność InterRisk 

1) niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń; 

2) zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia 

zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala.Dochodzenie roszczeń 

zgodnie z okresami przedawnienia do 3 lat. 

3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania zgłaszanych 

obrażeń ciała. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk. 

Zgłoszenie szkody 

1. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową . Ubezpieczający lub 

Ubezpieczony może złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk, zgłosić telefonicznie 

pod numerem  (22) 212 20 12 lub za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl 

 

2. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawoweinformacje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego; 

2) imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego; 

3) imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje Uprawniony; 

4) datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia; 

5) imię i nazwisko, adres świadków zdarzenia, o ile są w posiadaniu zgłaszającego roszcz 

http://www.interrisk.pl/

