
 

 

 

Ponad 10 lat ubezpieczamy studentów                           

Politechniki Gdańskiej.  
 

 
 

 

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA PG 

Piotr Glombin – agent wyłączny UNIQA TU SA 

tel 784 094 687 e-mail agencja.pg@wp.pl 

 

 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej  

dla studentów, doktorantów oraz pracowników 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ na rok akademicki 2014/2015 

 

Na jubileuszowy 110 rok akademicki UNIQA TU SA przedstawia bardzo atrakcyjną i szeroką 
ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.     
W tym również jako jedyny ubezpieczyciel UNIQA oferuje specjalne, dedykowane dla  
studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone na zajęciach w laboratorium. 
 

 
 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w 4 wariantach 
Bardzo szeroki zakres ochrony przy niskiej składce. 

 

Wariant Podstawowy  - suma ubezpieczenia 10.000   (20 zł) 
Wariant Optymalny  - suma ubezpieczenia 10.000   (30 zł) 
Wariant Idealny  - suma ubezpieczenia 20.000   (60 zł) 
Wariant Maksymalny - suma ubezpieczenia 40.000 (140 zł) 
 
OWU dostępne na stronie: https://www.uniqa.pl/home/03_dla_firm/09_Ubezpieczenia_NW/05_NW_szkoly.php 

 
 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
 

Dla studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego  
Wariant OC Pakiet * - suma gwarancyjna 5.000 (15 zł) 
Wariant OC Samotne - suma gwarancyjna 5.000 (35 zł) 
 
Dla studentów, doktorantów i pracowników wszystkich Wydziałów 
OC w życiu prywatnym  - suma gwarancyjna 50.000 (30 zł) 
 
* składka dla wykupujących jednocześnie ubezpieczenie NNW w UNIQA 
 
OWU dostępne na stronie: https://www.uniqa.pl/home/02_indywidualne/06_Ubezpieczenia_odpowiedzialnosci_cywilnej/01_OC_w_zyciu_prywatnym.php 

 
 

Prosta i szybka likwidacja szkód pod numerami telefonu  
0 801 597 597, 42 66 66 500 (dla telefonów komórkowych) lub 784 094 687. 

 
Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia oraz pomoc przy likwidacji szkody                            

uzyskasz pod numerem telefonu 784 094 687 (codziennie od 8.00 do 22.00)                                                              
lub wysyłając maila z zapytaniem na adres agencja.pg@wp.pl 
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OBSŁUGĘ ZAPEWNIA 

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA PG 

Piotr Glombin – agent wyłączny UNIQA TU SA 

tel 784 094 687 e-mail agencja.pg@wp.pl 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczenie NNW 

ZAKRES / ŚWIADCZENIA 

WARIANT (SKŁADKA) / WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

Podstawowy 

20 zł 

Optymalny  

30 zł 

Idealny        

60 zł 

Maksymalny  

140 zł 

trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% trwałego 
uszczerbku) 

100,- 100,- 200,- 400,- 

śmierć w wyniku NNW  10.000,- 10.000,- 20.000,- 40.000,- 

zachorowanie na sepsę (posocznicę) 
meningokokową lub pneumokokową 

500,- 500,- 1.000,- 2.000,- 

zgon w wyniku samobójstwa 1.000,- 1.000,- 2.000,- 4.000,- 

pogryzienie przez psa, które skutkuje co najmniej 
czterema pełnymi dniami pobytu w szpitalu 

500,- 500,- 1.000,- 2.000,- 

przeszkolenie zawodowe Ubezpieczonego, którego 
niepełnosprawność została potwierdzona 
orzeczeniem 

500,- 500-, 1.000,- 2.000,- 

uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem 
serca, udarem mózgu (za 1% trwałego uszczerbku) 

100,- 100,- 200,- 400,- 

śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu 10.000,- 10.000,- 20.000,- 40.000,- 

zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do nauki/pracy 
(za dzień)  

- 10,- 20,- 20,- 

zwrot kosztów leczenia do - 3.000,- 6.000,- 4.000,- 

zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 
komunikacyjnego 

- 20.000,- 40.000,- 80.000,- 

zgon spowodowany nowotworem złośliwym - 1.000,- 2.000,- 4.000,- 

zwrot kosztów leczenia za granicą do - 2.000,- 4.000,- 8.000,- 

100% uszczerbku na zdrowiu - 50.000,- 100.000,- 200.000,- 

 

Ubezpieczenie OC 

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU CHEMICZNEGO 

WARIANT / SKŁADKA SUMY GWARANCYJNE ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Pakiet* / 15 zł 
*dla wykupujących jednocześnie NNW 

5.000 – na wszystkie szkody 
2.500 – na jedną szkodę 

odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w 
związku z nauka oraz zajęciami laboratoryjnymi na 
terenie Wydziału Chemicznego PG a w przypadku 
praktyk również poza terenem PG. Obejmuje szkody 
związane z nieumyślnym stłuczeniem szklanego sprzętu 
laboratoryjnego a także zniszczeniem i uszkodzeniem 
sprzętu oraz urządzeń elektrycznych Wydziału 
Chemicznego 

Samotne / 35 zł 
5.000 – na wszystkie szkody 
2.500 – na jedną szkodę 

 

OC W ŻYCIU PRYWATNYM – NIEZBĘDNE DO ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

WARIANT / SKŁADKA SUMY GWARANCYJNE ZAKRES UBEZPIECZENIA 

w życiu prywatnym / 30 zł 
50.000 – na wszystkie szkody 
25.000 – na jedną szkodę 

odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody 
wyrządzone czynem niedozwolonym na terenie Europy. 
zakres obejmuje również ryzyko posiadania i 
użytkowania roweru. 
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