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OFERTA UBEZPIECZENIA  NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC 

DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

ROK  AKADEMICKI 2014/2015 
 

 

 
InterRisk S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu specjalną ofertę 

szkolną EDU PLUS. 
 

Nasza Spółka od 19 lat otacza ochroną ubezpieczeniową około 2 miliony Klientów.  

OD KILKUNASTU LAT UBEZPIECZAMY  STUDENTÓW WIĘKSZOŚCI POMORSKICH UCZELNI 

OD KILKU LAT STUDENTÓW ZACHODNIO-POMORSKICH UCZELNI  

Ufamy, że InterRisk S.A. Vienna Insurance Group stanie się Państwa partnerem, z którym będziecie 
współpracować w zakresie ubezpieczeń w nadchodzącym roku akademickim.  Dzięki swej wyjątkowej 
elastyczności  program pozwala w bardzo łatwy sposób skonstruować zakres ubezpieczenia zgodnie z 
rzeczywistymi Państwa potrzebami i oczekiwaniami. Prezentowany program ubezpieczeniowy jest 
propozycją, którą zawsze możemy zmodyfikować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby szczegółowo 
przybliżyć naszą unikalną ofertę i zaproponować rozwiązania, których Państwo oczekujecie.  

 
InterRisk S.A. Vienna Insurance Group 
Oddział w Gdańsku 

 

 
 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA SZKODY : 
ONLINE - WWW.INTERRISK.PL 

TELEFONICZNIE: CAL CENTER  22 212 20 12 
EMAIL: INTERRISK.SZKODY@VIGEXPERT.PL 

PRZESŁAĆ NA ADRES: 
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT 

CALL CENTER 
ALEJE JEROZOLIMSKIE 162, 02-342 WARSZAWA 

 
UBEZPIECZENIE OBSŁUGUJE: 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk 

80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13 
TEL. (58) 558-51-15,16; (58) 511-43 50 

 

 

http://www.interrisk.pl/
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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku,  
przez 24 godz. na dobę) na całym świecie   

2. Brak franszyz i udziałów własnych, 

1. Z opcji Ochrona Plus Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych 
uchwałą nr 05/04/03/2014 z dnia 04.03.2014 r.                                                                                  

Rodzaj świadczenia ( wszystkie świadczenia zgodnie z OWU) 

 

Wysokość świadczenia 

WARIANT I 

suma ubezpieczenia     
18.000 zł 

WARIANT II 

suma ubezpieczenia  
35.000 zł 

a) Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar 
mózgu)-  przysługuje świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia  

18.000 zł 35.000 zł 

b) Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych  będących przedmiotami 
ortopedycznymi i środków pomocniczych– do wysokości 30% sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,  

do 5.400 zł do 10.500 zł 

c) Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  do 
wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,  

do 5.400 zł do 10.500 zł 

d) Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe 
świadczenie 
 

180 zł 350 zł 

e) Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
–przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia 
określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), 
pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie ochrony 
ubezpieczeniowej; 

1.800 zł 3.500 zł 

f) Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW –  przysługuje jednorazowe 
świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia,  

1.800 zł 3.500 zł 

g) Pogryzienie przez psa – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia 

180 zł 350 zł 

h) Z tytułu  trwałego inwalidztwa 
częściowego 

– 24 rodzaje  świadczeń według 
tabeli nr 4 w OWU 

w zależności od rodzaju 

 

(wg Tabeli nr 4 w OWU) 

w zależności od rodzaju 

(wg Tabeli nr 4 w OWU) 

i) Z tytułu  złamania jednej lub więcej 
kości, zwichnięcia stawu lub skręceń 
stawów w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, który zdarzył się podczas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej 

– 30 rodzajów  świadczeń 
według tabeli nr 5 w OWU 

w zależności od rodzaju 

(wg Tabeli nr 5 w OWU) 

w zależności od rodzaju 

(wg Tabeli nr 5 w OWU) 

j) Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, 
bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 

900 zł 1.750 zł 

k) Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które 
wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co 
najmniej jednej wizyty kontrolnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270 zł 525 zł 
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3. Uproszczona, nieuciążliwa procedura  wypłaty   świadczeń. 

 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ STUDENTÓW  
na podstawie OWU OC  osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą nr 44/2012 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance 
Group z dnia22.05.2012r. i 

 
a) sumy gwarancyjne ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego: 

10.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy, 
 

b) składka ubezpieczeniowa w wysokości 7 zł za osobę; 
c)   zakres: 
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej studenta 

 z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim, pozostających w związku z 

wykonywaniem czynności, związanych z nauką na Uczelni oraz odbywaniem praktyk w 
ramach planu nauczania, przyjętego przez tą Uczelnię, a także w związku z czynnościami 
życia prywatnego.  

 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 50 zł dla każdej szkody rzeczowej powstałej 
w związku z  wykonywaniem czynności, związanych z nauką na Uczelni lub odbywaniem 
praktyk w ramach planu nauczania, przyjętego przez tą Uczelnię, oraz ustala się franszyzę 
redukcyjną w wysokości 200 zł dla każdej szkody rzeczowej powstałej w związku z 
pozostałymi czynnościami życia prywatnego. 

 zakres ochrony zostaje rozszerzony Klauzulą nr 1 – rozszerzenie zakresu terytorialnego 
ubezpieczenia, której pełna treść znajduje się w Załączniku nr 1 do OWU 
Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym. 

 Ubezpieczenie OC dostępne jest wyłącznie dla osób, które wykupiły w InterRisk S.A. 
Vienna Insurance Group Ubezpieczenie NNW oferowane na podstawie niniejszej umowy. 

• ubezpieczenie OC dostępne jest wyłącznie dla osób, które wykupiły w InterRisk S.A. Vienna 
Insurance Group ubezpieczenie NNW  
 

2. Świadczenia dodatkowe 

Suma 
ubezpiecz

enia 

Wysokość 
świadczenia 

Suma 
ubezpie
czenia 

Wysokość 
świadczenia 

a) Opcja Dodatkowa   
D2 

II stopień- 10% sumy ubezpieczenia określonej dla tej opcji 
dodatkowej 

2.000 zł 

200 zł 

3.000 zł 

300 zł 

III stopień-30% sumy ubezpieczenia określonej dla tej opcji 
dodatkowej 

600 zł 900 zł 

IV stopień-50% sumy ubezpieczenia określonej dla tej opcji 
dodatkowej 

1.000 zł 1.500  Zł. 

 
b) Opcja Dodatkowa   D4- Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  – 

przysługuje świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, za każdy następny 
dzień w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia  określonej dla tej opcji dodatkowej   
za dzień.  

 -  - 5.000 zł 50zł / za dzień 

c) Opcja Dodatkowa   D10-Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku- 
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia 
określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, nie 
więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste, udowodnione koszty . 

2.000 zł 

do 200 zł 
(zgodnie z 

pkt. c) 
i OWU) 

2.000 zł 

do 200 zł 
(zgodnie z 

pkt. c) 
i OWU) 

d) Opcja Dodatkowa   D14-Uciążliwe leczenie w wyniku NNW  - - 5.000 zł. 
100 zł.                  

( zgodnie z 
OWU) 

e) Opcja Dodatkowa D15-ASSISTANCE EDU PLUS                                   świadczenia 
zgodnie z OWU EDU PLUS 

 -  - 5.000 zł. 
zgodnie z 

OWU) 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA OSOBĘ 20,00 zł 40,00 zł 
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