
 
 

ieNa podstawie OWU EDU PLUS UCHWAŁĄ NR 01/27/03/2018 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z DNIA 27.03.2018 ROKU) wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU 

OPCJA PODSTAWOWA 
Rodzaj świadczenia 

Wysokości świadczeń 

WARIANT I 
suma ubezpieczenia 

20.000 zł 

WARIANT II 
suma ubezpieczenia 

                   29.000 zł 

WARIANT III 
suma ubezpieczenia 

 45.000 zł 

 
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ  w zł 

 
44  zł 55 zł 93  zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego -Opcja D1  (suma wypłat) 

40.000 zł 50.000 zł 70.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
w tym również w wyniku zawału serca i udar mózgu 

20.000 zł 29.000 zł 45.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego na terenie Placówki Oświatowej- 
dodatkowe świadczenie 

10.000 zł 14.500 zł 22.500 zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 20.000 zł  

                                   
29.000 zł  

 

 
45 000 zł  

 

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 
 za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU 200 zł za 1% 290 zł za 1% 450 zł za 1% 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie do 6.000 zł do 8.700 zł do 13.500 zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

do 6.000 zł do 8.700 zł do 13.500 zł 

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – 
jednorazowe świadczenie 200 zł 

 
290 zł  

 
450 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 
– jednorazowe świadczenie 

2.000 zł 2.900 zł 4.500 zł 

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku -Opcja D2 do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w 
NNW – do dwóch świadczeńpo10%  w okresie ubezpieczenia  

2.000 zł  
Za 1 świadczenie 

2.900 zł  
Za 1 świadczenie 

4.500 zł  
Za 1 świadczenie 

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady  
– jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu) 400 zł 580 zł 900 zł 

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie nw- w wyniku 
którego konieczny był co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu  

200 zł 290 zł 450 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -Opcja D4 

 (świadczenie od 2 dnia pobytu w szpitalu do 90 dni )*warunek 3 dni pobytu 
Dzień przyjęcia i wypisu są liczone jako odrębne dni 

50zł 
 za dzień 

50zł 
 za dzień 

50 zł 
 za dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby-Opcja D5 
(świadczenie od 3 dnia pobytu w szpitalu do 60 dni)  
Dzień przyjęcia i wypisu są liczone jako odrębne dni 

50 zł 
 za dzień 

50 zł 
 za dzień 

50 zł 
 za dzień 

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku- Opcja D7- do 20% 

 -  - Do 1.000 zł 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku- Opcja D8 
SUMA UBEZPIECZENIA 1.000 zł 
Wypłata świadczenia ZGODNIE  

Z TABELĄ 8 OWU 

SUMA UBEZPIECZENIA 1.000 zł 
Wypłata świadczenia ZGODNIE 

Z TABELĄ 8 OWU 

SUMA UBEZPIECZENIA 1.000 zł 
Wypłata świadczenia ZGODNIE 

 Z TABELĄ 8 OWU 

Operacje Ubezpieczonego w wyniku choroby- Opcja D9 
SUMA UBEZPIECZENIA 1.000 zł 
Wypłata świadczenia ZGODNIE 

 Z TABELĄ 9 OWU 

SUMA UBEZPIECZENIA 2.000 zł 
Wypłata świadczenia ZGODNIE 

 Z TABELĄ 9 OWU 

SUMA UBEZPIECZENIA 1.000 zł 
Wypłata świadczenia ZGODNIE 

 Z TABELĄ 9 OWU 

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym podlimit do 
500 zł. Na rehabilitację- Opcja D10 

 
do 1500 zł 

w tym do 500 zł 
na rehabilitację 

 
do 1500 zł 

w tym do 500 zł 
na rehabilitację 

 
do 1500 zł 

w tym do 500 zł 
na rehabilitację 

Koszty Leczenia  stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku- Opcja D13 do 500 zł do 500 zł 500 zł 

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca-Opcja D12 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku- Opcja D14 40 zł 40 zł 70 zł 

 Telemedycyna-  Szczegółowe świadczenia poniżej  Organizacja i 
pokrycie kosztu  12 e-konsultacji,internistycznej, pediatrycznej lub 
dietetyka  Opcja D15* 

 -  - 5.000 zł 

OC STUDENTA 
SUMA GWARANCYJNA  

25.000 
SUMA GWARANCYJNA  

25.000 
SUMA GWARANCYJNA  

80.000 



 
UBEZPIECZENIE NNW DLA  STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ  

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej Ubezpieczonego 
a) Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta obejmująca szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności związanych z nauką  W Politechnice 

Gdańskiej i odbywaniem praktyk w ramach planu nauczania przyjętego przez Politechnikę Gdańską  (min. praktyk zawodowych, staży oraz systemów 
wymiany studenckiej ERASMUS itp), a także w związku z czynnościami życia prywatnego wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego osobie 
trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia lub uszkodzenia lub zniszczenie mienia. 

b) Warianty 
 I Wariant, suma gwarancyjna - 25.000 zł.,  
 II Wariant, suma gwarancyjna - 80.000 zł.,  

         Zakres ochrony zostaje rozszerzony Klauzulą nr 1 – rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia, której pełna treść znajduje się w  
         Załączniku nr 1 do OWU OC w życiu prywatnym .Ubezpieczenie OC dostępne wyłącznie dla osoby, która wykupiła Ubezpieczenie NNW 

 
 

 
ZRÓB SKAN LUB ZDJĘCIE, ZAKUP ON-LINE 

 
 
 
 

Skorzystaj z Linka https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 
Podaj ID Klienta g6seh 
 

Co zrobić żeby dostać świadczenie? 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
W razie wątpliwości dzwoń 784 094 687 
 


