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Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej- polisa seria K nr 27001383 

 
Suma gwarancyjna: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na każdego Ubezpieczonego 

 
Składka roczna – 25  PLN dla każdego Ubezpieczonego 

 
 
Zakres ubezpieczenia 
Ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej objęci zostają studenci  i  doktoranci, obywatele 
polscy i zagraniczni odbywający zajęcia dydaktyczne i praktyki zawodowe wynikające  z toku studiów. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem 

niedozwolonym, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania obejmującym szkodę 
rzeczywistą oraz utratę spodziewanego dochodu w tym szkody spowodowane rażącym niedbalstwem. 
Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych  

w rozumieniu art. 448 Kodeksu Cywilnego. Za szkodę  osobową uważa się  śmierć, uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia oraz  utracone korzyści i inne straty będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia, a także należne zadośćuczynienie, jeżeli obowiązek jego wypłaty powstał wskutek 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Szkodą rzeczową jest uszkodzenie, zniszczenie lub 

utrata rzeczy oraz utracone  korzyści i inne straty będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia 
rzeczy, poniesione przez Poszkodowanego. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w okresie 
ubezpieczenia, zgłoszone przez poszkodowanych   w okresie przedawniania.  
Ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  obejmuje  szkody wyrządzone osobom trzecim  
podczas: 

a)  zajęć praktycznych i praktyk studenckich (niezależnie od ich rodzaju), staży zawodowych, badań 
laboratoryjnych oraz każdego rodzaju zajęć związanych z realizacją studiów w tym szkody 

związane  min. z przeniesieniem chorób zakaźnych, AIDS, WZW typ B lub C, oraz zakażenia 
bakteryjnego.  Za osobę trzecią uważana jest  również osoba bliska Ubezpieczonego, gdy do 
szkody doszło podczas zajęć  dydaktycznych oraz praktyk studenckich. 

b) Zajęć i imprez organizowanych przez UJK w Kielcach  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek używania przez studentów  
i doktorantów wszelkiego rodzaju  sprzętu lub aparatury  w tym medycznej, jak również szkody rzeczowe 

w każdego rodzaju  sprzęcie i aparaturze w tym medycznej oraz innym mieniu lub rzeczach polegające na 
ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie powstałe    w trakcie odbywania praktyk zawodowych, staży 
zawodowych lub zajęć  praktycznych  jak również imprez organizowanych przez UJK w Kielcach.  
 
Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności. Z zakresu ubezpieczenia 
wyłączone są szkody: 

1. Wyrządzone umyślnie przez  Osoby objęte ubezpieczeniem,  

2. Powstałe wskutek działań wojennych, wojny domowej, rewolucji, stanu wyjątkowego, strajków, 
rozruchów, buntu, zamieszek,  Aktów terroru lub  Aktów sabotażu, 

3. Powstałe wskutek czystych strat finansowych tj. szkód nie będących następstwem szkody 
rzeczowej lub szkody osobowej,  

4. Rzeczowe, osobowe oraz naruszenie dóbr osobistych nie związane z odbywanymi  zajęciami 
praktycznymi,  praktykami studenckimi, stażami zawodowymi oraz zajęciami i imprezami 

organizowanymi przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

5. Wyrządzone przez Ubezpieczonych którzy w chwili  powstania szkody znajdowali się pod wpływem 
alkoholu lub substancji psychotropowych, 

6. Wyrządzone przez przeniesienie choroby zakaźnej, gdy w chwili powstania szkody Ubezpieczony 
nie miał ważnych badań potwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.     

 
Odpowiedzialność  Ubezpieczyciela nie obejmuje także: 

1. roszczeń o wykonanie umowy, o należyte wykonanie umowy, roszczeń  o zwrot kosztów 
poniesionych na poczet wykonania zobowiązania, z tytułu zastępczego wykonania umowy 

2. kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym 
(punitive & exemplary damages), innych kar  o charakterze pieniężnym (np. nawiązki) oraz 
odsetek od tych kar lub  grzywien, a także kosztów poniesionych z tytułu odstąpienia od umowy, 
należności publicznoprawnych oraz opłat manipulacyjnych. 

 

Udział własny  Ubezpieczonego w szkodzie: 

Szkody osobowe- brak udziału własnego w szkodzie 
Szkody rzeczowe-  franszyza redukcyjna 100 PLN w każdej szkodzie. 
Naruszenie dóbr osobistych - franszyza redukcyjna 200 PLN w każdej szkodzie 
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Ubezpieczyciel wypłaca Poszkodowanym odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, 

ugody lub wyroku sądowego.  Poza wypłatą odszkodowania  Ubezpieczyciel pokrywa koszty 
dodatkowe: 
1) Poniesione po wystąpieniu szkody koszty działań mających na celu zapobieżenie  Szkodzie  
lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne– do wysokości 
sumy gwarancyjnej; 
2) Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia 

okoliczności, przyczyn, rozmiaru Szkody lub odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem; 
3) Koszty konieczne do poniesienia przez Ubezpieczonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami: 
a) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub  obrony przed roszczeniem  w sporze 
prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, 
b)  niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli  toczące się postępowanie ma 
związek z ustaleniem odpowiedzialności  Osób objętych ubezpieczeniem, a  Ubezpieczyciel wyraził zgodę 

na pokrycie tych kosztów, 
c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania  pojednawczego oraz kosztów opłat 
administracyjnych, jeśli toczące  się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności  Osób 

objętych ubezpieczeniem, a  Ubezpieczyciel  wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów. 
Koszty o których mowa w punkcie 2 i 3 pokrywane są  ponad sumę gwarancyjną – maksymalnie do 15 % 
SG ubezpieczenia podstawowego. 
 

Obowiązki Ubezpieczonego – studenta lub doktoranta UJK w Kielcach: 
1. Zapłacić składkę ubezpieczeniową w ustalonym w umowie  ubezpieczenia terminie, 
2. Wykonywać  polecenia nauczycieli zawodu lub osób wyznaczonych przez zakład pracy do opieki nad 

przebiegiem praktyk, zajęć praktycznych lub staży zawodowych,  
3. Przestrzegać  regulaminu  i procedur  obowiązujących  w zakładzie pracy w którym odbywane są 

praktyki , zajęcia praktyczne lub staże zawodowe,   
4. W miarę możliwości podejmować działania zapobiegawcze oraz środki ostrożności w celu 

zapobieżenia powstaniu Szkody, 
5. W przypadku powstania szkody, podjąć działania mające na celu ograniczenie szkody zgodnie z art. 

826 Kodeksu Cywilnego. 
 

W pozostałych kwestiach nie uregulowanych w  SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG  

z dnia 23.01.2018 r. 
 
W przypadku problemów z zawarciem ubezpieczenia, prosimy o kontakt z: 
Panią Agnieszka Warchoł 
InterRisk TU S. VIG, Oddział w Radomiu  
ul. Wolność 8, 26-600 Radom 
tel. 48 385 39 27, kom. 506 418 697 

 
Panem Aleksandrem Romanowskim 
Kancelaria Brokerska "Progres" 
ul. Ładna 6, 28-100 Busko Zdrój 
41 378 2159, kom. 502 348 127 
 

W załączeniu: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 
Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 23.01.2018 r. 

 


