CERTYFIKAT
zawarcia ubezpieczenia OC
POLISA seria K nr 27000815
UBEZPIECZYCIEL: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą
w Warszawie przy ul. Noakowskiego 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, wysokość kapitału zakładowego
137.640.100,00 zł, opłacony w całości NIP 526-00-38-806, REGON 010644132, Jednostka obsługująca: Oddział
Radom ul. Wolność 8, 26-600 Radom

UBEZPIECZAJĄCY: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
UBEZPIECZONY: student lub doktorant UJK w Kielcach, którego imię, nazwisko oraz
nr pesel podano w tytule przelewu składki.
Certyfikat ważny wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu pełnej kwoty składki
w wysokości 25,00 PLN na konto Ubezpieczyciela nr 28 1240 6960 7170 0800 2700 1383,
który to dokument w tytule przelewu zawiera
imię, nazwisko oraz nr pesel
UBEZPIECZONEGO.

Okres ubezpieczenia dla studentów, doktorantów, którzy dokonali przelewu składki do 30.11.2018 r.:
od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Okres ubezpieczenia dla studentów, doktorantów, którzy dokonali przelewu składki po 30.11.2018 r.:
od dnia następnego po dokonaniu zapłaty składki do 30.09.2019 r.
Podstawa zawarcia ubezpieczenia:
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna
Insurance Group z dnia 23.01.2018 r.
Zakres ubezpieczenia:
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
zajęć
i imprez organizowanych przez UJK w Kielcach.

W przypadku zaistnienia zdarzenia, zgłoszenia szkody można dokonać:
➢ telefonicznie na nr infolinii: 22 212 2055
➢ elektronicznie na adres mailowy: Umowy.GeneralneIR@vigekspert.pl
➢ pisemnie na adres: InterRisk Kontakt - Szkody Korporacyjne; Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Zgłaszając szkodę należy przesłać w załączeniu wypełniony właściwy druk zgłoszenia szkody, który można pobrać ze strony InterRisk:
www.interrisk.pl

