Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Dla studentów z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu (innych niż Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział
Matematyczno- Przyrodniczy, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia)
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.
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Rodzaj świadczenia

wysokość
świadczenia

Składka 40,00 PLN

Podstawowa suma ubezpieczenia
Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Za zgon powstały wskutek NW uważa się
również śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu , nie będące następstwem chorób przewlekłych dla
Ubezpieczonych którzy w dniu zdarzenia nie przekroczyli 30 roku życia.
Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW – płatne za każdy 1%–uszczerbek do 25% SU
Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW– płatne za każdy 1%–uszczerbek od 26% do 50% SU
Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW–płatne za każdy 1%–uszczerbek od 51% do 75%SU
Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW – płatne za 1%–uszczerbek pow. 75 do 100 % SU
Dieta szpitalna płatna od drugiego dnia pobytu w szpitalu za każdy dzień pobytu – płatna do 60 dni.
Świadczenie z tytułu czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy, udokumentowanej odpowiednim
zaświadczeniem lekarskim, powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie płatne w wysokości 0,1 % sumy ubezpieczenia za każdy dzień
niesprawności począwszy od 7 dnia zwolnienia gdy czasowa niezdolność trwała poniżej 30 dni, począwszy od 1
dnia zwolnienia gdy czasowa niezdolność przekraczała 30 dni. Maksymalny czas wypłaty świadczenia z tytułu
całkowitej niezdolności do nauki lub pracy wynosi 120 dni
W przypadku ukąszenia przez owady oraz kleszcze, Wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli ukąszenie skutkuje
wystąpieniem rumieńca wędrującego, odczynu zapalnego lub odczynu pokrzywkowego z wtórną alergizacją
wymagającą leczenia antybiotykami i lekami uczuleniowymi - ryczałtowa wypłata świadczenia
Jednorazowe świadczenie płatne w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu z tytułu NW lub innego zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczonemu, gdy w następstwie zdarzenia objętego umową
ubezpieczenia doznał on urazów nie dających się zakwalifikować do trwałego uszczerbku na zdrowiu, wymagających
minimum jednego pobytu Ubezpieczonego w placówce służby zdrowia - ryczałtowa wypłata świadczenia
Jednorazowe świadczenie płatne wskutek pogryzienia przez psa, skutkujące pobytem w szpitalu minimum 2 dni –
ryczałtowa wypłata świadczenia
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, wózka inwalidzkiego oraz koszty odbudowy
stomatologicznej zębów stałych (minimum 300 zł/ząb),
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
Koszty leczenia z tytułu NW lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, poniesione na terenie RP
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o śmierć wskutek NW rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego , pod
warunkiem, że ubezpieczony w chwili śmierci rodzica lub opiekuna prawnego nie przekroczył 28 lat
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Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej:
Składka 25,00 PLN

1.

Zakres ubezpieczenia

2.

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.

Kontakt: AGNIESZKA WARCHOŁ tel. 048 385 39 27, kom. 506 418 697

Suma
Ubezpieczenia

50 000 zł

§1
Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:
1. W § 4 ust. 1. pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) Opcji Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja obejmującej:
a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, b) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym również zwrot
kosztu odbudowy stomatologicznej zębów stałych, c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, e) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
f) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, g) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
h) pogryzienie przez psa, ukąszenia użądlenia, nagłe zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, i) wstrząśnienie mózgu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku; j) Jednorazowe świadczenie płatne w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu z tytułu NW lub innego zdarzenia objętego
umową ubezpieczenia. k) śmierć ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej”
2. § 10 pkt. 1) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym również zwrot kosztu odbudowy stomatologicznej zębów stałych - zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokość 5 000zł, pod warunkiem iż:
- są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,
- zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,
- zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych przysługuje do wysokości 300 zł za ząb”
3. § 10 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;”
4. § 10 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) Jednorazowe świadczenie płatne wskutek pogryzienia przez psa, skutkujące pobytem w szpitalu minimum 2 dni –świadczenie w wysokości 1,5 %
sumy ubezpieczenia; W przypadku ukąszenia przez owady oraz kleszcze, świadczenie w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia, jeżeli ukąszenie
skutkuje wystąpieniem rumieńca wędrującego, odczynu zapalnego lub odczynu pokrzywkowego z wtórną alergizacją wymagającą leczenia
antybiotykami i lekami uczuleniowymi;”
5. W § 10 dodaje się pkt 8), który otrzymuje brzmienie:
„8) Jednorazowe świadczenie w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia płatne w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu z tytułu NW lub innego
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczonemu, gdy w następstwie zdarzenia objętego umową ubezpieczenia doznał on
urazów nie dających się zakwalifikować do trwałego uszczerbku na zdrowiu, wymagających minimum jednego pobytu Ubezpieczonego w placówce
służby zdrowia.”
6. § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy
od drugiego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy
wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że
przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”
7. § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu
w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt
w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”
8. § 11 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie:
„11) Świadczenie z tytułu czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy, udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, powstałej
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie płatne w wysokości 0,1 % sumy
ubezpieczenia za każdy dzień niesprawności począwszy od 7 dnia zwolnienia gdy czasowa niezdolność trwała poniżej 30 dni, począwszy od 1 dnia
zwolnienia gdy czasowa niezdolność przekraczała 30 dni. Maksymalny czas wypłaty świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do nauki lub pracy
wynosi 120 dni.
Pozostałe warunki zgodne z OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
z dnia 27.03.2018 r. oraz OWU odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group z dnia 23.01.2018 r.

