
 

 
 

 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Polisa EDU-A/P numer 086405 
 
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 30.11.2020 r.: 
od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.  
 

Okres ubezpieczenia dla studentów, doktorantów, którzy dokonali przelewu składki po 30.11.2020r.: 
od dnia następnego po dokonaniu zapłaty składki  do 30.09.2021 r. 
 

 

Lp. Rodzaj świadczenia                                                                             Składka 40,00 PLN 
wysokość 

świadczenia  
1. Podstawowa suma ubezpieczenia 35 000 zł 

2. 

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.  

35 000 zł 

3. Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW – płatne za każdy 1%–uszczerbek do 25% SU  350 zł 

4. Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW–płatne za każdy 1%–uszczerbek od 26% do 50% SU   525 zł 

5. Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW–płatne za każdy 1%–uszczerbek od 51% do 75%SU 700 zł 

6. Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW – płatne za 1%–uszczerbek  pow. 75 do 100 % SU 875 zł 

7. Dieta szpitalna wyniku: NW- świadczenie płatne od 1-go dnia przy min. 3- dniowym pobycie lub wyniku choroby 60 zł 

8. 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy w wyniku NW– świadczenie w wysokości 0,1% sumy 
ubezpieczenia począwszy od:  
a) 7- go dnia  gdy czasowa niezdolność trwała do 30 dni 
b) 1-go dnia gdy czasowa niezdolność trwała powyżej 30 dni 
Maksymalny czas wypłaty świadczenia wynosi 120 dni 

35 zł  

9. 
Świadczenie w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia w tym kleszczy  1,0% sumy 

ubezpieczenia 

10. 
Świadczenie tzw. bólowe- płatne w przypadku uszkodzeń ciała nie powodujących trwałego uszczerbku na zdrowiu 
w wyniku  NNW, wymagających jednak interwencji medycznej w placówce służby zdrowia i co najmniej jednej wizyty 
kontrolnej w placówce medycznej 

1,0% sumy 
ubezpieczenia 

11. Koszty nabycia wyrobów medycznych, ortopedycznych, pomocniczych 5 000 zł 

12. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW 5 000 zł 

13. 
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, oraz Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 
(maksymalnie 300 zł / ząb) poniesione na terenie RP i poza granicami RP 

5 000 zł 

14. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW 3 500 zł 

15. Rozszerzenie zakresu o świadczenie z tytułu Śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego  10 000 zł 

16. Świadczenie jednorazowe - Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 

17. Świadczenie jednorazowe związane ze zdiagnozowaniem po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia sepsy  3 500 zł 

18. Assistance na terytorium RP (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna) 5 000 zł 

 

 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej: Polisa K numer 27003322 
 

1. Zakres ubezpieczenia                                                                           Składka 25,00 PLN Suma 
Ubezpieczenia 

2. 

A) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone 
osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zobowiązania obejmującym szkodę rzeczywistą oraz utratę spodziewanego dochodu w tym szkody spowodowane rażącym 
niedbalstwem. . 

B) Zakres terytorialny ubezpieczenia OC obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

C) Ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje między innymi szkody: 

(1) w związku z realizacją praktyk zawodowych (niezależnie od ich rodzaju), zajęć praktycznych, staży zawodowych, badań 
laboratoryjnych oraz każdego rodzaju zajęć realizowanych w ramach dydaktyki, 

(2) wyrządzone wskutek przeniesienia wirusów, chorób zakaźnych i zakażeń, w tym HIV, sepsa, WZW-typ B i C; 

(3) podczas wykonywania czynności o charakterze medycznym, w związku z realizacją praktyk zawodowych, zajęć 
praktycznych i staży 

(4) Zajęć i imprez organizowanych przez UJK w Kielcach 

(5) powstałe wskutek używania wszelkiego rodzaju sprzętu lub aparatury w tym medycznej, jak również szkody rzeczowe w 
tym sprzęcie oraz innym mieniu lub rzeczach polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie powstałe  

w trakcie odbywania praktyk zawodowych, staży zawodowych lub zajęć praktycznych. 

(6) Ochroną objęte będą także szkody w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Świadczenie należne w granicach 
limitu 

50 000 zł 
na jeden 

i wszystkie 
wypadki  

 
 

 
 Kontakt:  AGNIESZKA WARCHOŁ tel. 048 385 39 20, kom. 506 418 697 
 
 



 

 
 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy 
proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna 
Insurance Group z dnia 03.03.2020 r. 
 

§1  
Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: 
 
1. § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie:  
„Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w: 
Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja obejmującej następujące ryzyka: 
a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
b) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, 
c) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
d) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, 
e) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 
f ) pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie, 
g) rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy, 
h) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
i) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, 
j) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
k) zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem, 
l) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny); 
j) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 
 

2.  § 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;” 
 
3. § 10 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
„5) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;” 
 
4. W § 10 dodaje się pkt 11), który otrzymuje brzmienie: 
 „11) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie  pod 
warunkiem iż: 
a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu) oraz nie wypłacono świadczenia z 
tytułu ataku padaczki, wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, pokąsania, ukąszenia, porażenia prądem lub piorunem 
oraz 
b) uszkodzenie ciała wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej jednej wizyty  kontrolnej u lekarza” 
 
5. § 11 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie: 
„11) czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub do pracy w wyniku NW– świadczenie w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia począwszy od: 
a) 7- go dnia gdy czasowa niezdolność trwała do 30 dni b) 1-go dnia gdy czasowa niezdolność trwała powyżej 30 dni Maksymalny czas wypłaty 
świadczenia wynosi do 120 dni, udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który 
miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej” oraz we wszystkich miejscach, gdzie jest mowa o w/w świadczeniu 
 
 
 

Pozostałe warunki zgodne z OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 
03.03.2020 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Polisa EDU-A/P numer 086405 
 
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 30.11.2020 r.: 
od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.  
 

Okres ubezpieczenia dla studentów, doktorantów, którzy dokonali przelewu składki po 30.11.2020r.: 
od dnia następnego po dokonaniu zapłaty składki  do 30.09.2021 r. 
 

 

Lp. Rodzaj świadczenia                                                                             Składka 40,00 PLN 
wysokość 

świadczenia  
1. Podstawowa suma ubezpieczenia 35 000 zł 

2. 

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.  

35 000 zł 

3. Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW – płatne za każdy 1%–uszczerbek do 25% SU  350 zł 

4. Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW–płatne za każdy 1%–uszczerbek od 26% do 50% SU   525 zł 

5. Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW–płatne za każdy 1%–uszczerbek od 51% do 75%SU 700 zł 

6. Świadczenie płatne za trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW – płatne za 1%–uszczerbek  pow. 75 do 100 % SU 875 zł 

7. Dieta szpitalna wyniku: NW- świadczenie płatne od 1-go dnia przy min. 3- dniowym pobycie lub wyniku choroby 60 zł 

8. 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy w wyniku NW– świadczenie w wysokości 0,1% sumy 
ubezpieczenia począwszy od:  
a) 7- go dnia  gdy czasowa niezdolność trwała do 30 dni 
b) 1-go dnia gdy czasowa niezdolność trwała powyżej 30 dni 
Maksymalny czas wypłaty świadczenia wynosi 120 dni 

35 zł  

9. 
Świadczenie w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia w tym kleszczy  1,0% sumy 

ubezpieczenia 

10. 
Świadczenie tzw. bólowe- płatne w przypadku uszkodzeń ciała nie powodujących trwałego uszczerbku na zdrowiu 
w wyniku  NNW, wymagających jednak interwencji medycznej w placówce służby zdrowia i co najmniej jednej wizyty 
kontrolnej w placówce medycznej 

1,0% sumy 
ubezpieczenia 

11. Koszty nabycia wyrobów medycznych, ortopedycznych, pomocniczych 5 000 zł 

12. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW 5 000 zł 

13. 
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, oraz Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 
(maksymalnie 300 zł / ząb) poniesione na terenie RP i poza granicami RP 

5 000 zł 

14. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW 3 500 zł 

15. Rozszerzenie zakresu o świadczenie z tytułu Śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego  10 000 zł 

16. Świadczenie jednorazowe - Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 

17. Świadczenie jednorazowe związane ze zdiagnozowaniem po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia sepsy  3 500 zł 

18. Assistance na terytorium RP (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna) 5 000 zł 

 

 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej: Polisa K numer 27003322 
 

1. Zakres ubezpieczenia                                                                           Składka 25,00 PLN Suma 
Ubezpieczenia 

2. 

A) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone 
osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zobowiązania obejmującym szkodę rzeczywistą oraz utratę spodziewanego dochodu w tym szkody spowodowane rażącym 
niedbalstwem. . 

B) Zakres terytorialny ubezpieczenia OC obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

C) Ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje między innymi szkody: 

(1) w związku z realizacją praktyk zawodowych (niezależnie od ich rodzaju), zajęć praktycznych, staży zawodowych, badań 
laboratoryjnych oraz każdego rodzaju zajęć realizowanych w ramach dydaktyki, 

(2) wyrządzone wskutek przeniesienia wirusów, chorób zakaźnych i zakażeń, w tym HIV, sepsa, WZW-typ B i C; 

(3) podczas wykonywania czynności o charakterze medycznym, w związku z realizacją praktyk zawodowych, zajęć 
praktycznych i staży 

(4) Zajęć i imprez organizowanych przez UJK w Kielcach 

(5) powstałe wskutek używania wszelkiego rodzaju sprzętu lub aparatury w tym medycznej, jak również szkody rzeczowe w 
tym sprzęcie oraz innym mieniu lub rzeczach polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie powstałe  

w trakcie odbywania praktyk zawodowych, staży zawodowych lub zajęć praktycznych. 

(6) Ochroną objęte będą także szkody w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Świadczenie należne w granicach 
limitu 

50 000 zł 
na jeden 

i wszystkie 
wypadki  

 
 

 
 Kontakt:  AGNIESZKA WARCHOŁ tel. 048 385 39 20, kom. 506 418 697 
 



 

 
 

 
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy 
proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna 
Insurance Group z dnia 03.03.2020 r. 
 

§1  
Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: 
 

1. § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie:  
„Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w: 
Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja obejmującej następujące ryzyka: 
a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
b) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, 
c) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
d) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, 
e) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 
f ) pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie, 
g) rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy, 
h) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
i) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, 
j) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
k) zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem, 
l) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny); 
j) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 
 

2.  § 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;” 
 
3. § 10 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
„5) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;” 
 
4. W § 10 dodaje się pkt 11), który otrzymuje brzmienie: 
 „11) uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie  pod 
warunkiem iż: 
a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu) oraz nie wypłacono świadczenia z 
tytułu ataku padaczki, wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, pokąsania, ukąszenia, porażenia prądem lub piorunem 
oraz 
b) uszkodzenie ciała wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej jednej wizyty  kontrolnej u lekarza” 
 
5. § 11 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie: 
„11) czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub do pracy w wyniku NW– świadczenie w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia począwszy od: 
a) 7- go dnia gdy czasowa niezdolność trwała do 30 dni b) 1-go dnia gdy czasowa niezdolność trwała powyżej 30 dni Maksymalny czas wypłaty 
świadczenia wynosi do 120 dni, udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który 
miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej” oraz we wszystkich miejscach, gdzie jest mowa o w/w świadczeniu 
 
 
 

Pozostałe warunki zgodne z OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 
03.03.2020 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


