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Program ochrony ubezpieczeniowej 

NNW dla Studentów i doktorantów 

Politechniki Wrocławskiej 2019/2020 

 

OPCJA PODSTAWOWA  – 365 DNI W ROKU, PRZEZ 24 GODZ. NA DOBĘ NA OBSZARZE CAŁEGO ŚWIATA 

▪ uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk  

 

 

 Suma Ubezpieczenia Składka za osobę z 

rozszerzeniem o wyczynowe 

uprawianie sportu  

Wariant I 15 000 zł 28,00 zł 

Wariant II 25 000 zł 48,00 zł 

Wariant III 30 000 zł 53,00 zł 

 

 

 

Opcja PODSTAWOWA 

 

  

 
Świadczenie 

 

 
Wysokość świadczenia 

 
Informacje dodatkowe 

uszczerbek na zdrowiu  
w wyniku NW 

1% SU za 1% uszczerbku na 
zdrowiu 

 
Max  100% SU 

uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie  
Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk 

śmierć Ubezpieczonego 
 w wyniku NW  

100% SU za NW uważa się również zawał serca i udar mózgu, 
wstrząs anafilaktyczny! 

koszty nabycia wyrobów 
medycznych wydawanych na 

zlecenie 

do 30% SU zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza 
ortopedycznego 

koszty przekwalifikowania 
zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

do 30% SU zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do pracy w 
dotychczasowym zawodzie  
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uszczerbek na zdrowiu w 
wyniku ataku padaczki 

1 % SU jednorazowe świadczenie, pod warunkiem 
zdiagnozowania padaczki w okresie ubezpieczenia 

zdiagnozowanie u 
Ubezpieczonego sepsy 

10% SU warunek: diagnoza lekarska potwierdzająca sepsę 

śmierć rodzica lub opiekuna 
prawnego Ubezpieczonego 

 w wyniku NW 

10% SU W sytuacji śmierci obydwu rodziców/opiekunów 
prawnych  świadczenie  wypłacane jest podwójnie 

pogryzienie przez psa, 
pokąsania, ukąszenia/użądlenia 

1% SU warunek:  pobyt w szpitalu minimum 2 dni 

wstrząśnienia mózgu 
 w wyniku NW 

 

 
 

nagłe zatrucia gazami bądź 
porażenie prądem lub piorunem 

 
 

1% SU 
 
 

 
 

5% SU 

warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 
 
 

 
 
warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 

 

 

Objaśnienia: 

SU – suma ubezpieczenia 

NW – nieszczęśliwy wypadek 

 

  

Opcje Dodatkowe – terytorium RP przez 
24 godziny na dobę 

Wysokość świadczenia  

 

 Wariant I Wariant II Wariant III 
 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

do 20% SU podlimit na rehabilitację 500 zł 

9 000 zł 13 000 zł 20 000 zł 

Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego 
do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

(0,1% SU za każdy dzień) 

9 000 zł 13 000 zł 20 000 zł 

Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady 
wrodzonej serca 

100% SU 

1 000 zł  1 000 zł 1 000 zł 

 

Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, 
maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: 
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i 
organizacji sportowych, 
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego 
planu lekcji w szkołach sportowych, 
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, 
zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej. 
 
Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na: 
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów 
sportowych, 
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej, 
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu; 
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„POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 05/07/05/2019 Zarządu UBEZPIECZYCIELA 

 z dnia 07 maja 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje 

różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU EDU PLUS 

§ 1 

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych 

warunków ubezpieczenia: 

 

1) § 2 PKT 25) OTRZYMUJE BRZMIENIE: 

„25) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną 

zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 

Dodatkowo za nieszczęśliwy wypadek rozumie się również uszczerbek na zdrowiu, o którym mowa w §4 ust.1 pkt. 1 lit. a) w wyniku 

usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się 

również wstrząs anafilaktyczny, zawał serca, udar mózgu w tym niedokrwienny udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na 

wypadek śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §4 

ust.1 pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. j oraz pkt 3 lit. f” 

2) W § 2 DODAJE SIĘ PKT 96: 

„96) wstrząs anafilaktyczny – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 

Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod:T78.0; T78.2; T80.5; T88.6” 

 

3. do § 2 dodaje się pkt. 100) w brzmieniu: 
 

„100) Zatrucie pokarmowe – ostre zaburzenie żołądkowo-jelitowe, wynikające ze spożycia pokarmu lub przyjęcia płynów, 
charakteryzujące się biegunką lub wymiotami, spowodowane działaniem na przewód pokarmowy czynników szkodliwych, 
wymagające leczenia w warunkach szpitalnych przez minimum 3 dni. Za zatrucie pokarmowe nie uważa się zatrucia 
spowodowanego zażyciem środków odurzających, środków zastępczych, substancji psychotropowych oraz alkoholu.” 

 

4. w § 4 ust. 1) dodaje się: w pkt. 1 lit.l), w brzmieniu: 
 

„nagłe zatrucie pokarmowe, gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem” 

 
 

5. w §6  dodaje się pkt. 10), w §7 dodaje się pkt. 10), w §10 dodaje się pkt. 10) w brzmieniu: 

w przypadku zatrucia pokarmowego,  nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – jeżeli w 
wyniku nagłego zatrucia pokarmowego, gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem, w następstwie którego 
nastąpił co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu – przysługuje świadczenie w wysokości 5% sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia; 

 

6.  § 5 UST.1 PKT 2) OTRZYMUJE BRZMIENIE: 

„2) samookaleczenia się przez Ubezpieczonego, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego 

za wyjątkiem ubezpieczenia uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w §4 ust.1 pkt 1 lit. a) w wyniku usiłowania popełnienia 

samobójstwa.” 

7.  § 5 ust.1 PKT 5) OTRZYMUJE BRZMIENIE: 

„5) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami, zamieszkami i bójkami a także aktami terroru za wyjątkiem aktów terroru 

(w tym zamachów) i bójek w których ubezpieczony nie brał czynnego udziału.” 
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Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25 

Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl  

 

mailto:szkody@interrisk.pl
http://www.interrisk.pl/

