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Program ochrony ubezpieczeniowej NNW dla Studentów  

i doktorantów Politechniki Łódzkiej 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  

▪ rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu  

 

 

 Suma Ubezpieczenia Składka za osobę z OC w życiu 

prywatnym SU 10 000 zł   

Wariant I 33 000 zł 76,00 zł 

Wariant II 35 000 zł 78,50 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  

uszczerbek na zdrowiu w 
wyniku ataku padaczki 

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

1% SU 
 

warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 
 

 

 

Objaśnienia: 

SU – suma ubezpieczenia 

NW – nieszczęśliwy wypadek 

 

  

Opcje Dodatkowe – terytorium RP przez 
24 godziny na dobe 

Wysokość świadczenia  

 

 Wariant I SU  Wariant II SU  
 

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego 

33 000 zł 35 000 zł 

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku   
II stopień               10% SU 
III stopień 30% SU 
IV stopień 50% SU 10 000 zł 10 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku (1% SU za każdy dzień 
(świadczenie od 1 dnia min.3 dni 
pobytu) 

 
 
 

2 000 zł 2 500 zł 

 Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku 
choroby (   1% SU za każdy dzień (świadczenie od 2 dnia 
min. 3 dni pobytu  ) 

 
 

2 000 zł 2 500 zł 

 Opcja Dodatkowa D6 - Poważne choroby (nowotwór 
złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata 
wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, 
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność 
serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 
100% SU   

 
 
 
 
 
 

1 000 zł 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku do 20% SU 

 
2 000 zł 2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku zgodnie z TABELĄ NR 8 OWU 

 
2 000 zł 2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku do 10% SU podlimit na 
rehabilitację 800 zł 

 
 

40 000 zł 40 000 zł 
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Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność 
Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW  0,1% 
SU za każdy dzień 

 
 

20 000 zł 20 000 zł 

Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego 
wady wrodzonej serca 100% SU 

 
1 000 zł 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 10% SU 

 
40 000 zł 40 000 zł 

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 2% SU (wymóg niezdolność do 
nauki minimum 30 dni. )   

 
 

33 000 zł 35 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS świadczenia 
zgodnie z OWU 

 
5 000 zł 5 000 zł 

 

 

 

 

 „POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 05/07/05/2019 

Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 07.05.2019 r.”  

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 oferty ubezpieczenia/ 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) § 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.”  

6) § 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.”  

7) § 11 UST. 1 PKT 10) ) OTRZYMUJE BRZMIENIE:  

„10) Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, a w przypadku kosztów rehabilitacji nie więcej niż 800 zł , pod warunkiem, iż 

koszty leczenia:  

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,  

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;”  

8) § 11 ust. 1 pkt 4) 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 

pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w 

związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w 

szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 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;”  

9) § 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 oraz pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w 

szpitalu trwającego minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne 

przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. 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;”  

9) § 11 ust. 1 pkt 14) otrzymuje brzmienie:  

„14) Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłata świadczenia w wysokości 2% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:  
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a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, 

złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu oraz  

b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 30 dni. „  

 

10) § 16 UST. 2 OTRZYMUJE BRZMIENIE  

Odpowiedzialność InterRisk z tytułu mowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie 

wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu całej składki przez Ubezpieczonego. 

 

„POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W 

ŻYCIU PRYWATNYM ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 

2018.” 

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

proponowaną treścią umowy a OWU Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym. 

§ 1 

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

warunków ubezpieczenia. 

1) § 2 PKT 2) OTRZYMUJE BRZMIENIE: 

„2)Czynności życia prywatnego - działania i zaniechania w sferze czynności związanych z życiem prywatnym, uprawianiem sportów oraz nauką, praktykami, 

stażami i wykonywaniem pracy.” 

2) § 2 PKT 3) OTRZYMUJE BRZMIENIE 

„3) Praca zawodowa - wykonywanie czynności w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,” 

3) § 2 PKT 18) OTRZYMUJE BRZMIENIE: 

„18) Wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie zaistniałe w okresie ubezpieczenia, będące bezpośrednią przyczyną powstania szkody, rodzące 

odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonego i pozostające w związku z czynnościami życia prywatnego, uprawianiem sportów oraz nauką, praktykami, stażami i wykonywaniem pracy.” 

4) § 3 UST. 1) OTRZYMUJE BRZMIENIE: 

„1) Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w myśl przepisów prawa Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia 

szkody osobowej 

lub rzeczowej w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem przez niego czynności życia 

prywatnego, uprawianiem sportów oraz nauką, praktykami, stażami i wykonywaniem pracy.” 

5) § 3 UST. 6) OTRZYMUJE BRZMIENIE : 

„6)Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 24h/ dobę oraz obejmuje szkody wyrządzone na terytorium całego świata.” 

6) § 4 PKT 4) OTRZYMUJE BRZMIENIE : 

„4) wynikające z wykonywania pracy fizycznej w budownictwie, kopalni, rolnictwie lub wykonywaniem działalności gospodarczej i/ lub wolnego zawodu” 

7) § 4 PKT 6) SKREŚLA SIĘ: 

8) W § 3 DODAJE SIĘ PKT 7) 

„7) Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uszkodzenia lub zniszczenia pomocy dydaktycznych i innego mienia użytkowanego przez studentów i 

doktorantów, wykorzystywanego do kształcenia lub w innych celach naukowych na terenie uczelni będących własnością uczelni.” 

9) § 5 UST. 1 PKT 1) SKREŚLA SIĘ. 

10) § 8 UST. 2 OTRZYMUJE BRZMIENIE: 

„8) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu całej 

składki przez Ubezpieczonego.” 

§ 2 

Ponadto ustala się, że w ramach zawartej umowy: 

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa; 

2. zakres pełny ubezpieczeń 24 godziny / dobę obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia podczas zajęć dydaktycznych / pracy, w drodze na 

zajęcia / do pracy i zajęć/z pracy oraz w życiu prywatnym; 

3. objęte ochroną są także osoby będące na urlopach dziekańskich, opiekuńczych, wychowawczych oraz osoby odbywające służbę wojskową; 

4. ubezpieczyciel przyjmuje i prowadzi sprawę poszkodowanego za pośrednictwem infolinii; 

 

 

 

 

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25 

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