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UBEZPIECZENIE OBEJMUJE:

 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

 Wyczynowe uprawianie sportu w cenie ubezpieczenia.

 Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku akademickiego , wakacji , praktyk.

 OC w życiu prywatnym rozszerzone o OC w związku z odbywaniem praktyk studenckich 

opcja PODSTAWOWA
 uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

 OCHRONA 24H NA TERENIE CAŁEGO ŚWIATA 
SKŁADKA  (osoba/rok) NW + OC

I wariant NW 33 000 zł
+ OC 10 000zł

79,00 zł

II wariant NW 35 000 zł
+ OC 10 000 zł

83,00 zł

III wariant NW 40 000 zł
+ OC 10 000 zł

86,00 zł

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!śmierć Ubezpieczonego

 w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej

dodatkowe świadczenie 
100% SU
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koszty nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie oraz

 koszty zakupu lub naprawy
okularów korekcyjnych lub aparatu

słuchowego uszkodzonych w wyniku
NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU

do wysokości 200 zł

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego

zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

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, warunek: padaczka rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia

rozpoznanie u Ubezpieczonego
sepsy

20% SU jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
Ubezpieczonego w wyniku NW

10% SU wypłata za 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia

pogryzienie przez psa,

pokąsanie, ukąszenie

1% SU

2% SU

jednorazowe świadczenie

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni

wstrząśnienia mózgu
 w wyniku NW

1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie
gazami bądź porażenie prądem lub

piorunem

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni

rozpoznanie u Ubezpieczonego
chorób odzwierzęcych (bąblowicy,

toksoplazmozą, wścieklizny)

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba rozpoznana w okresie ubezpieczenia
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 OPCJE DODATKOWE                                        

Opcja dodatkowa: Wysokość
świadczenia

Suma Ubezpieczenia I wariant Suma Ubezpieczenia II wariant          Suma Ubezpieczenia III wariant

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć 
Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego

100% SU

33 000 zł 35 000 zł 40 000 zł

Opcja Dodatkowa D2 – 
oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego 
wypadku

II
stopie

ń

10% SU 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

III
stopie

ń

30% SU

IV
stopie

ń

50% SU

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w 
szpitalu w wyniku NW
 (świadczenie od pierwszego dnia 
pobytu w szpitalu)

1% SU
za każdy dzień

2 500 zł 3 500 zł 4 500 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w 
szpitalu w wyniku choroby 
(świadczenie od drugiego dnia 
pobytu)

1% SU
za każdy dzień

2 500 zł 3 500 zł 4 500 zł

Opcja Dodatkowa D6 – Poważne 
Choroby:

nowotwór złośliwy
 paraliż

 niewydolność nerek
transplantacja głównych organów

 poliomyelitis
 utrata mowy

 utrata słuchu
 utrata wzroku

100% SU
w przypadku
rozpoznania
Poważnej
Choroby

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

Oferta przygotowana na podstawie  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus  zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z  dnia 3 marca 2020r.   Wyłączenia i  ograniczenia

odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020r.  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli  i  dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki  Akcyjnej Vienna
Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku  dostępnych na stronie www.interrisk.pl 

http://www.interrisk.pl/


 anemia aplastyczna
 stwardnienie rozsiane

 cukrzyca typu I
 niewydolność serca

 choroba autoimmunologiczna
 zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych
Opcja  Dodatkowa  D7  –  koszty

operacji  plastycznych  w  wyniku

nieszczęśliwego wypadku

zwrot do 100%
SU

2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

Opcja Dodatkowa D8 – operacje 

w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku (wymienione w Tabeli nr 

8 w OWU EDU Plus)

w zależności od
rodzaju operacji 

2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 – koszty 

leczenia w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku

zwrot kosztów
do 100% SU

rehabilitacja nie
więcej

niż 1.000 zł

4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

Opcja Dodatkowa D11 – czasowa 

niezdolność Ubezpieczonego do 

nauki lub pracy w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku

1% sumy
ubezpieczenia/
za każdy dzień

3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

Opcja Dodatkowa D12 - 

rozpoznanie u Ubezpieczonego 

wady wrodzonej serca

jednorazowo
100% SU

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D13 – koszty 

leczenia stomatologicznego w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 100% sumy
ubezpieczenia,
nie więcej niż

300 zł za każdy
ząb

4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe

leczenie w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku

100% SU 700 zł 800 zł 900 zł

Opcja Dodatkowa D15 – 

ASSISTANCE EDU PLUS:

zgodnie z

OWU
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Oferta przygotowana na podstawie  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus  zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z  dnia 3 marca 2020r.   Wyłączenia i  ograniczenia

odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020r.  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli  i  dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki  Akcyjnej Vienna
Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku  dostępnych na stronie www.interrisk.pl 

http://www.interrisk.pl/


dla ucznia lub studenta
indywidualne korepetycje do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego NW, warunek: Ubezpieczony uczeń lub student uległ NW, który spowodował niezdolność do nauki minimum 7 dni

(udokumentowane zaświadczeniem lekarskim)

dla personelu placówki
oświatowej

pomoc rehabilitacyjna

do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego NW
warunek: Ubezpieczony pracownik personelu placówki oświatowej uległ NW, który spowodował niezdolność do wykonywania pracy na minimum 7 dni (udokumentowane

zwolnieniem lekarskim L4); lekarz prowadzący leczenie zlecił rehabilitację

pomoc medyczna
wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny

pomoc informatyczna

zdalna konfiguracja dowolnego programu pocztowego
wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze pakietu MS Office, wsparcie merytoryczne w obsłudze kanałów Social Media, wsparcie merytoryczne i techniczne w

systemach operacyjnych Windows oraz Mac
doradztwo w zakresie doboru nowego urządzenia

pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej

Opcja Dodatkowa D18 – koszty 

leków

zwrot do 100%
SU 500 zł 500 zł 500 zł

Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet 

KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy:

usunięcie kleszcza 

badania diagnostyczne
potwierdzające lub wykluczające

zakażenie boreliozą 

antybiotykoterapia zalecona
przez lekarza

1.000 zł w
przypadku

rozpoznania
boreliozy

zwrot do
150 zł

        zwrot do
150 zł

zwrot do
200 zł

1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D23 – koszty 
opłaconego czesnego po śmierci 
opiekuna prawnego lub rodzica 
Ubezpieczonego w następstwie 
NW

zwrot do 100%
SU

2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
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Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Podaj nr ID klienta : srx4v

lub zeskanuj poniższy kod QR, który przekieruje Cię na stronę oferty.

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

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

„POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU
S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 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 ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 r.
§ 1
Dla potrzeb niniejszej oferty ubezpieczenia/ umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków
ubezpieczenia.
1) § 2 PKT 35) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„35) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której
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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. c) 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. h, pkt 2 lit.k oraz pkt 3 lit. g”
2) W § 2 DODAJE SIĘ PKT 111:
„111) 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. c) w wyniku usiłowania popełnienia samobójstwa.”
4) § 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.”
5) § 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.
6) § 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;”
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7)„14) Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w 
umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:
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. „
8) § 21 ust. 3 pkt 13 ) OWU, który otrzymuje brzmienie:
a) kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności 
do
pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła ww. zaświadczenie oraz zaświadczeniem stwierdzającym
zatrudnienie – w przypadku Ubezpieczonego będącego pracownikiem placówki oświatowej, chyba że Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie
niezależnych.
b) zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres niezdolności do nauki – w przypadku uczniów i studentów;”
§ 2
Płatność składki zgodnie z ustalonymi warunkami funkcjonowania Programu Ubezpieczenia NNW i OC w życiu prywatnym dla studentów i doktorantów 
potwierdzonego
wniosko – polisą jest wymagana od Ubezpieczonego jako osoby indywidualnie potwierdzającej przystąpienie do umowy ubezpieczenia.
Wymóg opłacenia składki na rzecz InterRisk TU SA VIG spoczywa wyłącznie na Ubezpieczonym - studencie, doktorancie w momencie dokonania logowania na 
Platformie
EDU PLUS i zatwierdzenia akceptacji warunków umowy ubezpieczenia . Przystąpienie do ubezpieczenie jest dobrowolne.
„POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i
dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki 
Akcyjnej
Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 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 Odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus
zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku
§ 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:
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„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.”
Klauzula nr1, Iż:
„W klauzuli nr 1 nie maja zastosowania postanowienia punktu 2 niniejszej klauzuli. „
punkt 3.
Skreśla się.
Klauzula nr 2
Punt 3.
Skreśla się.
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§ 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;

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr01/03/03/2020 Zarządu 
Ubezpieczyciela z dnia 3 marca 2020 rok oraz Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów 
placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej 
Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku dostępnych na stronie www.interrisk.pl.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność 
ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r.

Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
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