INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA NNW STUDENTÓW
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

rok akademicki 2018/2019
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy
ubezpieczenia:
 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
 ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM (OC)
 ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRAKTYKANTA (OC-P)
na warunkach określonych w polisach serii A-A NR 312393 i serii A-A NR 312394.

UBEZPIECZYCIEL

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 22, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000054136 wysokość kapitału zakładowego
137.640.100,00 zł, opłacony w całości NIP 526-00-38-806, REGON 010644132
Oddział Katowice ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11, 40-129 Katowice

OKRES UBEZPIECZENIA

01.10.2018 – 30.09.2019

 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
PODSTAWA PRAWNA
ZAWARCIA
UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków PLUS
zatwierdzone uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna
Insurance Group z dnia 27.03.2018 roku oraz postanowienia dodatkowe lub
odmienne od OWU stanowiące Załącznik nr 1 do polisy.

PRZEDMIOT
UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku (w tym
wypadku komunikacyjnego), który wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność InterRisk S.A. Vienna Insurance
Group za trwałe następstwa zawału serca, krwotoku śródmózgowego oraz pokrycie
kosztów przeprowadzenia kuracji antyretrowirusowej w przypadku zaistnienia
zdarzenia w postaci podejrzenia zakażenia wirusem HIV i WZW typu: A,B, C w
trakcie nauki (w tym praktycznej nauki zawodu i praktyk) oraz w trakcie czynności
niesienia doraźnej pomocy medycznej związanej z koniecznością ratowania życia
oraz szkody związane z podstawowymi formami aktywności sportowo- turystycznej.
1.
2.
3.

ZAKRES
UBEZPIECZENIA

4.

5.

Zakres ubezpieczenia całodobowy.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju, jak i za granicą, z tym, że
świadczenia wypłacane są w kraju i wyłącznie w złotych polskich.
Przy ustalaniu należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę charakter
wykonywanej pracy i innych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego
oraz jego wiek.
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą
się wydarzyć podczas nauki (w tym praktycznej nauki zawodu i praktyk);
w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu; w życiu prywatnym; podczas
uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji.
Zakres dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia studentów SUM
w Katowicach od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje
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wyczynowego uprawiania sportu (definiowane jako aktywność fizyczna
uprawiana w ramach klubów lub organizacji sportowych mająca na celu
osiągnięcie, w drodze rywalizacji, jak najlepszych wyników albo w celach
zarobkowych).

SUMA UBEZPIECZENIA

26 000 zł

 II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

(OC)
PODSTAWA PRAWNA
ZAWARCIA
UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC osób fizycznych w życiu prywatnym
zatwierdzone uchwałą zarządu 02/23/01/2018 z dnia 23.01.2018 r. wraz
z postanowieniami dodatkowymi określonymi w polisie.

PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego,
w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym
mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie
czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) za szkody na
osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa.

ZAKRES TERYTORIALNY

Cały świat.

SUMA GWARANCYJNA

20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
1.

KLAUZULE DODATKOWE
2.

Szkody w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej
formy korzystania z cudzej rzeczy – limit 5 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Szkody wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania sportu, za
wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka – limit 10 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.

 III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRAKTYKANTA (OC-P)
PODSTAWA PRAWNA
ZAWARCIA
UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC osób fizycznych w życiu prywatnym
zatwierdzone uchwałą zarządu 02/23/01/2018 z dnia 23.01.2018 r. wraz
z postanowieniami dodatkowymi określonymi w polisie.

PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa
za szkody, rzeczowe oraz osobowe wyrządzone osobom trzecim i pacjentom
powstałe w związku z związku z wykonywaniem czynności medycznych, które
Ubezpieczony w myśl przepisów prawa zobowiązany jest naprawić
(odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa).
Zakres obejmuje również szkody:
1. wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy,
2. wynikłe z udzielania świadczeń zdrowotnych,
3. wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
4. powstałe w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między
innymi organizowanych przez Uczelnię, Samorząd Studentów lub koła
studenckie,
5. wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich,
6. wyrządzone przez studenta w mieniu szpitala / przychodni,
7. wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych oraz
zakażeń,
8. wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub
laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, chyba, że
powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami (w przypadku niższych sum
gwarancyjnych odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej),
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9.

ZAKRES
TERYTORIALNY
SUMA GWARANCYJNA
ROZSZERZENIE
OCHRONY

wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem zabiegów
kosmetycznych w związku z odbywaniem praktyk.

Cały świat
50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Konsultacje prawne obejmujących m.in. koszty opinii prawnych w związku
z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł
Składka dodatkowa: 10 zł

 IV. INFORMACJE OGÓLNE
Likwidacja szkód:
Szkody należy zgłaszać na stronie internetowej https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new lub poprzez
infolinię pod numerem telefonu: (22) 212 20 12.
Przy zgłoszeniu szkody należy podać nr polisy:
 seria A-A NR 312393 – w przypadku zgłaszania szkody z ubezpieczenia NNW lub OC w życiu
prywatnym, lub
 seria A-A NR 312394 – w przypadku zgłaszania szkody z ubezpieczenia OC praktykanta.
Płatność składki:
Płatność składki następuje:
1) w pierwszym okresie ubezpieczenia - do dnia 31 grudnia 2018 r.
2) w drugim okresie ubezpieczenia – do dnia 31 grudnia 2019 r.
Jeżeli ubezpieczony opłaci składkę po ww. terminie ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie od dnia
następnego po opłaceniu składki i trwać będzie do końca okresu ubezpieczenia.
Sposób płatności:
Wpłata na konto InterRisk TU S.A.:
a) składka łączna za ubezpieczenie NNW oraz OC w życiu prywatnym w wysokości 40 zł na numer
rachunku 65 1240 6960 7170 0001 2031 2393,
b) składka za ubezpieczenie OC-P w wysokości 50 zł lub 60 zł (z rozszerzeniem o koszty konsultacji
prawnych) na numer rachunku 38 1240 6960 7170 0001 2031 2394.
Odbiorca:
InterRisk TU S.A. VIG Oddział Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11, 40-129 Katowice
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz nr PESEL ubezpieczonego (studenta) oraz nr
polisy:
 seria A-A NR 312393 – w przypadku opłacania składki za ubezpieczenia NNW i OC w życiu
prywatnym,
 seria A-A NR 312394 – w przypadku opłacania składki za ubezpieczenie OC praktykanta.
UWAGA! Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu poprzez formularz znajdujący
się na stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach celem umieszczenia na liście
ubezpieczonych oraz wydania potwierdzenia ubezpieczenia.
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