InterRisk Kontakt
22 575 25 25
gdansk@interrisk.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni
oferta dla studenta/słuchacza/doktoranta

Ubezpieczenie EDU (NNW)
Zapoznaj się z naszą propozycją i kup ubezpieczenie w kilku
prostych krokach!

ofer

1. Wejdź na stronę : https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2. Podaj numer ID klienta: skgpt
lub zeskanuj poniższy kod QR, który przekieruje Cię na stronę oferty.

KOLEJNE KROKI
3. Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia
4. Zaznacz wymagane zgody – (wszystkie)
5. Wybierz wariant ubezpieczenia (przycisk kup ubezpieczenie)
6. Wypełnij formularz z danymi
7. Zapłać składkę
8. Certyfikat ubezpieczenia otrzymasz na email

UBEZPIECZENIE NNW DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
Oferta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku oraz 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. WRAZ Z POSTANOWIENIAMI DODATKOWYMI DO OWU

Wysokości świadczeń
WARIANT 1
suma ubezpieczenia
50.000 zł

WARIANT 2
suma ubezpieczenia
70.000 zł

61 zł.

85 zł.

100.000 zł

140.000 zł

55.000 zł

75.000 zł

50.000 zł

70.000 zł

50.000 zł

70.000 zł

500 zł

700 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
W tym koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na
terenie placówki oświatowej do 200 zł.

do 15.000 zł

do 21.000 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 15.000 zł

do 21.000 zł

500 zł lub 1 000 zł

700 zł lub 1 400 zł

10.000 zł

14.000 zł

5.000 zł

7.000 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki– jednorazowo 1% SU

500 zł

700 zł

Z tytułu wstrząśnienia mózgu jednorazowo 1% SU

500 zł

700 zł

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem– jednorazowo 5%

2.500 zł

3.500 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)– jednorazowo 5%

2.500 zł

3.500 zł

600 zł lub 1 800 zł
lub 3 000 zł

600 zł lub 1 800 zł
lub 3 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -Opcja D4
(świadczenie od 1 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni), pod warunkiem pobytu 3 dniowego,

50 zł

do 100 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby-Opcja D5
świadczenie od 3 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni, pod warunkiem pobytu 3 dniowego

50 zł

do 100 zł

1.000 zł

1.000 zł

Rodzaj świadczenia

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ w zł

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW łącznie ze świadczeniem z punktu
poniżej
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego łącznie ze świadczeniem
śmierć w wyniku NNW
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym również śmierć w wyniku zawału serca bądź udaru
mózgu

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
-szeroka tabela uszczerbków

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy– jednorazowe świadczenie (20%)
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW Jednorazowo 10%

OPCJE DODATKOWE ( W SKŁADCE)
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zależności od stopnia -Opcja D2

Poważne Choroby-Opcja D6
koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku-Opcja D7
Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku- Opcja D8 Wypłata świadczenia ZGODNIE Z TABELĄ
8

Operacje Ubezpieczonego w wyniku choroby- Opcja D9 Wypłata świadczenia ZGODNIE Z TABELĄ 9 OWU
Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego
lub utraconego zęba stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - Opcja
D10
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca- Opcja D12

1.000 zł

1.000 zł
1.000 zł

do 1.000 zł

do 1.000 zł

do1.000 zł

do 1000 zł

1.000 zł

1.000 zł

do 5.000 zł

do 5.000 zł

1.000 zł

1.400 zł

500 zł

500 zł

Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna)- Opcja D15
Dodatkowe świadczenie 2% SU - W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które nie pozostawiły
uszczerbku, a wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych –
jednorazowo 2% SU.

Zwrot Kosztów Leków- Opcja D18
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy-Opcja D20do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u
lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł- Opcja D18
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW-Opcja D21

do 500 zł

1.500 zł
do 500 zł

