
 

 

 
 

  

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  

DLA STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW  

AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W WARSZAWIE 

W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA obejmuje świadczenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, tj. nagłym 

zdarzeniem mającym miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wywołanym przyczyną zewnętrzną, 

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

W rozumieniu OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem 

ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

 
Tab.1 Zakres i wysokość świadczeń w programie NNW Studentów i Doktorantów APS 

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ 
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  14 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 14 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

 
14 000 zł 

140 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 140 zł 

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu, jeśli nastąpiło uszkodzenie ciała w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej 
210 zł 

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku, na podstawie decyzji ZUS 

do wys. 4 200 zł 
nie więcej niż rzeczywiste, 

udowodnione koszty 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej (przysługuje pod warunkiem powstania kosztów w wyniku wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania 
ochrony i w okresie maksymalnie  6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku) 

do wys. 1 500 zł 
nie więcej niż rzeczywiste, 

udowodnione koszty 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 2 
lata od daty wypadku wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. (Dz.U. nr 276, poz.2739 z dn. 

17.12.2004r. z późn. zm.) w tym również: stabilizatory kończyny górnej i dolnej, tutory kończyny górnej i dolnej, szyny 
ortopedyczne,  temblak kończyny górnej.  
Zwrot kosztów pod warunkiem, że są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zalecenia lekarskiego. 

do wys. 4 200 zł 
nie więcej niż rzeczywiste, 

udowodnione koszty 

Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie całego świata w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niezbędnych z 
medycznego punktu widzenia i udokumentowanych kosztów opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, pobytów w szpitalu, 
operacji i zabiegów, kosztów poniesionych na badania ambulatoryjne, a także zakupu lekarstw i niezbędnych 
środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; zwrot kosztów rehabilitacji 
(przysługuje pod warunkiem powstania kosztów w wyniku wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania ochrony i w okresie nie 
dłuższym niż 12 miesięcy od daty wypadku) 

do wys. 2 500 zł 
nie więcej niż rzeczywiste, 

udowodnione koszty 

Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy 1 400 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 2 000 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady, jeśli Ubezpieczony 

przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni 
280 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca i udaru mózgu) 

1 400 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia w wyniku wypadku(świadczenie przysługuje pod 
warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu, bądź trwałego inwalidztwa częściowego 
, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu i przebieg leczenia 
spowodował czasową niezdolność do nauki przez okres nie krótszy niż 10 dni) 

250 zł 

Dzienne świadczenie z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
(powstała w wyniku wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania ochrony) 

20 zł 

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie przysługuje pod 
warunkiem pobytu minimum 3 dni w szpitalu, płatne od 1 dnia pobytu, nie dłużej jednak niż przez 90 dni) 

30 zł 

Assistance na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  5 000 zł 

Składka roczna od osoby za ubezpieczenie NNW 32 zł 

Składka roczna od osoby za ubezpieczenie NNW i wyczynowe uprawianie sportów 41,20 zł 



 

ASSISTANCE EDU PLUS 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ASSISTANCE 

Pomoc medyczna 

 

 

 

wizyta lekarza Centrum Assistance  

organizacja wizyty u lekarza specjalisty  

wizyta pielęgniarki  

dostawa leków  

opieka domowa po hospitalizacji  

transport medyczny  

infolinia medyczna (22) 212-20-12 –  możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance oraz 

dodatkowo: 

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach 

leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 

-  informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje  z innymi 

lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce 

przepisów 

Indywidualne 

korepetycje 

 

Jeżeli Ubezpieczony student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną 

ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co 

najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum 

Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego 

studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany na uczelni maksymalnie do 10 

godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku. 

 
 
 

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: 
 

OWU EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 05/04/03/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 
z dnia 04.03.2014r. 
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