
 
 

Informacja dla studenta 
Podstawa:  
- ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu 
ustalonych uchwałą Zarządu  PZU SA  nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. 
- ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym ustalonych 
uchwałą nr UZ/452/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 
października 2009 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz 
uchwałą  nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. (kod warunków 59 Roz.)  

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i 
 odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym studentów UWM 

Składka  40 zł 
Okres ubezpieczenia: 01.10.2015 - 30.09.2016 

Suma ubezpieczenia NNW    21 000 zł 
Suma gwarancyjna OC        10 000 zł 

Zakres ochrony NNW – wg owu wariant II  
Ochrona udzielana jest 24 h/dobę i dotyczy NW zaistniałych na całym świecie 

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy - 21 000zł 
Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci na terenie UWM – 21 000zł 
Trwałe uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu, złamania kości lub zwichnięcia stawów w zależności od rodzaju 
urazu  - do 21 000zł wg tabeli w owu 
Oparzenia lub odmrożenia – do 4 200zł 
Wstrząśnienie mózgu lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu związane z pobytem w szpitalu – do 630zł 
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie połączone z pobytem w szpitalu pow. 1 dnia – 2 100zł 
Jednorazowe świadczenie w przypadku nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie 
prądem, piorunem, które wymagały hospitalizacji – 1 050zł 
Zachorowanie na sepsę – 1 000zł 
Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu - jeżeli uraz ciała wymagał interwencji 
lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej – 315zł 
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej 
zębów stałych – do 5 250zł 
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych  do 5 250zł 

Świadczenia dodatkowe 
Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do 6 300zł 
Dieta szpitalna płatna przez okres do 90 dni z tytułu jednego nieszczęśliwego wypadku – do 3 780zł 
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym  - 1 000zł 
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca – 1 000zł 
Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u 
studenta w wieku do 25 lat  -  1 000zł 
Świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu studenta, w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku  - 1 000zł 

Zakres ochrony Assistance 
Ochrona udzielana jest 24 h/dobę  tylko na terytorium Polski i w związku z nieszczęśliwym wypadkiem 

Pomoc medyczna, gdy nie jest wymagana interwencja pogotowia, do kwoty 2000 zł , w tym: 
 Wizyta lekarza i wizyta u lekarza - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów dojazdu i honorarium lekarza 
 Wizyta pielęgniarki - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów dojazdu i honorarium pielęgniarki - do 500 zł 
 Transport medyczny do i z placówki medycznej oraz pomiędzy placówkami 

Pomoc rehabilitacyjna i pielęgniarska, w tym: 
 Rehabilitacja - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów transportu i honorarium fizjoterapeuty - do 500 zł 
 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów dostawy do 300 zł (bez kosztów 

wypożyczenia lub zakupu sprzętu) 
 Dostawa leków - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów dostawy - do 300 zł (bez kosztów zakupu leków) 
 Domowa opieka pielęgniarska - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów pomocy pielęgniarki po zakończeniu 

hospitalizacji trwającej dłużej niż 2 dni - do 1000 zł 
Pomoc psychologa w razie doznania ciężkich obrażeń ciała - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt u psychologa – do 
1 500 zł 
Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą 

Zakres ochrony OC 
Ochrona na terenie RP 

 
Odpowiedzialność cywilna studenta  w życiu prywatnym oraz odpowiedzialność cywilna studenta  za szkody powstałe w 
związku z przebywaniem na zajęciach i uczestnictwem w praktykach studenckich 

 

 



 
 
 
Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia szkody? 

 numer polisy wpisany na Karcie Assistance 
 dane ubezpieczającego – Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie  
 jednostka PZU SA wystawiająca dokument ubezpieczenia – Oddział PZU S.A w Olsztynie ul. Kościuszki 59 
 dokumenty medyczne z udzielenia pierwszej pomocy oraz z procesu leczenia następstw wypadku, np: karta 

informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia 
szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego itp.; 

 legitymacja  studencka 
 dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z leczeniem, 

Ważne: 
 w celu skorzystania ze świadczeń assistance ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien przed 
podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU 
0 801 102 102  lub 48 22 566 55 55. Koszty udzielonej ubezpieczonemu pomocy pokrywa PZU – pieniądze przekazywane 
są podmiotowi, który wykonał usługę. Wykonanie usługi zleca wyłącznie Centrum Alarmowe PZU. 


