
ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW/OC 

dla studentów UMK w okresie 

1 X 2016 – 30 IX 2017 

 

Wariant A- cena 30 zł 

POLISA NR 998-A 630825 
 

1. Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 18000,00PLN 

 (100% podstawowej sumy ubezpieczenia).  

2. Śmierć Ubezpieczonego na skutek zawału serca lub  

 udaru mózgu (100% podstawowej sumy 18000,00PLN 

 ubezpieczenia).  

3. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie  

 nieszczęśliwego wypadku (1% podstawowej sumy 180,00PLN 

 ubezpieczenia).  

4. Zwrot kosztów leczenia za granicą w następstwie  

 nieszczęśliwego wypadku (62,5% podstawowej sumy 11 250,00PLN 

 ubezpieczenia dla NNW).  

5. Świadczenie szpitalne (0,15 % podstawowej sumy  

 ubezpieczenia dla NNW za każdy dzień pobytu w 27,00PLN 

 szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku).  

6. Zwrotu kosztów pochówku - (stała wysokość sumy 6 000,00PLN 
 ubezpieczenia).  

7. Zwrot kosztów nabycia lub naprawy przedmiotów  

 ortopedycznych i środków pomocniczych w 4 000,00PLN 

 następstwie nieszczęśliwego wypadku -  

 (stała wysokość sumy ubezpieczenia).  

8. Oparzenia:  

 II stopnia (5% podstawowej sumy ubezpieczenia dla 900,00 PLN 

 NNW).  

 III stopnia (7,5% podstawowej sumy ubezpieczenia dla 1 350,00 PLN 

 NNW).  

 IV stopnia (12,5% podstawowej sumy ubezpieczenia 2 250,00 PLN 

 dla NNW).  

9. Odpowiedzialność cywilna (stała wysokość sumy 10 000,00 PLN 

 gwarancyjnej).  

 

Wariant B (rozszerzony): wariant A (podstawowy) + zakres opisany poniżej- cena 40 zł 

POLISA NR 998-A 630826 
 

10. Zwrot kosztów stomatologicznej odbudowy zębów w 3 200,00 PLN 
 następstwie nieszczęśliwego wypadku - (stała wysokość  

 sumy ubezpieczenia).  

11. Śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 400,00 PLN 
 - (stała wysokość sumy ubezpieczenia).  

12. Zwrot kosztów rehabilitacji w następstwie 2 400,00 PLN 
 nieszczęśliwego wypadku - (stała wysokość sumy  

 ubezpieczenia).  



 
 
 
 

Dodatkowo za opłatą wysokości 20 zł niezależnie od wybranego wariantu A lub B 

można dokupić zakres ubezpieczeniowy dla aktywnie uprawiających sport: 

 

1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem 
sportów oraz rekreacyjnym wykonywaniem dyscyplin sportowych wysokiego ryzyka – 
narciarstwo wraz z kosztami ratownictwa, snowboarding, , wspinaczka górska, trekking, 
jazda konna - 18 000,00 PLN. 

 

Dodatkowo, jeśli osoba ubezpieczona przebywa za granicą powyżej 14 dni za opłatą 

wynoszącą 2 zł dziennie może przedłużyć zakres obowiązujący w przypadku leczenia za 

granicą wynikającego z nieszczęśliwych wypadków: 

 

2. Koszty leczenia za granicą poniesione w celu eliminacji bezpośredniego zagrożenia życia 
lub utraty zdrowia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem 
określonym w umowie powstałym poza granicami RP po upływie 14 dni pobytu poza 
terytorium RP (składka podana za 1 dzień) , suma ubezpieczenia - 10 000,00 PLN. 

 

Dodatkowe informacje: 

 

A. Czas odpowiedzialności: 24 godziny na dobę. 

 

B. Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje wszelkie szkody powstałe podczas wszelkich zajęć 
wychowania fizycznego oraz uczestnictwa w zajęciach amatorskich sekcji sportowych i 
amatorskiego uprawiania sportu organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika za 
wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem za opłatą 
dodatkowej składki. 

 
C. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko śmierci na skutek zawału serca lub 
udaru mózgu Ubezpieczonego dla osób poniżej 30 roku życia. 

 
D. Zakresem ubezpieczenia objęty jest trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku. Za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu 
Ubezpieczyciel wypłaci 1 % podstawowej sumy ubezpieczenia. 

 
E. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel odpowiada za 
szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone:  
I. W trakcie wykonywania pracy w charakterze wolontariatu realizowanego na podstawie 
indywidualnych umów wolontariatu zawieranych pomiędzy studentem a firmą lub instytucją 
przyjmującą studenta do pracy w charakterze wolontariusza,  
II. W trakcie odbywania przez studenta praktyk związanych z programem studiów na terenie 

RP oraz na terenie Unii Europejskiej.  
III.W trakcie odbywania przez studenta stażu krajowego i na terenie Unii Europejskiej 
związanego z programem studiów. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zdarzenie 
bezpośrednio powodujące szkodę na osobie lub w mieniu, które miało miejsce w okresie 
ubezpieczenia.  
F. Zgłoszenie szkody przez centrum Pomocy Grupy UNIQA:  
Tel.: 801 597 597, 42 66 66 500 (telefon komórkowy), elektronicznie: www.uniqa.pl 


