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Informacja dotycząca ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej Studentów Państwowej 

Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej na rok akademicki 2020/2021 

Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy Państwa, iż został rozstrzygnięty przetarg na „Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków 

i odpowiedzialności cywilnej studentów Państwowej Szkoły  Wyższej w Białej Podl. Poniżej prezentujemy Państwu nową ofertę wyłonioną w 

drodze przetargu, złożoną przez Ubezpieczyciela InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.  
Okres ubezpieczenia od 01.10.2020 do 30.09.2021 

L.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia 
1 Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW  23 000 zł 
2 Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW na terenie placówki oświatowej 46 000 zł 

3 
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo 

zdarzenia objętego umową (zgodnie z Tabelą uszczerbków zamieszczoną w 

OWU) 

23 000 zł 
230 zł za 1% 
uszczerbku 

4 Koszty Leczenia stomatologicznego do 1 500 zł 
5 Pogryzienie, ukąszenie, użądlenie Ryczałt 400 zł 

6 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami 

ortopedycznymi i środków pomocniczych 
Limit do 6 900 zł 

7 Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych Limit do 6 900 zł 
8 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 500 zł 

9 
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały 

interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty 

kontrolnej a nie pozostawiły trwałego uszczerbku na zdrowiu 
400 zł 

10 Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ryczałt 600 zł 
11 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy Ryczałt 2 300zł 
12 Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ryczałt 2 300zł 
13 Zwrot kosztów leczenia NNW na terenie RP i za granicą do 2 000 zł 

13a w tym koszty rehabilitacji do 1 500 zł 
14 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW 50 zł/ za dzień 

15 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby w tym w 

następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
50 zł/ za dzień 

16 Zwrot kosztów badań na obecność wirusa HIV i WZW 1 000 zł 

17 
Zwrot kosztów leczenia w postępowaniu poekspozycyjnym w związku z 

ryzykiem zakażenia wirusem HIW i WZW 
3 000 zł 

18 Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem 1 150 zł 

19 
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzeierzęcych (bąblowica, 

toksoplazmoza, wścieklizna) 
1 150 zł 

18 Usługi assistance Zgodnie z OWU i ofertą 

 Składka  35 zł 

Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objęte umową w tym: zawał serca, udar 

mózgu, obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności. 

Czasowy zakres ochrony – ochrona całodobowa (w tym podczas pobytu na uczelni, poza uczelnią, na obozach organizowanych 

przez uczelnię, podczas praktyk studenckich, podczas wyjazdów stypendialnych itp.) 

Zakres terytorialny – ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą, 

L.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość sumy gwarancyjnej 
1 Odpowiedzialność cywilna studentów 25 000,00 zł 
Czasowy zakres ochrony – ochrona całodobowa (w tym podczas pobytu na uczelni, poza uczelnią, na obozach organizowanych przez 

uczelnię, podczas praktyk studenckich, podczas wyjazdów stypendialnych) 
Zakres terytorialny – ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą, 

Składka 5,00zł 
 
 



Ubezpieczający – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, która zawiera umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia NNW 

w imieniu ubezpieczonych studentów. 
Ubezpieczony – osoba fizyczna (student PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), która jest objęta ochroną ubezpieczeniową. 
Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; w przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie 

przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności 

przewidzianej prawem spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach. 
Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 

w następstwie którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy. W rozumieniu niniejszej definicji za nieszczęśliwy wypadek uważa się również 

omdlenia oraz zawał serca i krwotok śródczaszkowy, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku.. 
Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, 

narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. 
Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: 
a) wizyt lekarskich, leczenia, zabiegów ambulatoryjnych i operacji oraz badań zleconych przez lekarza, 

b) zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 

c) leczenia szpitalnego, 

d) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium 

•••• rehabilitacji -z limitem  500zł 

Sporty ekstremalne – sporty, których uprawianie wiąże się z działaniem w warunkach zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych zdolności fizycznych i psychicznych, 

to jest: 

a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking na wysokości pow. 5.500 

m n.p.m., 

b) kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy wietrze o prędkości powyżej 50 km/h, jazda na nartach wodnych, 

c)wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15 m oraz freediving, 

d)żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, 

e)skoki narciarskie, skialpinizm oraz zjazdy na nartach albo snowboardzie poza wyznaczonymi trasami w tym też zjazdy wyczynowe, freestyle, freeride, 

snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, heliboarding, 

f)wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem, paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów albo 

śmigłowców, baloniarstwo, freefall, b.a.s.e jumping, dream jumping, 

g)jazda na motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody, 

h)udział i przygotowanie do udziału w wyścigach albo rajdach pojazdów lądowych, wodnych albo powietrznych, 

i)wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi tj. obszary górskie albo wyżynne na wysokości powyżej 

5.500 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, terytorium północne Kanady, obszary pustynne w odległości pow. 20 km od najbliższych miast, 

osad, dróg, 

j)sporty walki oraz sporty obronne za wyjątkiem: karate, judo, jujitsu, capoeira, taekwondo, zapasy, kung-fu, kendo, tai chi, aikido, 

k)hokej, hokej na trawie, rugby, bobsleje, saneczkarstwo, 

l)zorbing; 

m) kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, downhill, 

n)skeleton, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, buggykitting, 

o) biathlon, jazda skibobem oraz sporty, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie; 

W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej „OWU”) Wykonawcy 
Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał: 

- w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 

narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, 

- w wyniku zatrucia spowodowanego nikotyną, spożyciem alkoholu lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w 

rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

- w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez 

ubezpieczonego przestępstwa umyślnego, 

- w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział 

ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych; 

- w wyniku wykonywania procedur medycznych bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło 

bezpośrednich następstw wypadku ubezpieczeniowego; 

- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że nie 

miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 

- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że 

nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, 

- podczas uprawiania sportów ekstremalnych, 

Ponadto Wykonawca nie odpowiada za następstwa chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które wystąpiły nagle lub zostały ujawnione dopiero w 

następstwie wypadku ubezpieczeniowego lub stanowiących przyczynę zaistnienia nieszczęśliwego wypadku z wyjątkiem chorób i stanów chorobowych 

wyszczególnionych w przedmiocie ubezpieczenia. Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku tj. przyczyną 

nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna, odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, 

które są następstwem przyczyny zewnętrznej. 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie zdarzeń stanowiących 

przedmiot ubezpieczenia, które nastąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, 

jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia 

istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a śmiercią Ubezpieczonego. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na 

zdrowiu w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Prawo do świadczenia 

przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli z 

medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a trwałym uszczerbkiem na 



zdrowiu Ubezpieczonego. Trwały uszczerbek orzekany jest przez lekarza wskazanego przez Wykonawcę na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego 

uszczerbku na zdrowiu” stanowiącej załącznik do OWU Wykonawcy (system świadczeń proporcjonalnych, szeroka tabela uszczerbkowa) 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego: 

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, 

c) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku 

Pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta, pokąsania lub ukąszenia - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, 
pokąsania lub pogryzienie przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów. Świadczenie wypłacane jest w przypadku, co najmniej jednej wizyty lekarskiej w szpitalu 
lub poradni specjalistycznej. 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - zakres ochrony obejmuje zwrot 
udokumentowanych kosztów do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż: 
a) są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami 
ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, 
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku, 
Zwrot kosztów  przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w 
umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż: − Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznano rentę szkoleniową, jako osobie 
trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym 
orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej, − zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie 
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku, 
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - zakres ochrony obejmuje jednorazowe świadczenie równe wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania umowy ubezpieczenia, 
Uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej 
a nie pozostawiły trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku w wyniku którego 
Ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 2 dni – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia; 
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - wykonawca wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, 
pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
Śmierć przedstawiciela ustawowego - zakres ubezpieczenia obejmuje przedstawiciela ustawowego osoby ubezpieczonej, która nastąpiła w okresie 
odpowiedzialności Wykonawcy w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Przez przedstawiciela ustawowego rozumie się osobę, która na podstawie przepisów 
prawa może działać w cudzym imieniu ze skutkiem dla reprezentowanej osoby. 
Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku - wykonawca refunduje 

koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego 

tytułu. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty 

nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. Podlimit na 

rehabilitację 500 zł. 

Klauzula dodatkowa kosztów rehabilitacji – limit zwrotu kosztów z tytułu rehabilitacji w ramach zwrotu kosztów leczenia w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku zostaje podniesiony z kwoty 500 zł do kwoty 1 500 zł. Wykonawca zwraca udokumentowane koszty rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach 

medycznych na terenie RP 

Klauzula dodatkowa usługi assistance – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o usługi assistance świadczone na terenie RP w następującym 

zakresie: 

- wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego – organizacja i pokrycie kosztów dojazdu do lekarza oraz jego honorarium za wizytę, limit do 100 zł 

- wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego – organizacja i pokrycie kosztów dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za pierwszą wizytę, limit 500 zł 

- organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do placówki medycznej po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego 

ochrona ubezpieczeniową. limit 2 000 zł 

- opieka pielęgniarki w domu chorego po hospitalizacji do 24h w wyniku NNW- limit 1 000 zł, 

Zwrot kosztów badań na obecność wirusa HIV, WZW- wykonawca zwraca koszty poniesione na konsultacje lekarskie i wykonanie badań na obecność wirusów 

HIV oraz WZW. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w związku ze zdarzeniem 

polegającym na narażeniu ubezpieczonego studenta na zakażenie wirusem HIV, WZW podczas kształcenia praktycznego. 

Ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie dotyczy wyłącznie studentów kierunków ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo oraz fizjoterapia Suma ubezpieczenia 

1000 zł, 

Zwrot kosztów leczenia w postępowaniu poekspozycyjnym w związku z ryzykiem zakażenia wirusem HIV, WZW - wykonawca zwraca koszty poniesione na 

leczenie w postępowaniu poekspozycyjnym w związku z ryzykiem zakażenia studentów wirusem HIV, WZW. Refundacji podlegają udokumentowane 

oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w związku ze zdarzeniem polegającym na narażeniu ubezpieczonego studenta na 

zakażenie wirusem HIV, WZW podczas kształcenia praktycznego. 

Ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie dotyczy wyłącznie studentów kierunków ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo oraz fizjoterapia Suma ubezpieczenia 

3 000 zł, 

Klauzula pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pobytu 

ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku pobytu w szpitalu Wykonawca wypłaci świadczenie dzienne za każdy dzień 

pobytu w szpitalu w wysokości 50 zł, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 2 dni. Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres 

nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia, 

Klauzula pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby w tym w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - zakres ochrony ubezpieczeniowej 

obejmuje świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby w tym w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku 

pobytu w szpitalu Wykonawca wypłaci świadczenie dzienne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 50 zł, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co 

najmniej 2 dni. Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie 

ubezpieczenia, 

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o 

świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi dodatkowo 100% świadczenia z 

tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami, porażenia prądem lub piorunem - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje 

rozszerzony o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami oraz porażenia prądem lub piorunem. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 

5% świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 



Klauzula dodatkowa rozpoznania u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje 

rozszerzony o świadczenie z tytułu chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna). Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 5% świadczenia 

z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 

Odpowiedzialność cywilna studentów 

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej studentów Wykonawca odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których 

roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. 

 

Realizacja świadczeń 

Instrukcja szkodowa - Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez 
Ubezpieczonego oraz dokumentacji medycznej ( system bez powoływania komisji lekarskiej). W przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego 
takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska.  
 Zgłoszenia szkód: 
- telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu 22 212-20-12, 
- osobiście w dowolnej jednostce terenowej InterRisk,- pisemnie – pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert Call Center, 
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,- pisemnie – pocztą elektroniczna na adres: interrisk.szkody@vigekspert.pl, 
- Online – ze strony internetowej: http://interrisk.pl    
 

Ubezpieczyciel 
Osoba koordynująca ubezpieczenie w 

PSW 
Broker ubezpieczeniowy 

InterRisk TU S.A. 

Vienna Insurance Group 

ul. Noakowskiego 22 
00-668 Warszawa 

I Oddziału w Lublinie 
20-102 Lublin 

ul Zamojska 47,tel 81 533 06 01 
Tel: 81 533 06 01 

 

 

Anna Bogusz 

a.bogusz@pswbp.pl 

tel 83 344 99 54 

Składkę można opłacić 

-gotówką do Starostów do dnia 13 

listopada 2020 r. 

        lub online zgodnie z instrukcją. 

Inter-Broker Sp. z o.o. 

ul. Żeglarska 31 
87-100 Toruń 

tel. 56 658 42 60 
faks: 56 658 42 61 

mail: interbroker@interbroker.pl 
Oddział Biała Podlaska 

 
mail:bialapodlaska@interbroker.pl 

tel 83 343 66 48 

 

 Kontakt w sprawach roszczeń – osoba koordynującą ubezpieczenie w PSW,  
W celu zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, SIWZ, ofertą Ubezpieczyciela i pozostałymi dokumentami przetargowymi proszę o 

kontakt z osobą koordynującą ubezpieczenie w PSW  

Dokument został przygotowany przez Inter Broker Sp z o.o. w Toruniu oddziała w Białej Podlaskiej 

 

 


