
 
 

 

 

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  
 

 

Oferta Ubezpieczenia 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU PLUS 

rok akademicki 2020 / 2021 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ STUDENTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYETEU MEDYCZNEGO  
 

Strona 3 z 5 

Tabela Nr 1 

ZAKRES UBEZPIECZENIA  

OPCJA PODSTAWOWA 

WYSOKOŚĆ  

ŚWIADCZENIA 

WARIANTY UBEZPIECZENIA 

wariant I wariant II 

SU 26.000 zł SU 45.000 zł 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:  

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 100% SU 26.000 zł 45.000 zł 

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 1% SU  260 zł 450 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 100% SU 26.000 zł 45.000 zł 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie uczelni 200% SU 52.000 zł 90.000 zł 

koszty nabycia wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy 
okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na 
terenie placówki oświatowej do 200 zł 

do 30 % SU do 7.800 zł do 13.500 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30 % SU do 7.800 zł do 13.500 zł 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (świadczenie jednorazowe) 1% SU 260 zł 450 zł 

śmierć rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku  

6.000 zł 6.000 zł 6.000 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy  lub AIDS/HIV lub WZW B lub C 

(świadczenie jednorazowe) 
100% SU 26.000 zł 45.000 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego 

(świadczenie jednorazowe) 
4.000 zł 4.000 zł 4.000 zł 

rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny 

(świadczenie jednorazowe) 
5% SU  1.300 zł 2.250 zł 

wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – pod warunkiem min. 3 dniowego 
pobytu w szpitalu (świadczenie dodatkowe, jednorazowe) 

1% SU  260 zł 450 zł 

pogryzienie – pod warunkiem min. 3 dniowego pobytu w szpitalu 

(świadczenie dodatkowe, jednorazowe) 
10% SU  2.600 zł 4.500 zł 

pokąsanie, ukąszenie – pod warunkiem min. 2 dniowego pobytu w szpitalu 

(świadczenie dodatkowe, jednorazowe) 
2% SU  520 zł 900 zł 

zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem - pod warunkiem min. 
3 dniowego pobytu w szpitalu (świadczenie jednorazowe) 

5% SU  1.300 zł 2.250 zł 

oparzenie minimum III stopnia lub  

oparzenie II stopnia i oparzone minimum 50% powierzchni ciała 

(świadczenie dodatkowe, jednorazowe) 

1.500 zł 1.500 zł 1.500 zł 

uszkodzenia ciała w następstwie NW wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej, z 
których nie przysługuje świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu (0% uszczerbku) oraz pod 
warunkiem, że niezdolność do nauki trwała minimum 10 dni 

1% SU 260 zł 450 zł 

uszkodzenia ciała w następstwie NW wymagające minimum 5-dniowego pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu, z których nie przysługuje świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu (0% uszczerbku)  

10% SU 2.600 zł 4.500 zł 

WYBRANE OPCJE DODATKOWE 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
1% SU za każdy 
dzień 

SU  5.000 zł SU  10.000 zł 

świadczenie płatne od pierwszego dnia przez 100 dni pobytu w szpitalu 

 (przy min. 3 dniowym pobycie) 
50 zł 100 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym leczenie COVID 19) 
1% SU za każdy 
dzień 

SU  5.000 zł SU  10.000 zł 

świadczenie płatne od drugiego dnia przez 100 dni pobytu w szpitalu 

 (przy min. 3 dniowym pobycie) 
50 zł 100 zł 

Opcja Dodatkowa D6 – poważne choroby: 

paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, śpiączka, operacje aorty,  
poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie 

rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych 

100 % SU 1.500 zł 2.000 zł 

Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych do 100% SU do 5.000 zł do 5.000 zł 

Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku NW Zgodnie z OWU --- do 5.000 zł 
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Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

do 100% SU 

SU  6.500 zł SU  6.500 zł 

Wraz z rozszerzeniem o: 
koszty rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku z limitem 5.000zł 

koszty odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego zęba stałego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku z limitem 2.000zł (max 200 zł na 1 ząb) 

koszty leków, pod warunkiem warunkiem minimum 5-dniowego pobytu w szpitalu 

 
do 5.000 zł 
do 2.000 zł 
 
do 300 zł 

 
do 5.000 zł 
do 2.000 zł 
 
do 300 zł 

Opcja Dodatkowa D12 – rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 100% SU 2.000 zł 2.000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – Assistance Edu Plus 

- pomoc medyczna 

- pomoc informatyczna 

- pomoc psychologiczna 

Zgodnie z OWU SU  5.000 zł SU  5.000 zł 

Opcja Dodatkowa D25 – koszty leczenia po ekspozycji 

w tym: 
koszty diagnostyki poekspozycyjnej 

koszty profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z wirusem HIV lub WZW A,B,C 

do 100% SU 

SU  9.000 zł 

 

do 1.000 zł 

do 9.000 zł 

SU  9.000 zł 

 

do 1.000 zł 

do 9.000 zł 
 

◼ PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) 

ZAKRES UBEZPIECZENIA  
 

WARIANTY UBEZPIECZENIA 

wariant I wariant II 

SUMA GWARANCYJNA 

Odpowiedzialność Cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym z rozszerzeniem o  

Klauzulę Nr 1 OC – rozszerzenie zakresu terytorialnego  

Klauzulę Nr 2 - OC za delikt w związku z odbywaniem praktyk studenckich 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytoriach: Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii w zakresie szkód z Klauzuli OC 
praktykanta nr 2 z podlimitem 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na jednego 
ubezpieczonego 
 

Zakres obejmuje również szkody:  

1. wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy,  
2. wynikłe z udzielania świadczeń zdrowotnych,  
3. wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,  
4. powstałe w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi 

organizowanych przez Uczelnię, Samorząd Studentów lub koła studenckie,  
5. wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich,  
6. wyrządzone przez studenta w mieniu szpitala / przychodni,  
7. wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych oraz zakażeń,  
8. wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo 

materiałów izotopowych lub radioaktywnych, chyba, że powstały w następstwie 
udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 
(w przypadku niższych sum gwarancyjnych odpowiedzialność do wysokości sumy 
gwarancyjnej),  

9. wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem zabiegów kosmetycznych w 
związku z odbywaniem praktyk. 

W ofercie nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności o którym mowa w §4 pkt 8) OWU 

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100 zł 

SG 50.000 zł 

na jedno i 

wszystkie zdarzenia 

SG 100.000 zł 

na jedno i 

wszystkie zdarzenia 

 

◼ PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ (ASP) 
 

Opcja Dodatkowa D27 – ubezpieczenie ASYSTY PRAWNEJ 

Organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu usług Asysty Prawnej związanych z 
jego życiem prywatnym. 

Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU 

 

◼ SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

 
Tabela Nr 3 

SKŁADKA ZA OSOBĘ Wariant I Wariant II 

UBEZPIECZENIE NNW 40 zł 70 zł 

UBEZPIECZENIE NNW ŁĄCZNIE Z UBEZPIECZENIEM OC 55 zł 93 zł 

UBEZPIECZENIE NNW ŁĄCZNIE Z UBEZPIECZENIEM OC  

Z ROZSZERZENIEM O ASYSTĘ PRAWNĄ 
62 zł 100 zł 

 


