Ubezpieczenie NNW i OC studentów i pracowników Politechniki Opolskiej
w roku akademickim 2016/2017
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to:
Ochrona przez 24 godziny / dobę na całym świecie,
Suma ubezpieczenia 25 000 zł lub 20 000 zł, w zależności od wybranego wariantu,
Wypłata świadczenia na wypadek doznania uszkodzenia na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, padaczki,
śmierci ubezpieczonego, zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy, pogryzienia przez psa, oparzenia, odmrożenia,
poważnego zachorowania,
Zwrot kosztów leczenia w tym leczenia stomatologicznego,
Wypłata świadczenia 40 zł za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku oraz 10 zł za dzień pobytu w szpitalu w
wyniku choroby
Wypłata 2500 zł lub 2000 zł za śmierć rodzica, w zależności od wybranego wariantu,
Ochrona podczas uprawiania sportów również wyczynowo oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności
życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie
czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone
osobie trzeciej.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
OC obejmuje ponadto: szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,
(np. wynajęcie akademika) do limitu odpowiedzialności 5 000 zł, szkody wyrządzone wskutek amatorskiego
uprawiania sportu w tym snowboardu do limitu odpowiedzialności 10 000 zł,
Suma ubezpieczenia: 20 000 zł
Ochrona przez 24 godziny / dobę na całym świecie,

Ubezpieczenie jest kierowane do:
•

Studentów Politechniki Opolskiej wszystkich wydziałów studiów:
stacjonarnych,
niestacjonarnych,
doktoranckich,
• Pracowników Politechniki Opolskiej
• Wolontariuszy

Ubezpieczenie jest potrzebne podczas obywania praktyk studenckich, wyjazdów stypendialnych, konferencji, obozów
organizowanych przez Politechnikę Opolską.

Warunki cenowe
Składka roczna 50 zł za osobę za ubezpieczenie NNW
Lub
Składka roczna 40 zł za osobę za ubezpieczenie NNW

Dodatkowo (opcja dodatkowa)
Składka roczna 2 zł za osobę za ubezpieczenie OC

Zawarcie ubezpieczenia
Po wybraniu wariantu ubezpieczenia tj. 50 zł składki przy sumie ubezpieczenia 25 000 zł oraz dodatkowo 2 zł składki za OC lub
40 zł składki przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł oraz dodatkowo 2 zł składki za OC, student dokonuje przelewu na niżej
wskazane konto ubezpieczyciela:
Konto ubezpieczyciela InterRiska TU SA Vienna Insurance Group
Nr 40 1240 6960 7170 0001 2028 2773
podając tytułem wpłaty: nr polisy/imię i nazwisko
SERIA A-A NUMER 282773/ Jan Kowalski.
Każda osoba, która opłaci składkę musi udać się do Centrum Obsługi Studenta z dowodem wpłaty celem wpisania się na listę
osób ubezpieczonych i odebrania Certyfikatu Ubezpieczenia (potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia).
Uwaga: ubezpieczenie będzie aktywne dopiero po wpisaniu się na listę osób ubezpieczonych w COS.

Likwidacja szkód
Szczegóły dotyczące zgłaszania roszczeń i likwidacji szkód podane są na stronie internetowej www.cos.po.opole.pl

Warunki ubezpieczenia
Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia w tym ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej
www.cos.po.opole.pl, bezpośrednio w COS lub w Samorządzie Studenckim.

