Karta Produktu Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów
Politechniki Opolskiej (Karta Produktu)
W niniejszej Karcie Produktu zawarte są najistotniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
dla studentów Politechniki Opolskiej. Karta Produktu nie stanowi elementu umowy ubezpieczenia. Została przygotowana przez Nord
Partner Sp. z o. o. w celu przedstawienia Ubezpieczonym kluczowych informacji o produkcie oraz ułatwienia zrozumienia jego
konstrukcji.
Zapoznaj się uważnie z tym dokumentem, abyś wiedział jakie korzyści oferuje ten produkt, jakie są jego główne cechy oraz jakie
wynikają z niego Twoje prawa i obowiązki.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji, ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz nie jest
usługą doradztwa ubezpieczeniowego, finansowego, podatkowego ani prawnego.
Uwaga! Pamiętaj, żeby podjąć decyzję o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia po wcześniejszym zapoznaniu się z całością
dokumentacji ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

1. UBEZPIECZYCIEL
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
Oddział
w Opolu ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole.
Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS
zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk
Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia
24.04.2017r. opcja PODSTAWOWA oraz postanowienia
dodatkowe lub odmienne od OWU.

2. UBEZPIECZAJĄCY

•

wypadki zarówno w kraju, jak i za granicą
z tym, że świadczenia wypłacane są w kraju i wyłącznie
w PLN,

•

przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia
nie jest brany pod uwagę charakter wykonywanej
pracy i innych czynności przez Ubezpieczonego oraz
jego wiek,

•

ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych
wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas nauki
(w tym praktycznej nauki zawodu i praktyk); w drodze
z domu do szkoły i ze szkoły do domu; w życiu
prywatnym;,

Uwaga! Definicje poszczególnych pojęć znajdziesz w OWU.
Przeczytaj je uważnie, aby mieć pewność, co jest objęte zakresem
ubezpieczenia.

PRO BROKER Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który
zawiera umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia
NNW w imieniu i na rzecz ubezpieczonych studentów.

6. ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

3. UBEZPIECZONY

Ochrona ubezpieczeniowa trwa jeden rok - od 01.10.2017 r.
do 30.09.2018 r.

Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, która jest objęta ochroną
ubezpieczeniową (student Politechniki Opolskiej w szczególności
studenci wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, w tym obcokrajowcy; doktoranckich PO, w
roku akademickim 2017/2018; pracownik PO lub wolontariusz
mający podpisaną umowę o współpracy z PO).

Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą
składkę w terminie do 30.11.2017 rozpoczyna się 1 października
2017r. i trwa do 30 września 2018r.
Dla osób, które opłacą składkę po 30.11.2017 ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu
składki i trwa do 30.09.2018 roku.

4. UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie zostaje zawarte w formie imiennej (lista) poprzez
przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia (dalej – „Umowa”),
zgodnie z zakresem określonym w Umowie.

7. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Składka roczna za jedną osobę wynosi 50 zł.

5. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych
wypadków (w tym wypadku komunikacyjnego) doznanych przez
Ubezpieczonego na terytorium RP oraz za granicą kraju,
polegające
na
uszkodzeniu
ciała,
rozstroju
zdrowia
lub powodujące śmierć.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela
za szkody związane z amatorskim, wyczynowym uprawianiem
sportu.

8. SUMA UBEZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia wynosi 25.000,00 zł.
Limity dla poszczególnych świadczeń dodatkowych określone
są w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz umowie
ubezpieczenia.

9. ŚWIADCZENIA
Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów
i w wysokości wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia:
•
całodobowy,

Nord Partner Sp. z o.o
z siedzibą w Toruniu,
87-100 Toruń, ul. Fałata 94
Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Toruniu – KRS 0000071565

Przedstawicielstwo Opole:
45-315 Opole
ul. Głogowska 35
Tel. 77 455 60 06
e-mail. opole@np.com.pl
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Tabela zawierająca wykaz świadczeń i odpowiadających
im sum ubezpieczenia zawarta jest w ogólnych warunkach

10. GŁÓWNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Uwaga! Prosimy o uważne zapoznanie się z tym punktem.

ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia.

Istnieją sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia ubezpieczeniowe. Lista
głównych wyłączeń znajduje się w §5 OWU.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
OPCJA UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

OPCJA PODSTAWOWA
ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ OPCJI
UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku
NW
Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku
choroby
Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania
Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku
NW
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia
stomatologicznego w wyniku NW
Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w
wyniku NW

RODZIAJE ŚWIADCZEŃ
Rodzaje świadczeń podstawowych

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków
pomocniczych
koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW
pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie,
użądlenie
wstąśnienie mózgu w następstwie NW (konieczność
3 dniowego pobytu w szpitalu
ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ
OPCJIUBEZPIECZENIA O POCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku
NW
Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku
choroby
Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania
Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku NW
Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku
NW
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia
stomatologicznego w wyniku NW
Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku
NW

Uwaga! Prosimy o uważne zapoznanie się z tym punktem.

25.000,00 ZŁ
SUMA UBEZPIECZENIA

A) INFORMACJE OGÓLNE
4.000,00 zł
4.000,00 zł
2.000,00 zł
3.000,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
10.000,00 zł

Wysokość świadczenia

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

11. WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA)

100% SU
Za każdy 1% uszczerbku na
zdrowiu -1% SU
Do 30% SU

Do 30 % SU
Jednorazowo 1% SU
100% SU
Jednorazowo 10% SU
Jednorazowo 10% SU
Jednorazowo 1% SU
Jednorazowo 1% SU

Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala
się po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy
pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a objętym ochroną
ubezpieczeniową następstwem wypadku ubezpieczeniowego.
Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego powstanie
więcej niż jedno uszkodzenie ciała na wysokość świadczenia
składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego
uszkodzenia ciała nie więcej jednak niż do wysokości sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie karty informacyjnej,
wystawionej przez szpital lub klinikę, potwierdzającej
hospitalizację ubezpieczonego.
Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia,
Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu koszty badań lekarskich
zleconych przez lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela
wymaganych dla uzasadnienia zgłoszonych roszczeń oraz
niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy
w RP do lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela.

B) WYPŁATA ŚWIADCZENIA
Świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłaca
się Ubezpieczonemu.
Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie
30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Wysokość świadczenia
1% limitu za każdy dzień
pobytu (od drugiego dnia
pobytu)
1% limitu za każdy dzień
pobytu (od dnia drugiego
pobytu)
100% limitu
Zgodnie z tabelą nr 8 OWU
Do 20% limitu, dla
kosztów rehabilitacji do
500 zł
Do 10% limitu
2% limitu

Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo
wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie
powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia
Ubezpieczyciel powinien spełnić w przewidzianym terminie
30 dni.

12. ZGŁASZANIE SZKÓD (WYPADKÓW)
Szkody należy zgłaszać poprzez infolinię pod nr telefonu:
22
212
20
12
lub
na
stronie
internetowej
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new podając numer
polisy.
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13. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia
NNW studentów Politechniki Opolskiej (OWU, ulotki, karta
produktu itp.) dostępne są:
W Centrum Obsługi Studenta PO;
na stronie internetowej COS PO.

Nord Partner Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu,
87-100 Toruń, ul. Fałata 94
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
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45-315 Opole
ul. Głogowska 35
Tel. 77 455 60 06
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