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Program ochrony ubezpieczeniowej NNW + OC w życiu prywatnym dla 

Studentów Politechniki Wrocławskiej 2022/2023 

 

 UBEZPIECZENIE OBEJMUJE: 

✓ 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. 

✓ Wyczynowe uprawianie sportu w cenie ubezpieczenia. 

✓ Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku 

akademickiego , wakacji , praktyk. 

✓ OC w życiu prywatnym rozszerzone o OC w związku z 

odbywaniem praktyk studenckich  
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opcja PODSTAWOWA   

▪ uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk 

 

SKŁADKA  (osoba/rok) NW + OC 

I wariant  
Suma Ubezpieczenia 30 000 zł 

+ OC 10 000zł 
56,00 zł 

II wariant  
Suma Ubezpieczenia 50 000 zł 

+ OC 10 000 zł 
82,00 zł 

III wariant  
Suma Ubezpieczenia 100 000 zł 

+ OC 10 000 zł 
147,00 zł 

 
 

 

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe 

uszczerbek na zdrowiu  

w wyniku NW 

1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu, max 

100% SU 

uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie  

Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk 

– Załącznik nr 3 OWU EDU Plus 

śmierć Ubezpieczonego 

w wyniku NW  

100% SU 

za NW uważa się również  

zawał serca i udar mózgu! 
śmierć Ubezpieczonego 

w wyniku NW na terenie placówki 

oświatowej 

dodatkowe świadczenie 

100% SU 

koszty nabycia wyrobów 

medycznych wydawanych na 

zlecenie oraz 

do 30% SU 

 

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego 

koszty zakupu lub naprawy 

okularów korekcyjnych lub 

aparatu słuchowego uszkodzonych 

do wysokości 200 zł zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 
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w wyniku NW na terenie placówki 

oświatowej 

koszty przekwalifikowania 

zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

do 30% SU zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie  

uszczerbek na zdrowiu w wyniku 

ataku padaczki 

1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: padaczka rozpoznana po raz pierwszy w 

okresie ubezpieczenia 

rozpoznanie u Ubezpieczonego 

sepsy 

20% SU jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa rozpoznana po raz pierwszy w okresie 

ubezpieczenia 

śmierć rodzica lub opiekuna 

prawnego Ubezpieczonego w 

wyniku NW 

10% SU wypłata za 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

pogryzienie przez psa, 

 

pokąsanie, ukąszenie 

1% SU 

 

2% SU 

jednorazowe świadczenie 

 

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni 

wstrząśnienia mózgu 

 w wyniku NW 

1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 

zatrucie pokarmowe, nagłe 

zatrucie gazami bądź porażenie 

prądem lub piorunem 

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 

rozpoznanie u Ubezpieczonego 

chorób odzwierzęcych (bąblowicy, 

toksoplazmozą, wścieklizny) 

5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba rozpoznana w okresie 

ubezpieczenia 
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 OPCJA HEJT STOP 

 

 

 Usługi wsparcia informatycznego, 

psychologicznego i prawnego dla 

dorosłych i dzieci, w zakresie 

mowy nienawiści i bezpieczeństwa 

w sieci. 

Pomoc IT- usunięcie lub zablokowanie przez informatyka dostępu do  negatywnych, obraźliwych lub bezprawnie udostępnionych 

informacji o Ubezpieczonym (zabezpieczenie i/lub wsparcie w usunięciu treści), a także w miarę możliwości identyfikacja sprawcy. 

 

Pomoc prawna – pomoc dotycząca sposobu postepowania w przypadku  niepożądanego zdarzenia w sieci, zabezpieczenie 

dowodów, wsparcie prawne Ubezpieczonego w zgłoszeniu zdarzenia na Policję, w procesie interwencji,  

w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy, sporządzaniu wniosków o zablokowanie treści. 

 

Pomoc psychologiczna - konsultacje zdalne realizowane przez specjalistów. 

 

Zdarzenia Zakres Limit świadczeń 

Pomoc informatyczna 
zwiększenie bezpieczeństwa  

na portalach społecznościowych 

Pomoc w zakresie: 

a) ustawienia hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu; 

b) zabezpieczenia konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej; 

c) przeanalizowania lokalizacji logowania do konta przez inne osoby (nieautoryzowany 

dostęp); 

d) ustawienia prywatności (profile publiczne, prywatne); 

e) usunięcia niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam; 

f) procesowania ewentualnych płatności w sieci; 

g) skonfigurowania powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont; 

h) szyfrowania wiadomości z powiadomieniami; 

i) zdalnej pomocy specjalisty IT, polegającej na podjęciu próby usunięcia lub zatrzymania 

dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym na 

urządzeniu Ubezpieczonego. 

4 zdarzenia  

w okresie ubezpieczenia 

włamanie na konto na portalu 

społecznościowym 

Przekazanie informacji: 

a) jak postępować po kradzieży danych; 
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OPCJE DODATKOWE 

  

     
Opcja dodatkowa: Wysokość 

świadczenia 
Suma Ubezpieczenia I wariant Suma Ubezpieczenia II wariant          Suma Ubezpieczenia III wariant 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w 

szpitalu w wyniku NW 
1% SU 

za każdy dzień 

 

5000 zł 

 

6 000 zł 

 

8 500 zł 

b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości  

internetowej; 

c) kogo zawiadomić o włamaniu; 

d) o potrzebnych dokumentach, aby odzyskać profil; 

e) jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości. 

Pomoc psychologiczna i pomoc prawna 
znieważenie lub zniesławienie w sieci 1) Pomoc psychologiczna - konsultacje psychologiczne 

2) Pomoc prawna: 

a) porady prawne, w procesie: 

- interwencyjnym; 

- zgłoszenia przypadku do organów ścigania; 

- zawezwania do zaprzestania działań; 

- zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza; 

- żądania blokady konta mailowego lub społecznościowego; 

- wezwania do naprawienia szkody; 

b) przekazanie wzoru pisma, przy: 

- sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych 

do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci; 

- opracowaniu dokumentów do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa; 

- konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy zachowania. 

2 zdarzenia  

w okresie  

ubezpieczenia, 

w tym w ramach jednego  

zdarzenia: 

 

a) 2 konsultacje psychologiczne po 30 min; 

b) nielimitowane usługi z zakresu pomocy prawnej 

cyberbulling, 

cybermobbing (gnębienie w wirtualnej 

przestrzeni) 

agresywne, 

obraźliwe działania w sieci (np. 

komentarze lub opinie na temat 

Ubezpieczonego) 

rozpowszechnianie  

nieprawdziwych  

lub niepożądanych prywatnych  

informacji w sieci lub rozpowszech-

nianie w sieci zdjęć Ubezpieczonego 

deepfake (czyli techniki obróbki 

obrazu, w której istnieje możliwość 

dopasowania twarzy do innego ciała) 

szantaż 

inne działania przemocowe  
w sieci w stosunku do Ubezpieczonego 
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 (świadczenie od pierwszego dnia 

pobytu w szpitalu) 

Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w 

szpitalu w wyniku choroby 

(świadczenie od drugiego dnia 

pobytu) 

1% SU                                
za każdy dzień 

 

5000 zł 

 

6 000 zł 

 

8 500 zł 

Opcja Dodatkowa D6 – Poważne 

Choroby: 

nowotwór złośliwy 

 paraliż 

 niewydolność nerek 

transplantacja głównych organów 

 poliomyelitis 

 utrata mowy 

 utrata słuchu 

 utrata wzroku 

 anemia aplastyczna 

 stwardnienie rozsiane 

 cukrzyca typu I 

 niewydolność serca 

 choroba autoimmunologiczna 

 zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych 

 
 

100% SU 
w przypadku 
rozpoznania 

Poważnej 
Choroby 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D8 – operacje w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 

(wymienione w Tabeli nr 8 w OWU 

EDU Plus) 

w zależności 
od rodzaju 

operacji  

 

1 000 zł 

 

1 000 zł 

 

2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 – koszty 

leczenia w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 

zwrot kosztów 
do 100% SU 
rehabilitacja 
nie więcej                   
niż 1.000 zł 

 

2 000 zł 

 

2 000 zł 

 

2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D15 – 

ASSISTANCE EDU PLUS: 

zgodnie z 
OWU 

5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 
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Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

    Podaj nr ID klienta : 2qjkl 

lub zeskanuj poniższy kod QR, który przekieruje Cię na stronę 

oferty. 

 

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25 

Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl 
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„POSTANOWIENIA DODATKOWE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU 
Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku.” 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU Odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu 
prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 

2021 roku. 
§ 1 

Dla potrzeb niniejszej oferty ubezpieczenia/ umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od w/w ogólnych warunków ubezpieczenia. 
 
1) § 2 PKT 2) OTRZYMUJE BRZMIENIE: 
„2)Czynności życia prywatnego - działania i zaniechania w sferze czynności związanych z życiem prywatnym, uprawianiem sportów, nauką, praktyką studencką szerokorozumianą nie tylko w zakresie podpisanych przez Uczelnie umów, staże oraz 
wykonywaniem pracy.” 

 
§ 2 
Ponadto ustala się, że w ramach zawartej umowy: 
1. ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa; 
2. zakres pełny ubezpieczeń 24 godziny / dobę obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia podczas zajęć dydaktycznych / pracy, w drodze na zajęcia / do pracy i zajęć/z pracy oraz w życiu prywatnym; 
3. objęte ochroną są także osoby będące na urlopach dziekańskich, opiekuńczych, wychowawczych oraz osoby odbywające służbę wojskową; 
4. ubezpieczyciel przyjmuje i prowadzi sprawę poszkodowanego za pośrednictwem infolinii; 
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