
 
 

STUDENCIE, STUDENTKO ! 

Informujemy, iż w następstwie rozstrzygniętego w dniu 06.09.2011 roku Przetargu ZP/101/2011 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

Vienna Insurance Group oferuje 

 

UBEZPIECZENIE NNW I OC 

DLA STUDENTÓW GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

 

Oferujemy Ci ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, dzięki któremu możesz czuć się  

bezpiecznie przez 24 godziny na dobę we wszystkich krajach świata – niezależnie od tego czy studiujesz,  

czy też odpoczywasz po trudach sesji. 

Zapewniamy też ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej.  

 

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW- PROGRESJA 

SUMA UBEZPIECZENIA:   15.000,- ZŁ 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA do Sumy Ubezpieczenia 5.000,- zł 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

deliktową odpowiedzialność cywilną studenta za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności związanych 

z nauką w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i odbywaniem praktyki w placówkach służby zdrowia lub innych 

obiektach, zgodnie z planem zajęć przyjętym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wyrządzone w następstwie 

czynu niedozwolonego osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Przy czym za osobę trzecią uważa się wszystkie osoby pozostające poza 

stosunkiem ubezpieczeniowym – w tym pacjentów oraz lekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i ww. 

placówek służby zdrowia. 

SKŁADKĘ ŁĄCZNĄ ZA NNW I OC  W WYSOKOŚCI  

38 ZŁ.MOŻESZ WPŁACIĆ W SWOIM DZIEKANACIE 
 

Lp. rodzaj świadczenia  
w % Sumy Ubezpieczenia 

 

1. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. do 400% 

2. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% 

3. Śmierć w wyniku wypadku w ruchu lądowym, morskim i powietrznym 200% 

4. Zdiagnozowanie sepsy 30% 

5. 
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami 

ortopedycznymi i środków pomocniczych 
do 30% 

6. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% 

7. Zwrot kosztów leczenia na terenie RP i Europy do 20% 

8. Operacje plastyczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20% 

9. 

Poważne zachorowania: 

- nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplanta głównych 

organów, poliomietelis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia 

plastyczna, stwardnienie rozsiane 

20% 

10. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 10% 

11. Śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10% 

12. 

Zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki powstałej w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 

– płatny od 10 dnia (maksymalnie za okres 10 miesięcy) 

0,2% 

za dzień  


