
OFERTA  NNW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 
DLA ATH WYDZ. HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY W BIELSKU-BIAŁEJ 

w  InterRisk S.A. 

 

ŚWIADCZENIA 

SUMA UBEZPIECZENIA SU 

  20.000,- 

1 Wypłata za 100 % uszczerbku na zdrowiu lub zgonu na skutek 
Nieszczęśliwego Wypadku 

  20.000,- 

2 Wypłata w razie zgonu na terenie uczelni - na skutek NW   40.000,- 

3 Wypłata za 1% uszczerbku na zdrowiu do 70%, 
przy uszczerbku powyżej 70% 

  200,- 
300,- 

4 Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie, do kwoty 

  6.000,- 

5 Oparzenia w wyniku NW – II stopień 10% SU, III stopień 30% SU, 
IV stopień 50% SU 
 

  2.000,- 

6 Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leczenia 

stomatologicznego zębów stałych po Nieszczęśliwym Wypadku 

poniesionych na terenie RP, dla leczenia stomatologicznego 

limit 500zł (zawsze rachunek imienny ) 

   

1.000,- 

7 Zgon rodzica w okresie ubezpieczenia w wyniku wypadku   2.000,- 

8 

 

Zgon obojga rodziców w okresie ubezpieczenia w wyniku 
wypadku 

   
6.000,- 

9 Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia (dla pokąsań i 
ukąszeń min. pobyt w szpitalu 2 dni )  
 
 

  200,- pogryzienie 
 
400,- pokąsania i 
ukąszenia 

10 Pobyt w szpitalu w wyniku NW ( wypłacany od 1-go dnia pobytu, 
min. pobyt 3 dni ) 
 

  40,00 zł/dzień 

11 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID-19 ( 
wypłacany od 2-go dnia pobytu, min. pobyt 3 dni ) 
 

  40,00 zł/dzień 

12 Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych ( 
bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny ) 

  1.000,-  

 

13 Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki   200,- 

14 Wstrząśnienie mózgu przy pobycie min. 3 dni w szpitalu  
 

  200,- 

15 Zatrucie pokarmowe rotawirusem pod warunkiem pobytu w 
szpitalu min. 3 dni  
 

  1.000,- 

16 Nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem pod 
warunkiem min. 3 dniowego pobytu w szpitalu 
 

  1.000,- 

17 Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW do 
kwoty 

 nowość 2.500,- 

18 Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu 
słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki 
oświatowej- do kwoty 
 

 nowość 200,- 



19 Rozpoznanie u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie 
ubezpieczenia sepsy 
 
 

 Wyższe świadczenie 4.000,- 

 

 

SKŁADKA ROCZNA JEDNDORAZOWA obejmująca: 
wyczynowe uprawianie sportu oraz  OC  w związku z 
odbywaniem praktyk studenckich na terenie RP i poza 
RP z SU 10 000,00 zł w odniesieniu do jednego 
studenta  
 

  50,- 

 

                                                                                                        
 

Procedura opłacenia składki online do dnia 29.10.2020roku : 

- zalogować się na stronie     https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  

- wprowadzić numer ID klienta –yqlr6 

- wprowadzić dane osobowe 

- dokonać płatności on line  

- odebrać potwierdzenie ubezpieczenia na podanym wcześniej adresie mailowym 

Uwaga: w każdym momencie można cofnąć dokonane zapisy 

Zadzwoń – chętnie pomogę tel. 602 179 611 (tel. agenta ubezp.) 

 

 

Opłaty za ubezpieczenie można również dokonać stacjonarnie, gotówką w dziekanacie 

Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH (pok. L210) w godzinach przyjęć studentów do 

dnia 29.10.2020 roku. 

 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

