
 
 
W niniejszej ulotce informacyjnej zawarte są najistotniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Materiał nie stanowi części zawartej umowy ubezpieczenia i został 
przygotowany 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) oraz postanowieniami 
dodatkowymi i odmiennymi do OWU. 
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Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – ulotka informacyjna 

 UBEZPIECZYCIEL  

 

Podstawa prawna: OWU EDU PLUS zatwierdzone Uchwałą nr 

01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 3 marca 2020 r. 

oraz postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU stanowiące 

załącznik do polisy. 

 

 UBEZPIECZAJĄCY 
 

Nord Probroker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który zawiera 

umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia NNW w imieniu 

i na rzecz ubezpieczonych studentów.  

 

 UBEZPIECZENI 

 PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 

 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego 

wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony 

ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały 

zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Ochrona obejmuje m.in. odpowiedzialność InterRisk za trwałe 

następstwa zawału serca, udaru mózgu i omdlenia a także pokrycie 

kosztów kuracji antyretrowirusowej w przypadku zaistnienia 

zdarzenia w postaci podejrzenia zakażenia wirusem HIV i WZW 

typu: A, B, C w trakcie nauki (w tym praktycznej nauki zawodu 

i praktyk) oraz w trakcie czynności niesienia doraźnej pomocy 

medycznej związanej z koniecznością ratowania życia lub zdrowia. 

 

Zakres ubezpieczenia: 

• całodobowy – ochrona obejmuje następstwa 

nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć 

podczas nauki (w tym praktycznej nauki zawodu 

i praktyk), w drodze z domu na zajęcia i z zajęć do domu 

i w życiu prywatnym oraz w trakcie czynności niesienia 

doraźnej pomocy medycznej związanej z koniecznością 

ratowania życia lub zdrowia; 

• ochrona obejmuje szkody związane z uprawianiem 

sportu, w tym wyczynowym uprawieniem sportu, 

z wyłączeniem uprawiania sportów i aktywności 

wysokiego ryzyka; 

• nieszczęśliwe wypadki, które miały miejsce zarówno 

w kraju, jak i za granicą (ochrona na terenie całego 

świata), z tym, że świadczenia wypłacane są w kraju 

i wyłącznie w PLN. 

 

Uwaga! Niektóre z pojęć zdefiniowane są w OWU oraz załączniku 

do polisy. Przeczytaj je uważnie, aby mieć pewność co jest objęte 

zakresem ubezpieczenia. 

 

 ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa wobec osoby przystępującej do 

ubezpieczenia po 31.12.2021 r. rozpoczyna się od dnia następnego 

po zapłaceniu składki. 

 

 ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

Odpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia wobec 

Ubezpieczonych przystępujących do ubezpieczenia w okresie od 

01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. ustaje z dniem upływu okresu 

ubezpieczenia. 

 

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

(dalej – InterRisk) z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, 

I Oddział w Katowicach ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11,  

40-129 Katowice. 

 

Ubezpieczonymi są studenci wydziałów studiów stacjonarnych, 

niestacjonarnych i doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach.  

 

 

Ubezpieczony przystępuje do umowy poprzez zakup ubezpieczenia 

na dedykowanej platformie i opłacenie składki ubezpieczeniowej. 

 

Uwaga! Przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki 

ubezpieczeniowej lub na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej 

należy zapoznać się z treścią warunków umowy. 
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Odpowiedzialność InterRisk wygasa również w przypadku śmierci 

ubezpieczonego. 

 

Pozostałe przyczyny wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej są 

wskazane w treści OWU. 

 

 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 
 

Ubezpieczony przystępując do umowy ubezpieczenia zobowiązany 

jest do opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

 

Płatność składki realizowana jest przez formularz przystąpienia do 

ubezpieczenia dostępny na platformie zakupowej udostępnianej 

przez InterRisk (odnośnik znajduje się na stronie internetowej 

wskazanej w pkt 14). 

 

 SUMA UBEZPIECZENIA 
 

Suma ubezpieczenia dla świadczeń związanych ze śmiercią lub 

uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 

− wariant I: 26.000 zł; 

− wariant II: 45 000 zł. 

 

W umowie ustanowione są odrębne sumy ubezpieczenia lub limity 

odpowiedzialności dla innych świadczeń.  

 

 ŚWIADCZENIA 
 

Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów 

i w wysokości wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia. 

 

Rodzaje świadczeń i przypisane im limity odpowiedzialności 

wskazane są na platformie zakupowej dedykowanej ofercie oraz na 

imiennym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia (certyfikacie). 

 

 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Uwaga! Prosimy o uważne zapoznanie się z tym punktem. 

 

Istnieją sytuacje, w których InterRisk nie ponosi odpowiedzialności 

za zaistniałe zdarzenia ubezpieczeniowe. Wykaz ograniczeń 

i wyłączeń odpowiedzialności wraz z odniesieniem do numeru 

jednostki redakcyjnej znajduje się w OWU. 

 

Uwaga! Listę ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności z OWU 

mogą modyfikować postanowienia znajdujące się w polisie 

i załączniku do polisy. 

 

 WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA) 
 

Uwaga! Prosimy o uważne zapoznanie się z tym punktem. 

 

InterRisk wypłaca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu 

świadczenie na podstawie uznania roszczenia, po uprzednim 

przeprowadzeniu własnego postępowania dotyczącego ustalenia 

stanu faktycznego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 

zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia, 

zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 

 

Świadczenia wypłacane są w złotych polskich. 

 

InterRisk spełnia świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o wypadku.  

 

Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia 

odpowiedzialności InterRisk albo wysokości świadczenia okazało 

się niemożliwe w powyższym terminie, świadczenie wypłaca się 

w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 

staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.  

 

Jednakże w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o wypadku InterRisk wypłaca bezsporną część świadczenia lub 

zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz 

Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, 

o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub 

części. 

 

 ZGŁASZANIE SZKÓD (WYPADKÓW) 
 

Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć do InterRisk dokumenty 

pozwalające ustalić odpowiedzialność InterRisk, np. dokumentację 

medyczną z przebiegu leczenia, kartę informacyjną ze szpitala, 

kopię zlecenia lekarskiego czy oryginały rachunków lub faktur VAT 

wraz z dowodami zapłaty. 

 

Szkody należy zgłaszać: 

− w dowolnej jednostce organizacyjnej InterRisk, lub 

− poprzez infolinię pod nr telefonu: (22) 212 20 12, lub  

− poprzez https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new. 

 

Podczas zgłaszania szkody należy podać numer polisy wskazany 

w indywidualnym certyfikacie. 

 

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
 

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym ogólne 

warunki ubezpieczenia, karta produktu, itp., dostępne są na stronie 

internetowej https://nnwsum.nordinvest.pl/ oraz na platformie 

zakupowej.  

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
https://nnwsum.nordinvest.pl/


 
 
 
In this information leaflet you will find key information on the personal accident insurance for students of the Medical University of 
Silesia in Katowice. This information leaflet is not a part of the insurance contract. It has been drawn up by Nord Partner Sp. z o.o. in 
order to provide the Insured Parties with the key information on the product and how it works. 
 

Please read this document carefully so that you are aware of its advantages, main characteristics and your related rights and 
obligations. 
 
This is neither a recommendation nor an offer within the meaning of the Act of 23 April 1964 – Polish Civil Code and it is not an 
insurance, financial, tax or legal consulting service. 
 

Notice Remember to read the whole insurance documentation, mainly the General Terms and Conditions of Insurance (GTC) and 
additional or different provisions to the GTC before you enter into the Insurance Contract. 
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Personal accident insurance for students of the 

Medical University of Silesia in Katowice – information leaflet 

1. INSURER 

 

Legal grounds: General Terms and Conditions of the EDU PLUS 

Insurance, approved by resolution No. 01/03/03/2020 of the 

Management Board of InterRisk TU S.A. VIG of March 3, 2020 and 

additional or different provisions to the GTC, being appendix to the 

policy. 

 

2. POLICYHOLDER 
 

Nord Probroker Sp. z o.o. with its registered office in Toruń, 

concluding a voluntary group insurance contract for and on behalf 

of the students.  

 

3. INSURED 
 

4. INSURANCE 

5. SUBJECT AND SCOPE OF INSURANCE 
 

The subject of the insurance are consequences of a personal 

accident which occurred during the period of insurance or diseases 

and their consequences diagnosed during the period of insurance. 

 

The insurance also includes the liability of InterRisk for permanent 

consequences of a heart attack, stroke or faint and covers the costs 

of antiretroviral therapy in the event of suspicion of infection with 

HIV and viral hepatitis type: A, B or C in the course of education 

(including practice of a profession and internship) and during life- 

or health-saving emergency medical assistance. 

 

Scope of insurance: 

• 24-hour insurance – the protection covers the 

consequences of accidents that may occur during 

education (including practice of a profession and 

internship), on the way from home to classes and from 

classes to home and in private life, and during life- or 

health-saving emergency medical assistance; 

• the insurance covers damages related to practicing 

sports, including competitive sports and excluding high-

risk sports and activities; 

• accidents both in Poland and abroad, but benefits are 

paid in Poland and in PLN only. 

 

Notice! Some of the terms are defined in the GTC and in the 

appendix to the policy. Please, read these carefully so that you are 

aware what is covered by the insurance. 

 

6. COMMENCEMENT OF COVER 
 

The insurance cover runs from 01/10/2021 to 30/09/2022. 

 

The insurance cover for persons who enters into the insurance 

after 31/12/2021 will start on the next consecutive day after the 

payment of the premium. 

 

7. TERMINATION OF COVER 
 

InterRisk will be liable under the insurance contract towards the 

Insureds entering into the insurance in the period between 

01/10/2021 to 30/06/2022 until the day the insurance period 

expires. 

 

The liability of InterRisk will also cease in the event of the Insured’s 

death.  

 

Other reasons for expiry of insurance cover are specified in the 

GTC. 

 

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

with its registered office in Warsaw, at ul. Noakowskiego 22, 

I Branch in Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11, 40-129 

Katowice. 

 

The Insureds are students of the Medical University of Silesia in 

Katowice, in particular full-time, part-time and doctoral students 

of all faculties. 

 

 

The Insured enters the contract by purchasing insurance on 

a dedicated platform and paying the insurance premium. 

 

Notice! Before granting consent to pay insurance premium or to 

be provided with insurance protection, please read the terms and 

conditions of the contract. 
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8. INSURANCE PREMIUM 
 

By entering into the insurance contract, the insured is obliged to pay 

the insurance premium. 

 

The premium payment is made through the insurance accession 

form available on the purchasing platform provided by InterRisk 

(the link is available on the website indicated in point 14). 

 

9. SUM INSURED 
 

The sum insured for death or personal injury as a result of an 

accident is: 

− variant I: 26.000 PLN; 

− variant II: 45 000 PLN. 

 

The contract stipulates separate sums insured or liability limits for 

other benefits. 

 

10. BENEFITS 
 

The Insured is entitled to types and amounts of benefits under the 

insurance contract. 

 

Benefits and limits of liability assigned to them are specified on 

purchasing platform and on personal certificate. 

 

11. EXEMPTIONS FROM LIABILITY 

 

Notice! Please, read this point carefully. 

 

There are situations where the Insurer is not liable for certain 

insured events. You can find a list of liability restrictions and 

exemptions from liability with reference to editorial units in the 

GTC. 

 

Notice! The list of liability restrictions and exemptions from liability 

can be modified by the policy and the appendix to the policy. 

 

12. PAYMENT OF DAMAGES (BENEFITS) 

 

Notice! Please, read this point carefully. 

 

InterRisk will pay benefit to the Insured or the Beneficiary on the 

grounds of admitting the claim, having conducted its own 

procedure to determine the facts of the insured event, validity of 

the claim and the amount of benefit or on the grounds of 

a settlement agreement entered into with the Insured Person or 

a final court order. 

 

Benefits will be paid in PLN. 

 

InterRisk will pay the benefit within 30 days of the date when the 

the accident is reported.  

 

Should it prove impossible to explain the circumstances necessary 

to be identified to determine the liability of InterRisk or the amount 

of benefit within the time specified above, the benefit will be paid 

within 14 days of the day when it would be possible to explain such 

circumstances with due diligence exercised. 

 

However, InterRisk will pay the indisputable part of the benefit or 

notify the person making the claim and the Insured Person, if 

he/she is not the person making the claim, about the reasons why 

it is not possible to satisfy their claims in full or in part within 30 

days following the date when it was notified of the accident. 

 

13. REPORTING A LOSS (ACCIDENT) 
 

The Insured Party is obliged to provide InterRisk with documents 

based on which the Insurer’s liability may be determined, e.g. 

medical treatment records, discharge summary report, copy of 

medical order or original copies of bills or VAT invoices together 

with proofs of payment. 

 

Claims must be made: 

− at any organisational unit of InterRisk; or 

− via our hotline at phone number: 22 212 20 12; or  

− at https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new. 

When making a claim, please provide the policy number indicated 

in the individual certificate. 

 

14. DETAILS 
 

Detailed information on insurance, including general insurance 

conditions, IPID, etc., is available at https://nnwsum.nordinvest.pl/ 

and on the purchasing platform. 

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
https://nnwsum.nordinvest.pl/

