
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ STUDENTÓW COLLEGIUM MEDICUM UMK  

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 ORAZ 2017/2018 

 

1. Składka za ubezpieczenie dla jednego ubezpieczonego wynosi 50,00 zł  

 

2. Zakres ubezpieczenia  

Lp. Zakres świadczeń/ ubezpieczenia Wysokość świadczenia/ 

Suma ubezpieczenia 

1. Suma ubezpieczenia NNW 27 000,00 zł 

2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku  
100% 27 000,00 zł 

3. Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu  100% 27 000,00 zł 

4. Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 50% 13 500,00 zł 

5. Trwały całkowity  uszczerbek na zdrowiu w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 
100% 27 000,00 zł 

6. Trwały częściowy uszczerbek na zdrowiu w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 
1% 270,00 zł 

7.  Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego 

spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu (za 1% 

uszczerbku)  

1% 270,00 zł 

8.  Zwrot kosztów leczenia w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku  
30% 8 100,00 zł 

9. Świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu 

(od drugiego dnia pobytu) w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 

0,20% 54,00 zł 

10 Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych 
30% 8 100,00 zł 

11. Śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5% 1 350,00 zł 

 12. Oparzenia: 

  

 II stopnia 1,00% 270,00 zł 

  III stopnia 3,00% 810,00 zł 

  IV stopnia 6,00% 1 620,00 zł 



13. Zachorowanie na  sepsę 10% 2 700,00 zł 

14. Poważne zachorowania (choroba nowotworowa, paraliż, 

niewydolności nerek, poliomieltis, utrata wzroku, utrata 

mowy, utrata słuchu, anemia plastyczna, stwardnienie 

rozsiane) oraz transplantacja głównych organów 

6% 1 620,00 zł 

15. Zwrot kosztów badań w zakresie profilaktyki 

poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z 

materiałem potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia 

HIV, HBV i HCV  

do  5 000,00zł 

16. Pokrycie kosztów profilaktycznego leczenia 

poekspozycyjnego studenta, w tym m.in. Zakupu leków 

oraz szczepionki antyretrowirusowej  

do 10 000,00zł 

17. Jednorazowe świadczenie w wyniku zachorowania na 

AIDS oraz WZW typu B i C ujawnione i zdiagnozowane w 

okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że zakażenie 

nastąpiło w okresie ubezpieczenia  

do 5 000,00zł 

18. Odpowiedzialność cywilna obejmująca zakresem wypadki 

ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym szkody wyrządzone przez studentów 

podczas i w związku z uczestnictwem we wszelkich 

przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych, 

praktykach, stażach oraz innych formach zajęć z 

elementami praktycznymi odbywających się w podmiotach 

leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2015.618 z późn. 

zm.), a także za szkody wyrządzone podczas i w związku 

z braniem udziału w udzielaniu świadczeń medycznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 

działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2015.618  

z późn. zm.). 

20 000,00 zł 

 

3. Franszyzy i udziały własne zostają zniesione.  
(Oznacza to że wypłata odszkodowań nie będzie pomniejszana o udział własny Studenta w szkodzie, nie ma też 

dolnego progu odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę) .  

 

UWAGA – Przypominamy, iż wszelkie zgłoszenie szkód i roszczeń należy formułować na piśmie i/lub 

online – tak oby osoba zgłaszająca miała potwierdzenie.  

 

 


