
A. Ubezpieczyciel InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA 

B. Ubezpieczeni Studenci i pracownicy  dydaktyczni Collegium Medicum UJ 

podczas zajęć dydaktycznych i praktyk poza uczelnią. 

C. Zakres ubezpieczenia  Śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku –

100% sumy ubezpieczenia

 Trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu polegający na

uszkodzeniu ciała oraz rozstroju zdrowia będących

następstwem nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy

ubezpieczenia

D. Okres ubezpieczenia I okres polisowy: 14.07.2017 – 13.07.2018 

II okres polisowy: 14.07.2018 -13.07.2019; 

E. Zakres terytorialny Polska 

F. Suma ubezpieczenia - na 

jednego ubezpieczonego 
5.000 zł 

G. Rodzaj polisy Bezimienna 

H. Czas trwania ochrony Podczas zajęć dydaktycznych poza CM UJ oraz w drodze „na i z” 

I. UWAGI DODATKOWA 1. Ubezpieczenie zostało zawarte wg opcji PODSTAWOWEJ

zgodnie z § 4, ust. 2, ppkt 1) OWU

2. Ubezpieczenie nie obejmuje opcji dodatkowych

wymienionych w § 4 ust. 3 OWU

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń opisanych w

§5 OWU :

1) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez

Ubezpieczonego, 

2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub

samookaleczenia się przez Ubezpieczonego, 

3) uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia

ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego, 

4) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego

kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do 

prowadzenia danego pojazdu lub jeżeli pojazd był 

niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania 

technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje 

wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań 

technicznych, chyba że brak wymaganych uprawnień do 

prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub 

stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku. 

5) uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach, rajdach,

wyścigach, pokazach, jazdach treningowych lub imprezach 

sportowych jako kierowca pojazdu, pomocnik kierowcy lub 

pasażer pojazdu w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym,  

6) bójką,

7) pobiciem, za wyjątkiem sytuacji, w której Ubezpieczony

występuje w charakterze broniącego się, 

8) chorobą,

9) chorobą zawodową, chorobą psychiczną,

10) wadami wrodzonymi i ich następstwami,

11) zawałem serca lub udarem mózgu

12) wyczynowym uprawianiem sportu przez Ubezpieczonego,

13) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez 

Ubezpieczonego, 

14) operacją wtórną,

15) omdleniem, jeżeli nie jest następstwem nieszczęśliwego



wypadku, 

16) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu,

środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z 

zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na 

zajście nieszczęśliwego wypadku  

17) odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi,

18) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i

zamieszkami, a także aktami terroru, 

19) pandemią.

 Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 1) 

zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne, 

2) uszkodzeń dysków międzykręgowych


