PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU
MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA
Suma ubezpieczenia 40 000 zł
ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Wypłata świadczeń w przypadku uszczerbku na zdrowiu (trwałego lub częściowego) lub śmierci
1% uszczerbku za 1% s.u.
100% s.u. za śmierć
Objęcie ubezpieczeniem następstw zawału serca i udar mózgu
1% uszczerbku za 1% s.u.
100% s.u. za śmierć
Zwrot Kosztów leczenia i rehabilitacji
Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji , pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie nie dłuższym
niż 24 miesięce od daty wypadku. Wypłata do 25% s.u
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i protez
Pod warunkiem, że zostaną poniesione w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty wypadku.
Wypłata do 25% s.u.
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowgo inwalidów
Zaświadczenie z Urzędu pracy o zasadności przeszkolenia.
Wypłata do 25% s.u
Ryczałt za pobyt w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną
ubezpieczeniową (nie dotyczy pobytu w sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach
opieki lub hospicjach)
liczony do 1 dnia do max. 60 dni, jednakże wyłącznie gdy pobyt był minimum 5 dniowy.
Wypłata 0,25% za każdy dzień
Ryczałt za niezbędną operacje (usunięcie oszpecenia, okaleczenia) plastyczną związaną z nieszczęśliwym wypadkiem.
Wymagane wskazanie medyczne.Wypłata 5% s.u.
Wypłata z tytułu niezdolności do pracy i nauki w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Niezdolność powyżej 10 dni stwierdzona zaświadczeniem lekarskim
Wypłata 5% s.u.
Klauzula pokrycia kosztów pogrzebu – limit do 5000 zł

10. Klauzula osierocenia dziecka 2% sumy ubezpieczenia na każde dziecko maksymalnie 4 000 zł

Składka roczna 52,00 zł
Podstawa; OWU Biznes i Podróż z dnia 1 stycznia 2016 roku oraz Umowa Generalna z dnia 16.08.2016
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Ubezpieczenia ryzyk związanych z zakażeniem wirusami HIV/WZW
Jako rozszerzenie do NNW
Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA
ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.

3.
4.

Badania na obecność wirusów HIV/WZW. Suma ubezpieczenia 1000,00 zł
Pokrycie kosztów przeprowadzenia kuracji antyretrowirusowej w przypadku zaistnienia zdarzenia
(wypadku-podejrzenie zakażenia wirusem HIV) w trakcie wykonywania pracy lub nauki oraz
czynności niesienia doraźnej pomocy medycznej związanej z koniecznością ratowania życia.
Suma ubezpieczenia 4 000 zł
Jednorazowe odszkodowanie w przypadku zakażenia wirusem HIV, pomimo przejścia kuracji
antyretrowirusowej. Suma ubezpieczenia 100 000,00 zł
Jednorazowe odszkodowanie w przypadku zakażenia wirusem WZW.
Suma ubezpieczenia 20 000,00 zł

SKŁADKA
ROCZNA
80,00
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Ubezpieczenie NNW + HIV/WZW
Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA
Suma ubezpieczenia 40 000 zł
ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Wypłata świadczeń w przypadku uszczerbku na zdrowiu (trwałego lub częściowego) lub śmierci
1% uszczerbku za 1% s.u.
100% s.u. za śmierć
Objęcie ubezpieczeniem następstw zawału serca i udar mózgu
1% uszczerbku za 1% s.u.
100% s.u. za śmierć
Zwrot Kosztów leczenia i rehabilitacji
Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji , pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie nie dłuższym
niż 24 miesięce od daty wypadku. Wypłata do 25% s.u
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i protez
Pod warunkiem, że zostaną poniesione w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty wypadku.
Wypłata do 25% s.u.
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowgo inwalidów
Zaświadczenie z Urzędu pracy o zasadności przeszkolenia.
Wypłata do 25% s.u
Ryczałt za pobyt w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną
ubezpieczeniową (nie dotyczy pobytu w sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach
opieki lub hospicjach)
liczony do 1 dnia do max. 60 dni, jednakże wyłącznie gdy pobyt był minimum 5 dniowy.
Wypłata 0,25% za każdy dzień
Ryczałt za niezbędną operacje (usunięcie oszpecenia, okaleczenia) plastyczną związaną z nieszczęśliwym wypadkiem.
Wymagane wskazanie medyczne.Wypłata 5% s.u.
Wypłata z tytułu niezdolności do pracy i nauki w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Niezdolność powyżej 10 dni stwierdzona zaświadczeniem lekarskim
Wypłata 5% s.u.
Klauzula pokrycia kosztów pogrzebu – limit do 5000 zł

10. Klauzula osierocenia dziecka 2% sumy ubezpieczenia na każde dziecko maksymalnie 4 000 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA HIV/WZW
1.
2.

3.
4.
5

Badania na obecność wirusów HIV/WZW. Suma ubezpieczenia 1000,00 zł
Pokrycie kosztów przeprowadzenia kuracji antyretrowirusowej w przypadku zaistnienia zdarzenia (wypadku-podejrzenie
zakażenia wirusem HIV) w trakcie wykonywania pracy lub nauki oraz czynności niesienia doraźnej pomocy medycznej
związanej z koniecznością ratowania życia.
Suma ubezpieczenia 4 000 zł
Jednorazowe odszkodowanie w przypadku zakażenia wirusem HIV, pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej. Suma
ubezpieczenia 100 000,00 zł
Jednorazowe odszkodowanie w przypadku zakażenia wirusem WZW.
Suma ubezpieczenia 20 000,00
Badania na obecność wirusów HIV/WZW. Suma ubezpieczenia 1000,00 zł
Składka łączna roczna 132,00 zł
Podstawa; OWU Biznes i Podróż z dnia 1 stycznia 2016 roku oraz Umowa Generalna z dnia 16.08.2016
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ochrony
prawnej
Ubezpieczyciel: TU GOTHAER SA

SUMA GWARANCYJNA 100 000,00
ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.

2.

3.

Ubezpieczenie obejmuje sprawy związane z czynnościami życia prywatnego osoby
Ubezpieczonej. Ubezpieczenie dotyczy zatem spraw nie związanych z działalnością gospodarczą
lub zarobkową Ubezpieczonego bądź wykonywaniem obowiązków pracowniczych/ zawodu z
wykonywaniem przez Ubezpieczonego;
W ramach ubezpieczenia OC ŻYCIE PRYWATNE ochrona przysługuje:
1) Ubezpieczonemu,
2) Małżonkowi Ubezpieczonego,
3) Niepełnoletnim dzieciom Ubezpieczonego,
4) pomocy domowej zatrudnionej przez osobę objętą ubezpieczeniem w odniesieniu do szkód
wyrządzonych osobom trzecim w związku ze świadczeniem takiej pomocy na jej rzecz.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z uprawianiem sportów ekstremalnych.
Podstawa : Szczególne Warunki ubezpieczenia z dnia 16.08.2016

SKŁADKA
ROCZNA
40,00
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Ubezpieczenie Kosztów Ochrony Prawnej
W ramach limitu do 100 000,00 zł na jedno zdarzenie, w tym podlimit na kaucję w postępowaniu
karnym 25.000,00 zł, Ubezpieczyciel refunduje w zakresie zagwarantowanym w umowie
ubezpieczenia następujące koszty, obejmujące niezbędne i celowe wydatki dotyczące obrony
interesów prawnych Ubezpieczonego, opłacane w uzgodnieniu z pełnomocnikiem Ubezpieczonego
(również z góry):
 koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego. W przypadku
konieczności obrony praw ubezpieczonego za granicą Ubezpieczyciel pokrywa koszty 2
pełnomocników – jednego w Polsce, drugiego za granicą
 koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
 koszty postępowania egzekucyjnego,
 koszty postępowania sądu polubownego aż do zakończenia postępowania o
stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego,
 opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i
samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu
oraz koszty egzekucji administracyjnej,
 koszty poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego
aresztowania – w formie nieoprocentowanej pożyczki,
 koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile Ubezpieczony na mocy
prawomocnego orzeczenia sądu, zobowiązany jest do ich pokrycia,
 koszty notarialne za wymagane przez prawo czynności notarialne,
 koszty podróży Ubezpieczonego w obie strony do sądu zagranicznego, jeżeli
stawiennictwo Ubezpieczonego było obowiązkowe, w tym diety, tłumaczenia itp.
 koszty opinii biegłych rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym (z listy
Towarzystwa bądź uzgodnionego z Towarzystwem).
WARUNKI UBEZPIECZENIA
SKŁADKA
ROCZNA
Ochrona prawna życia prywatnego ubezpieczonego oraz małżonka
i niepełnoletnich dzieci w zakresie:
• dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych
• prawa karnego i wykroczeń
130 zł
• umów i praw rzeczowych, nie pozostających w związku z pojazdami.
• asysta prawna dotycząca innych problemów z zakresu prawa cywilnego – w tym prawa rodzinnego i
spadkowego.
Ochrona prawna w zakresie komunikacji:
• praw rzeczowych oraz umów (w tym umów ubezpieczenia) związanych z pojazdami
zarejestrowanymi na ubezpieczonego.
• sprawy podatkowe związane z pojazdami zarejestrowanymi na ubezpieczonego.
• dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (przeciwko
165 zł
sprawcy bądź jego ubezpieczycielowi).
• prawo karne i wykroczeń, ochrona obejmuje wszelkie przestępstwa komunikacyjne, również
umyślne i pod wpływem alkoholu.
• postępowanie w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego
Ochrona stosunku pracy ubezpieczonego oraz małżonka w zakresie:
70 zł
• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Podstawa; Szczególne warunki ubezpieczenia z dnia 16.08.2016
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