
Zakres ubezpieczenia dla pracowników  
Politechniki Śląskiej  

 

InterRisk TowarzystwoUbezpieczeń SA 
 
   

Vienna Insurance Group   
I Oddział w Bieklsku-Białej    
Pl. Żwirki i Wigury 9A, 43-300 Bielsko-Biała   

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ SUMY 
UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

Klauzula umowna 01 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków powodujących zgon Ubezpieczonego :                     22 500,00 zł  

  

zgon Ubezpieczonego w następstwie NNW (w tym zawał serca i 
udar mózgu)                                45 000,00 zł 

  zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 

  

                               56 250,00 zł 

Klauzula umowna 02 - Ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów 
pogrzebu Ubezpieczonego                     22 500,00 zł  

                               22 500,00 zł 

Klauzula umowna 04 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń:                     40 000,00 zł    

  za 100% uszczerbku na zdrowiu:                                40 000,00 zł 
  za 1 % uszczerbku na zdrowiu 

  
400,00 zł

Klauzula umowna 05 - Ubezpieczenie zryczałtowanego świadczenia z 
tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego 

                    10 000,00 zł                                   4 000,00 zł 

Klauzula umowna 06 - Ubezpieczenie zryczałtowanego świadczenia z 
tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu                     10 000,00 zł    

urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu (żywego)                                  1 000,00 zł 

  urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu (martwego)                                    2 000,00 zł 

Klauzula umowna 07 - Ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów 
pogrzebu członków rodziny Ubezpieczonego                     10 000,00 zł    

zryczałtowane koszty pogrzebu małżonka                                20 000,00 zł 

zryczałtowane koszty pogrzebu dziecka                                  3 000,00 zł 

  zryczałtowane koszty pogrzebu rodzica / teścia                                    2 000,00 zł 

Klauzula umowna 10 - Ubezpieczenie pobyt w szpitalu:                            40,00 zł    

spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – (pierwsze 14 dni) 
                                      80,00 zł 

wskutek choroby, 
40,00 zł

pobyt powyżej 14 dnia 
40,00 zł

  

uzdrowiskowym bezpośrednio po leczeniu szpitalnym 
                                        20,00 zł 

Klauzula umowna 11 - Ubezpieczenie poważnych zachorowań                                     5 000,00 zł                                   5 000,00 zł 
Klauzula umowna 12 - Ubezpieczenie operacji                       2 500,00 zł   wg katalogu operacji  

WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ 45,00 zł 



    
Poważne zachorowania:   
choroby nowotworowe, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, leczenie chorób naczyń wieńcowych,  
przeszczep głównych organów, choroby Creutzfeldta- Jakoba, zakażenie wirusem HIV,utrata wzroku, 
utrata kończyn, utrata mowy, paraliż kończyn.   
    
Informacja o karencji:   
InterRisk SA Vienna Insurance Group znosi karencje dla osób, które przechodzą z innego towarzystwa  
ubezpieczeniowego z pakietu ubezpieczeń osobowych   
    

 
Kontakt-Agent 
Jolanta Wlazło tel: 032-237-16-85  


