
Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zachęca do 
wykupienia składki dobrowolnego studenckiego ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (w skrócie: NNW). Jest to fakultatywna - korzystna dla studentów 
- forma zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć nie 
tylko podczas zajęć/praktyk na uczelni i poza nią, ale również w codziennym życiu prywatnym. 
 
Ubezpieczenie NNW obejmuje studentów Uniwersytetu Rolniczego: I., II. i III. stopnia, 
stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych. 
Ochrona ubezpieczeniem NNW następuje od dnia po wykupieniu składki do końca roku 
akademickiego, tj. 30 września 2016 r. 

 
Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: 
# nieszczęśliwego wypadku (NNW),  
# zawału serca,  
# krwotoku śródczaszkowego,  
# obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o 
nieustalonej przyczynie, oraz:  
# śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą,  
# śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu studenta 
spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.  
Przedmiot ubezpieczenia został w roku akademickim 2015/2016 rozszerzony o:  
# zdiagnozowanie sepsy,  
# śmierć ubezpieczonego na terenie uczelni (świadczenie wypłacane dodatkowo poza 
świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w NNW). 
 
Ochroną objęte są zdarzenia bez względu na miejsce (zaistniałe na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami) i czas (ochrona 24h na dobę), przez cały 
okres ubezpieczenia, w tym podczas wakacji, przerw zimowych, wiosennych i dni 
świątecznych, tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do/z uczelni, a także w 
czasie zajęć poza uczelnią oraz w życiu prywatnym studenta.  

Ochrona dotyczy wypadków powstałych w czasie uprawiania wszelkiego rodzaju sportów (i 
wyczynowo i rekreacyjnie), w tym także wyczynowych uprawianych w ramach zarówno zajęć 
na uczelni, jak i pozauczelnianych klubów, związków i organizacji sportowych, a także w czasie 
wolnym. Ochroną objęte są wypadki powstałe podczas udziału we wszelkiego rodzaju 
zawodach, treningach, zgrupowaniach czy obozach sportowych. 

 
Posiadanie wykupionego ubezpieczenia NNW może być potrzebne w czasie trwania 
ćwiczeń/zajęć terenowych i zajęć laboratoryjnych (organizowanych w czasie zajęć 
uczelnianych) oraz podczas odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych. Władze 
dziekańskie mogą prosić o okazanie zaświadczenia potwierdzającego wykupienie i posiadanie 
takiego ubezpieczenia przed rozpoczęciem planowanych ćwiczeń/zajęć terenowych, czy też 
praktyk zawodowych.Jednorazowa (roczna) składka na ubezpieczenie NNW wynosi 20 zł, 
przy sumie ubezpieczenia 24 000 zł. 

Pełna oferta polisy NNW - wraz z wykazem świadczeń podstawowych, świadczeń dodatkowych 
oraz świadczeń assistance (na terytorium RP) w ramach składki podstawowej - dostępna jest w 
Biurze Samorządu Studentów UR przy al. Mickiewicza 21, pokój 39 (parter). Podstawa 
warunków polisy: Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży i personelu ustalone uchwałą nr UZ/102/2013 z dn. 29.03.2013 r. Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia (OWU) dostępne są na stronie www.pzu.pl > Wybierz produkt > Kategoria > 
NNW > Szkoła > NNW dzieci, młodzieży i personelu. 



 
Dodatkowo proponowana jest możliwość zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej (w skrócie: OC) w życiu prywatnym z rozszerzeniem odpowiedzialności o szkody 
powstałe podczas odbywania praktyk poza siedzibą uczelni oraz szkody wyrządzone wskutek 
amatorskiego uprawiania snowboardu. 

 
Ubezpieczenie OC obejmuje studentów Uniwersytetu Rolniczego: I., II. i III. stopnia, 
stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych.Ochrona ubezpieczeniem OC następuje dzień 
po wykupieniu składki do końca roku akademickiego, tj. 30 września 2016 r. 

 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna studenta, gdy w związku z 
wykonywaniem czynności życia prywatnego w wyniku czynu niedozwolonego (deliktowego) 
jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub naprawienia szkody rzeczowej. 
Ochrona ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego studenta za 
szkody powstałe podczas odbywania praktyk poza siedzibą uczelni oraz za szkody 
wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania snowboardu. 

Ubezpieczenie OC zapewnia bezpieczeństwo w życiu prywatnym, ponieważ chroni 
ubezpieczonego studenta w razie konieczności zapłaty odszkodowania innym osobom z tytułu 
wyrządzonej im szkody. Polisa chroni ubezpieczonego studenta zarówno w miejscu 
zamieszkania, jak i poza nim, w tym również podczas przebywania na uczelni, wyjazdu na 
wakacje, amatorskiego uprawiania sportu. Zapewnia także ochronę ubezpieczeniową w razie 
szkód wyrządzonych innym osobom w związku z posiadaniem lub użytkowaniem 
nieruchomości, ruchomości, urządzeń gosp. domowego, roweru, wózka inwalidzkiego. 
 
Jednorazowa (roczna) składka na ubezpieczenie OC wynosi 10 zł, przy sumie ubezpieczenia 
10 000 zł. 

Podstawa warunków polisy: Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób 
fizycznych w życiu prywatnym ustalone uchwałą nr UZ/452/2009 z dn. 29.10.2009 r. ze 
zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dn. 26.11.2010 r. oraz uchwałą nr 
UZ/63/2012 r. z dn. 27.02.2012 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dostępne są na stronie 
www.pzu.pl > Wybierz produkt > Kategoria > OC osobowe i zawodowe > OC osób fizycznych w 
życiu prywatnym. 

 
CZAS ZBIÓRKI: do 15 grudnia 2015 r. 
 
W celu wykupienia składki na ubezpieczenie NNW (i/lub OC) zapraszamy do: 
 
Biura Samorządu Studentów UR 
al. Mickiewicza 21 (Stary Gmach - Collegium Godlewskiego), 
pokój 39, parter, 
w godzinach: 
PON.:  10:00 - 15:00, 
WT./ŚR./CZW.:  9:15 - 15:00, 
PT.:  9:00 - 14:00. 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie 

 



 
 

 
 


