
 
 
W niniejszej Karcie Produktu zawarte są najistotniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktykanta 
dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Karta Produktu nie stanowi elementu umowy ubezpieczenia. 
Została przygotowana przez Nord Partner Sp. z o.o. w celu przedstawienia Ubezpieczonym kluczowych informacji o produkcie oraz 
ułatwienia zrozumienia jego konstrukcji. 
 

Zapoznaj się uważnie z tym dokumentem, abyś wiedział jakie korzyści oferuje ten produkt, jakie są jego główne cechy oraz jakie 
wynikają z niego Twoje prawa i obowiązki. 
 
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji, ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz nie jest 
usługą doradztwa ubezpieczeniowego, finansowego, podatkowego ani prawnego. 
 

Uwaga! Pamiętaj, żeby podjąć decyzję o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia po wcześniejszym zapoznaniu się z całością 
dokumentacji ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). 
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1. UBEZPIECZYCIEL 

 

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC osób 

fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą zarządu 

02/23/01/2018 z dnia 23.01.2018 r. wraz z postanowieniami 

dodatkowymi określonymi w polisie. 

2. UBEZPIECZAJĄCY 

Nord Probroker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który zawiera 

umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia odpowiedzial-

ności cywilnej w imieniu i na rzecz ubezpieczonych studentów.  

3. UBEZPIECZONY 
 

4. UBEZPIECZENIE 

5. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 

deliktowa i kontraktowa za szkody, rzeczowe oraz osobowe 

wyrządzone osobom trzecim i pacjentom powstałe w związku 

z wykonywaniem czynności medycznych, które Ubezpieczony 

w myśl przepisów prawa zobowiązany jest naprawić 

(odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca 

w zbiegu - odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa). 

 

W szczególności zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę za 

szkody: 

1. wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy,  

2. wynikłe z udzielania świadczeń zdrowotnych,  

3. wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,  

4. powstałe w związku z realizacją zadań obstawy 

medycznej imprez między innymi organizowanych 

przez Uczelnię, Samorząd Studentów lub koła 

studenckie,  

5. wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich,  

6. wyrządzone przez studenta w mieniu szpitala lub 

przychodni,  

7. wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób 

zakaźnych oraz zakażeń,  

8. wyrządzone w związku z używaniem urządzeń 

rentgenowskich lub laserowych albo materiałów 

izotopowych lub radioaktywnych, chyba, że powstały 

w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,  

9. wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem 

zabiegów kosmetycznych w związku z odbywaniem 

praktyk. 

 

Za opłatą dodatkowej składki ochrona może zostać rozszerzona 

o koszty konsultacji prawnych (np. koszty opinii prawnych 

w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego) z limitem 

odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 zł. 

 

Zakres ubezpieczenia: 

• całodobowy, 

• zakres terytorialny: cały świat. 

Uwaga! Niektóre z pojęć zdefiniowane są w OWU. Przeczytaj je 

uważnie, aby mieć pewność, co jest objęte zakresem 

ubezpieczenia. 

6. ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa dwa lata - od 01.10.2018 r. 

do 30.09.2020 r. i dzieli się na dwa roczne okresu ubezpieczenia: 

1) od 01.10.2018 do 30.09.2019 r. 

2) od 01.10.2019 do 30.09.2020 r. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą 

składkę doraźną w terminie: 

1) w pierwszym okresie ubezpieczenia - po 31.12.2018 r., 

2) w drugim okresie ubezpieczenia - po 31.12.2019 r. 

rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki. 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, I Oddział  

w Katowicach ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11, 40-129 Katowice. 

Ubezpieczonym jest student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach, w szczególności studenci wszystkich wydziałów 

studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich SUM, 

w tym obcokrajowcy w roku akademickim 2018/2019 oraz 

2019/2020.  

Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia poprzez wypełnienie 

formularza na dedykowanej stronie oraz opłacenie składki 

ubezpieczeniowej. 

 

Uwaga! Przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki 

ubezpieczeniowej lub udzielenie ochrony ubezpieczeniowej należy 

zapoznać się z treścią warunków umowy. 

mailto:nnwsum@np.com.pl
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7. ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

Odpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia wobec 

ubezpieczonych przystępujących do ubezpieczenia w okresie od 

01.10.2018 do 30.06.2019 r. trwa do 30.09.2019 r., a w stosunku 

do osób przystępujących do ubezpieczenia w okresie od 

01.10.2019 do 30.06.2020 r. trwa do 30.09.2020 r. 

 

Odpowiedzialność InterRisk ustaje również w przypadku 

wyczerpania sumy gwarancyjnej lub podlimitu odpowiedzialności.  

 

Pozostałe przyczyny wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej 

znajdują się w OWU. 

8. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

Płatność składki następuje: 

1) w pierwszym okresie ubezpieczenia - do 31.12.2018 r., 

2) w drugim okresie ubezpieczenia – do 31.12.2019 r. 

Jeżeli ubezpieczony opłaci składkę po ww. terminie ochrona 

ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie od dnia następnego po 

opłaceniu składki i trwać będzie do końca okresu ubezpieczenia. 

9. SUMA GWARANCYJNA (UBEZPIECZENIA) 

Suma gwarancyjna wynosi 50.000,00 zł, w tym podlimit 5 000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na jedną osobę 

na zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie 

Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta 

(rozumianych zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

10. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Uwaga! Prosimy o uważne zapoznanie się z tym punktem. 

Istnieją sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia ubezpieczeniowe. 

Wykaz ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności wraz 

z odniesieniem do numeru jednostki redakcyjnej znajduje się 

w OWU. 

Uwaga! Listę ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności z OWU 

mogą modyfikować postanowienia znajdujące się w polisie 

i załączniku do polisy. 

11. WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA) 

Uwaga! Prosimy o uważne zapoznanie się z tym punktem. 

 

InterRisk wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia 

z umowy ubezpieczenia, w wyniku własnych ustaleń dokonanych 

w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego wypadku 

ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 

odszkodowania, zawartej ugody, prawomocnego orzeczenia 

sądowego. 

 

Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich lub w walucie 

obcej, przeliczanej według średniego kursu NBP z dnia wypłaty 

odszkodowania. 

 

InterRisk spełnia świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o wypadku.  

 

Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia  

odpowiedzialności InterRisk albo wysokości świadczenia okazało  

się niemożliwe w powyższym terminie, świadczenie wypłaca się 

w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej  

staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.  

 

Jednakże w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o wypadku InterRisk wypłaca bezsporną część świadczenia lub 

zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz 

Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, 

o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub 

części.  

 

12. ZGŁASZANIE SZKÓD (ROSZCZEŃ) 

 

Roszczenie może być zgłosić do InterRisk Ubezpieczający, 

Ubezpieczony, Poszkodowany lub Uprawniony dostarczając do 

Ubezpieczyciela dokumenty uprawdopodabniające roszczenie. 

 

Katalog wymaganych dokumentów wskazany jest w OWU. 

 

Szkody należy zgłaszać: 

− w dowolnej jednostce organizacyjnej InterRisk, lub 

− poprzez infolinię pod nr telefonu: 22 212 20 12, lub  

− poprzez https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new. 

Przy zgłoszeniu szkody należy podać numer polisy A-A NR 312394. 

13. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia 

NNW studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym 

w szczególności OWU, ulotki, karta produktu, itp., dostępne są na 

stronie internetowej Nord Partner Sp. z o.o. 

mailto:nnwsum@np.com.pl
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