WNIOSKOPOLISA UBEZPIECZE
KLAUZULA DODATKOWA UBEZPIECZENIA STUDENTÓW
w trakcie nauki w siedzibie szkoły, krajowych lub zagranicznych praktyk
oraz niektórych czynności życia prywatnego

Niniejszy dokument potwierdza zawarcie umowy ubezp

Wnioskopolisa została przygotowana w oparciu o przeprowa
obejmuje wszystkie wymagania i potrzeby klienta wynikające

NR ID pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika
44817
TRINITY CONSULTING GROUP SP
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN
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Dane Ubezpieczającego

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Dobrowolnego
IZA WITKOWSKA
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych
przedmiotem
PESEL:
74012501426ubezSeria i Nr. dok
pieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna studenta za szkody wyrządzone osobom
trzecim:
adres:

GÓRCZEWSKA 3 LOK.7
01-460 WARSZAWA
1. w trakcie nauki w siedzibie szkoły,
adres korespondencyjny:
2 .w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk,
GÓRCZEWSKA 3 LOK.7
3. w mieniu uczelni w tym w związku z zakwaterowaniem studentów w domach studenckich,
01-460 WARSZAWA
4. w mieniu podmiotu, w którym odbywa praktyki,
dane kontaktowe:
izabela.witkowska@interpolska.pl
5. wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
123456789
6. powstałe w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów,
7. w nieruchomości najmowanej od osób trzecich w celach mieszkalnych (z wyłączeniem nieruchomości osób bliskich
tj. małżonka,
osób
Numer Prawa
wykonywania
zawodu: 45877
pozostających w konkubinacie, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochy, teściów),
8. w związku z posiadaniem i użytkowaniem roweru zgodnie z przeznaczeniem,
Warunki umowy
9. w związku z amatorskim (rekreacyjnym) uprawianiem sportu rozumianym jako forma czynnego wypoczynku, stosowana dla przyjemności
Okres ubezpieczenia
15-02-2019
oraz w celu regeneracji sił psychofizycznych.
Składka płatna jednorazowo
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Termin płatności

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 200 zł, a w przypadku szkód rzeczowych wyrządzoKwota
nych poza Rzeczypospolitą Polską - 10% nie mniej niż 200 zł”.

14.02.201

429,00 zł

Numer konta bankowego do wpłaty za polisę

Potwierdza się odbiór gotówki w kwocie 429,0
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W § 3 ust. 5 w pkt 5) wykreśleniu ulegają słowa „oraz udzielania pierwszej pomocy”.

Komfort MIESZKANIA z ubezpieczen
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W § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wystąpiły na terytorium całego świata.”
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W § 4 w ust. 1 dodaje się pkt 15), pkt 16) w brzmieniu:
„15) powstałych w związku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów rozumianym jako uprawianie sportu w ramach związków sportowych, kół, sekcji, klubów, ognisk, zespołów sportowych lub organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, a także – z racji przynależności
do ww. organizacji – uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, konkursach, treningach, obozach kondycyjnych i szkoleniowych,
16) powstałych w związku z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka – rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie ze
sprzętem specjalistycznym, sporty motorowe i motorowodne, wszelkie sporty powietrzne, heliskiing, skoki bungee, sporty walki i wszelkiego
rodzaju sporty obronne, boks, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, myślistwo, jeździectwo, hokej na lodzie, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie, narciarstwo zjazdowe, futbol amerykański, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, baseball, rugby,
jazda na czterokołowcach (quadach).

CENTRUM POMOCY INTER Polska
wyłącznie dla posiadaczy ubezpieczenia INTER
+48 22 591 95 82 - czynny 24h
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