Karta Produktu Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktykanta dla
studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Karta Produktu)
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).

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 / 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.

1. UBEZPIECZYCIEL
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie, ul. Nowakowskiego 22, I Oddział
w Katowicach ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11, 40-129 Katowice.
Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC osób
fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą
nr 01/08/12/2015 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń
S.A. Vienna Insurance Group wraz z postanowieniami
dodatkowymi określonymi w polisie.

2. UBEZPIECZAJĄCY
PRO BROKER Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który
zawiera umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w imieniu i na rzecz ubezpieczonych
studentów.

3. UBEZPIECZONY
Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, która jest objęta ochroną
ubezpieczeniową (student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach (w szczególności studenci wszystkich wydziałów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym obcokrajowcy;
doktoranckich SUM) w roku akademickim 2017/2018; pracownik
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego lub wolontariusz mający
podpisaną umowę o współpracy ze Śląskim Uniwersytetem
Medycznym).

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,

ochrona działa na całym świecie.

4. UBEZPIECZENIE

Uwaga! Niektóre z pojęć zdefiniowane są w OWU. Przeczytaj je
uważnie, aby mieć pewność, co jest objęte zakresem
ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zostaje zawarte w formie imiennej poprzez
przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia (dalej – „Umowa”),
zgodnie z zakresem określonym w Umowie.

5. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

6. ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

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).

Ochrona ubezpieczeniowa trwa jeden rok - od 01.10.2017 r.
do 30.09.2018 r.
Studenci mogą przystępować do ubezpieczenia nie później niż do
końca czerwca 2018 r., w takim przypadku, student zostanie objęty
ochroną ubezpieczeniową od następnego dnia po przystąpieniu do
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po opłaceniu składki.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą
składkę doraźną w terminie po 31.12.2017 r., rozpoczyna się od
dnia następnego po opłaceniu składki i trwa do 30.09.2018 roku.
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7. ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego ubezpieczonego
kończy się po upływie rocznego okresu ubezpieczenia
tj. 30.09.2018 r. lub wygasa z chwilą śmierci ubezpieczonego.
Pozostałe przyczyny wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej
znajdują się w OWU.

8. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Jednorazowa płatność składki ubezpieczeniowej następuje
do dnia 31 grudnia 2017 r.

Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie
30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo
wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie
powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia
Ubezpieczyciel powinien spełnić w przewidzianym terminie 30 dni.

12. ZGŁASZANIE SZKÓD (ROSZCZEŃ)
Szkody należy zgłaszać:




W przypadku studentów przystępujących do umowy po tym dniu
ochrona rozpoczyna się nie wcześniej niż po opłaceniu składki,
lecz najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

9. SUMA GWARANCYJNA (UBEZPIECZENIA)
Suma gwarancyjna wynosi 50.000,00 zł.
Limit odpowiedzialności dla konsultacji prawnych wynosi
10.000,00 zł.

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 289499.

13. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia
NNW studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (OWU,
ulotki, karta produktu itp.) dostępne są:

10. GŁÓWNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Uwaga! Prosimy o uważne zapoznanie się z tym punktem.




w wydziałowych samorządach studenckich;
na stronie internetowej SUM: www.sum.edu.pl.

Istnieją sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia ubezpieczeniowe.
Ubezpieczyciel przede wszystkim nie odpowiada za szkody
wskazane w §4 oraz §5 OWU.

11. WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA)
Uwaga! Prosimy o uważne zapoznanie się z tym punktem.

A) INFORMACJE OGÓLNE
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłacenia należnego od
Ubezpieczonego
odszkodowania
w
granicach
jego
odpowiedzialności cywilnej na rzecz osób trzecich, nie więcej
jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia lub jej limitów.
Poza wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel pokrywa koszty
działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych
za zgodą InterRisk TU S.A. VIG w celu ustalenia okoliczności lub
rozmiaru szkody, koszty procesu z udziałem Ubezpieczonego jako
strony pozwanej przeciwko której toczy się proces o naprawienie
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. Powyższe koszty
ponoszone są w ramach sumy gwarancyjnej.

B) WYPŁATA ODSZKODOWANIA
Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanemu na podstawie
uznania roszczenia z umowy ubezpieczenia, w wyniku własnych
ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalania stanu
faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych
roszczeń i wysokości odszkodowania, zawartej ugody,
prawomocnego orzeczenia sądowego.
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