POLISA nr

NNW/OC/2017

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów, doktorantów, słuchaczy
i pracowników szkół wyższych z możliwością rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o OC
dla studentów, doktorantów, słuchaczy.
Niniejszym AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
na podstawie Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl o indeksie NNWS/17/04/01.
Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia znajdują się w Warunkach ubezpieczenia Bezpieczny.pl oraz na stronie www.bezpieczny.pl
DANE UBEZPIECZYCIELA

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej

Cały świat

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/ dobę

Okres ubezpieczenia

1 rok

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po sporządzeniu wniosku, ale nie wcześniej
niż od godziny 00:00 dnia następnego po opłaceniu składki.

W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej po opłaceniu dodatkowej składki:
Niniejszym AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej.
Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1 oraz na stronie www.bezpieczny.pl
DANE UBEZPIECZYCIELA

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej

Polska
Kraje Unii Europejskiej – dla studentów odbywających naukę za granicami Polski w ramach programu Erasmus

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego
oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk

Okres ubezpieczenia

1 rok

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po sporządzeniu wniosku, ale nie wcześniej niż
od godziny 00:00 dnia następnego po opłaceniu składki.

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO / STUDENTA / DOKTORANTA / SŁUCHACZA / PRACOWNIKA SZKOŁY WYŻSZEJ

Imię i Nazwisko

ADRES DO KORESPONDECJI

/
Miasto

Telefon komórkowy*

Kod pocztowy

Adres e-mail*

Ulica

Numer domu / lokalu

PESEL

* UWAGA: Pole obowiązkowe. Powyższe dane wykorzystywane są do procesu obsługi polisy, w szczególności zgłaszania roszczeń i wysyłania potwierdzenia zawarcia polisy.

Zakres ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 1.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS
Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604
Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości

1. Oświadczam że zostały mi doręczone Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl przed zawarciem umowy ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową,
w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (dalej: „Towarzystwo”), moich danych osobowych, w tym danych o stanie
zdrowia, zawartych w niniejszym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Towarzystwu, do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową Towarzystwa, w tym w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz
wykonywania zawartej umowy. Zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że Towarzystwo jest administratorem moich danych osobowych.
Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich danych osobowych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
Oświadczam iż w dniu złożenia wniosku jestem:

studentem

słuchaczem

doktorantem

pracownikiem szkoły wyższej

Tak

Nie

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się oraz są dla mnie zrozumiałe Warunki Ubezpieczenia (UK/OC/000/28/04/17).

Tak

Nie

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się oraz jest dla mnie zrozumiała Klauzula dodatkowa - odpowiedzialność cywilna studentów, doktorantów, słuchaczy stanowiąca podstawę
zawarcia ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz zaakceptowałem(am) jej treść.

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. i AXA Polska S.A. z siedzibami w Warszawie
przy ul. Chłodnej 51; 00-867 Warszawa w celach marketingowych i statystycznych oraz na udostępnienie tych danych powstałym spółkom z Grupy AXA oraz Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 56.
Jeżeli nie zaznaczono „Tak”, przyjmuje się, że Ubezpieczający nie wyraża zgody.

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym przesyłanych przez Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 56.
Jeżeli nie zaznaczono „Tak”, przyjmuje się, że Ubezpieczający nie wyraża zgody.

Do podmiotów Grupy AXA należą: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51. Udostępnienie danych osobowych wymienionym podmiotom jest dobrowolne. Udostępnienie odbywa się wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji czynności objętych zgodami. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do: wniesienia pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
Potwierdzam złożenie wszystkich powyższych oświadczeń i deklaracji.

D D MM R R R R
Imię i Nazwisko

Data sporządzenia wniosku/polisy

W imieniu Towarzystwa
Andrzej Adamczyk
Prezes Zarządu Bezpieczny.pl

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS
Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604
Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości

Załącznik nr 1 do polisy nr

Zakres

Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl dla studentów, doktorantów, słuchaczy i pracowników
szkół wyższych.
Okres ubezpieczenia: 1 rok
Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej: Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po sporządzeniu wniosku, ale nie wcześniej niż
od godziny 00:00 dnia następnego po opłaceniu składki.

TABELA ŚWIADCZEŃ - 5 wariantów ubezpieczenia 		

PAKIET NNW
STUDENT
SŁUCHACZ

OCHRONA NA CAŁYM ŚWIECIE PRZEZ 24H NA DOBĘ

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

51zł

70zł

86zł

rocznie

rocznie

rocznie

WARIANT IV

WARIANT V

103zł 154zł
rocznie

rocznie

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Rodzaj świadczenia
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, następstwie zawału serca lub udaru mózgu

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

24 000
240

34 000
340

42 000
420

50 000
500

75 000
750

30 / dzień
SU 5 400

40 / dzień
SU 7 200

45 / dzień
SU 8 100

50 / dzień
SU 9 000

60 / dzień
SU 10 800

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków pomocniczych NNW

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego
- cukrzyca do ukończenia 18 roku życia
- pozostałe poważne zachorowania do ukończenia 25 roku życia

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW
100% SU
stawka za 1% SU
w tym:
• rany skóry
• oparzenia, odmrożenia
• złamania, zwichnięcia, skręcenia
• wstrząśnienie mózgu
• uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
• utrata zębów stałych
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW

(maksymalnie do 180 dni - płatne od pierwszego dnia pobytu)

Wybrany wariant ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia

1. Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny.pl (NNWS/17/04/01)

Zakres

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla studentów, doktorantów, słuchaczy.

UBEZPIECZENIE
OC

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

7zł

12
zł
rocznie

18
zł
rocznie

rocznie

Suma Gwarancyjna na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Rodzaj świadczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
Odpowiedzialność deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku
z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk

5 000 PLN

10 000 PLN

25 000 PLN

Wybrany wariant ubezpieczenia OC:
50 PLN na każdą Szkodę Rzeczową w odniesieniu do szkód wyrządzonych w związku z nauką na uczelni wyższej lub odbywaniem praktyk

Franszyza redukcyjna

200 PLN na każdą Szkodę Rzeczową w odniesieniu do pozostałych szkód
10% szkody, min. 200 PLN na każdą Szkodę Rzeczową powstałą poza terytorium RP

Postanowienia dodatkowe
1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna studenta zdefiniowana w klauzuli dodatkowej Odpowiedzialność cywilna studentów,
doktorantów, słuchaczy.
2. § 7. Pkt. 2. Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej otrzymuje brzmienie:
„Wydatki AXA na pokrycie Kosztów Pomocy Prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 poniżej, ubezpieczone są dodatkowo ponad sumę gwarancyjną i są ograniczone do wysokości równowartości
Sumy Gwarancyjnej na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego.”

Warunki ubezpieczenia
1. Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (UK/OC/000/28/04/17)
2. Klauzula: Odpowiedzialność cywilna studentów, doktorantów, słuchaczy

Składka za NNW:

Składka za OC:

Składka łącznie:			

do zapłacenia

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych
wypadków Bezpieczny.pl
W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest
niezwłocznie zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć
działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku,
w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy
leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne,
rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia
Ubezpieczonego.
Likwidacja roszczeń odbywa się przez AXA. Szczegóły dotyczące zgłoszenia
szkody znajdują się na stronie www.bezpieczny.pl w zakładce “Zgłoś szkodę
lub roszczenie“.
Pełne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
dostępne są na stronie www.bezpieczny.pl. Ubezpieczony zobowiązany jest
do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.
Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
studentów Bezpieczny.pl
Na mocy Warunków Ubezpiecznia Odpowiedzialności Cywilnej oraz klauzuli
dodatkowej Odpowiedzialność cywilna studentów, doktorantów, słuchaczy,
posiadacze ubezpieczenia objęci są ochroną w zakresie ich odpowiedzialności
cywilnej z tytułu szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych czynem
niedozwolonym.
Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową roszczeń:

3. które zostały zgłoszone AXA po upływie pięciu lat od zakończenia okresu
ubezpieczenia, w trakcie którego zaszedł Wypadek Ubezpieczeniowy;
4. z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty srodków płatniczych, papierów
wartościowych, dokumentów, nośników danych, planów, biżuterii, metali
szlachetnych, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, a także wszelkich kart płatniczych
wydawanych przez banki lub inne instytucje;
5. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw własności intelektualnej;
6. z tytułu szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego w ramach wykonywania
zawodu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, badź w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej;
7. Roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wyczynowym
uprawianiem sportu.

WAŻNE
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, polegającego na wyrządzeniu
przez Ubezpieczonego szkody osobie trzeciej, Ubezpieczony jest zobowiązany
powiadomić AXA o tym fakcie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od
daty powzięcia o nim wiadomości. Ubezpieczony jest ponadto zobowiązany
użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody.
Likwidacja roszczeń odbywa się przez AXA. Szczegóły dotyczące zgłoszenia
szkody znajdują się na stronie www.bezpieczny.pl w zakładce “Zgłoś szkodę
lub roszczenie“.
Pełne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz klauzula
dodatkowa Odpowiedzialność cywilna studentów, doktorantów, słuchaczy
dostępne są na stronie www.bezpieczny.pl. Ubezpieczony zobowiązany jest do
uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia oraz klauzulą.

1. z tytułu szkód wyrządzonych w stanie nietrzeźwości, albo w stanie po
użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
2. z tytułu szkód wynikających z wrogiego nastawienia, molestowania,
nierównego traktowania, nękania i dyskryminacji;

Wszelkie informacje dotyczące obsługi umowy ubezpieczenia, sposobu likwidacji roszczeń - są dostępne przez całą dobę na stronie www.bezpieczny.pl lub u Twojego
dedykowanego Opiekuna:

Imię i Nazwisko uprawnionego Opiekuna

Numer Opiekuna

Telefon

Adres e-mail

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie
ifnormujemy, że zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.

D D MM R R R R
Data sporządzenia wniosku/polisy

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

W imieniu Towarzystwa
Andrzej Adamczyk
Prezes Zarządu Bezpieczny.pl

Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS
Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604
Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości

