
Ubezpieczenie NNW EDU PLUS
program ochrony ubezpieczeniowej dla

STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO

Suma ubezpieczenia NNW - 22 000 PLN – składka całkowita 49,00 PLN

WSPARCIE ZE STRONY WŁADZ UMFC !!!!

Każda osoba, która do 14 grudnia przystąpi do programu ubezpieczeń NNW 

otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% składki i zapłaci 24,50 PLN!

• Ochrona ubezpieczeniowa NNW  na terenie całego świata
• Ochrona ubezpieczeniowa NNW 24 h na dobę (w czasie nauki i w czasie 

prywatnym) 

• Opcja Podstawowa  – uszczerbek na zdrowiu ustalany na bazie tabeli uszczerbków – 
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia 
(świadczenie nie mniej niż 220 zł) 

• Dodatkowo w zakresie NNW:
  zawał serca i udar mózgu, wstrząśnienie mózgu

 pobyt w szpitalu w wyniku NNW – 50 zł za każdy dzień pobytu

 poważne zachorowania, zdiagnozowanie wady wrodzonej serca – świadczenie 1 000 zł

 koszty leczenia w wyniku NNW zwrot do 4 000 zł (w tym rehabilitacja  – zwrot do 2 000 zł) 

 zwrot kosztów leczenia stomatologicznego   do 500 zł

 pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenie / użądlenie- jednorazowo 220 zł 

 Śmierć Rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NNW – jednorazowo 2 200 zł 

Jak przystąpić? 
Zainteresowani ubezpieczeniem studenci i doktoranci będą mogli pobierać i wypełniać
wnioski w Dziale Nauczania UMFC (pokój 405, II piętro, w godzinach 8:00-16:00).
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: chopin.edu.pl/pl/uniwersytet/NNW 

Osoba kontaktowa ze strony InterRisk 
TU S.A.Vienna Insurance Group:

Osoba kontaktowa ze strony brokera 
B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.:

Katarzyna Witczak Maria Brzeska

Kontakt: (22) 337 86 83 / 604 574 221 Kontakt: 513 186 101

e-mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl e-mail: osobowe@b-i-k.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/niwersytet/NNW
mailto:osobowe@b-i-k.pl


Ubezpieczenie NNW EDU PLUS
program ochrony ubezpieczeniowej dla

STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO

Suma ubezpieczenia NNW - 50 000 PLN – składka całkowita 99,00 PLN

WSPARCIE ZE STRONY WŁADZ UMFC !!!!

Każda osoba, która do 14 grudnia przystąpi do programu ubezpieczeń NNW 

otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% składki i zapłaci 49,50 PLN!

• Ochrona ubezpieczeniowa NNW  na terenie całego świata
• Ochrona ubezpieczeniowa NNW 24 h na dobę (w czasie nauki i w czasie 

prywatnym) 

• Opcja Podstawowa  – uszczerbek na zdrowiu ustalany na bazie tabeli uszczerbków – 
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia 
(świadczenie nie mniej niż 500 zł) 

• Dodatkowo w zakresie NNW:
  zawał serca i udar mózgu, wstrząśnienie mózgu

 pobyt w szpitalu w wyniku NNW – 50 zł za każdy dzień pobytu

 poważne zachorowania – świadczenie 2 000 zł

 zdiagnozowanie wady wrodzonej serca – świadczenie 1 000 zł

 koszty leczenia w wyniku NNW zwrot do 6 000 zł (w tym rehabilitacja  – zwrot do 3 000 zł) 

 zwrot kosztów leczenia stomatologicznego   do 1 000 zł

 pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenie / użądlenie- jednorazowo 500 zł 

 Śmierć Rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NNW – jednorazowo 5 000 zł

Jak przystąpić? 
Zainteresowani ubezpieczeniem studenci i doktoranci będą mogli pobierać i wypełniać
wnioski w Dziale Nauczania UMFC (pokój 405, II piętro, w godzinach 8:00-16:00).
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: chopin.edu.pl/pl/uniwersytet/NNW 

Osoba kontaktowa ze strony InterRisk 
TU S.A.Vienna Insurance Group:

Osoba kontaktowa ze strony brokera 
B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.:

Katarzyna Witczak Maria Brzeska
Kontakt: (22) 337 86 83 / 604 574 221 Kontakt: 513 186 101
e-mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl e-mail: osobowe@b-i-k.p

mailto:osobowe@b-i-k.pl



