
     

 

Ubezpieczenie NNW EDU PLUS DLA 
STUDENTÓW, DOKTORANTÓW  i PRACOWNIKÓW 
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO W WARSZAWIE 

 
OFERTA ON-LINE WAŻNA DO 31.12.2019 

APLIKACJA EDU PLUS ON-LINE 

W aplikacji łatwo się ubezpieczysz  oraz zapłacisz składkę,  
otrzymasz również indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie. 

Zapoznaj się z naszą ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia: 

 

Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

Podaj numer ID Klienta (hasło):     hpfuh 

DO WYBORU II WARIANTY UBEZPIECZENIA NNW: 

Suma ubezpieczenia NNW - 21 000 PLN – składka 29,00 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 210 zł)  
 

• Dodatkowo w zakresie NNW: 
✓ zawał serca i udar mózgu, wstrząśnienie mózgu 
✓ pobyt w szpitalu w wyniku NNW i choroby – 60 zł za każdy dzień pobytu, świadczenie od 2 dnia pobytu 
✓ oparzenia, odmrożenia – wypłata od 300 zł do 3 000 zł w zależności od stopnia oparzenia / odmrożenia 
✓ zdiagnozowanie wady wrodzonej serca – świadczenie 1 000 zł 
✓ koszty leczenia w wyniku NNW - zwrot do 4 000 zł (w tym rehabilitacja  – zwrot kosztów do 1 000 zł)   
✓ zwrot kosztów leczenia stomatologicznego do 300 zł na jeden wypadek, zwrot kosztów leków do 500 zł 
✓ pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenie / użądlenie- jednorazowo 210 zł  
✓ Śmierć Rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NNW – jednorazowo 2 100 zł 

 

Suma ubezpieczenia NNW - 50 000 PLN – składka 59,00 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 i choroby – 70 zł za każdy dzień pobytu, świadczenie od 2 dnia pobytu 
✓ oparzenia, odmrożenia – wypłata od 300 zł do 3 000 zł w zależności od stopnia oparzenia / odmrożenia 
✓ zdiagnozowanie wady wrodzonej serca – świadczenie 1 000 zł 

✓ koszty leczenia w wyniku NNW - zwrot do 4 000 zł (w tym rehabilitacja  – zwrot kosztów do 1 000 zł)   
✓ zwrot kosztów leczenia stomatologicznego do 300 zł na jeden wypadek, zwrot kosztów leków do 500 zł 
✓ pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenie / użądlenie- jednorazowo 500 zł  

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

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 
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