75.0203.12.2019
Komunikat nr 15
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 12 lipca 2019 roku
w sprawie:

ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków w zagranicznych podróżach służbowych oraz ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego będącego własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego
w czasie zagranicznej podróży służbowej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem nr 14 Kanclerza Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 12 lipca 2019 roku w sprawie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci są ubezpieczeni podczas
zagranicznych podróży służbowych w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz ubezpieczenia bagażu podróżnego w Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
Ubezpieczenie jest przyznawane na podstawie wniosku wyjazdowego złożonego w Dziale
Współpracy Międzynarodowej co najmniej 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
Osoba wyjeżdżająca jest ubezpieczona tylko w okresie objętym datą wyjazdu z Polski
i datą powrotu do Polski podanym we wniosku wyjazdowym, zatwierdzonym przez Prorektora
UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie
w kraju docelowym wskazanym we wniosku wyjazdowym i w krajach tranzytowych. Ochroną
ubezpieczeniową są również objęte koszty leczenia związane z chorobą przewlekłą. Koszty
ochrony ubezpieczeniowej są pokrywane z funduszy centralnych.
Osoby niebędące pracownikami UJ, a będące stroną umowy cywilnoprawnej, podczas
podróży służbowych nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Koszty ubezpieczenia tych osób
mogą być pokrywane na podstawie wniosku wyjazdowego ze środków, z których wyjazd jest
finansowany.
Więcej informacji na temat ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych znajduje się na
stronie: https://dwm.uj.edu.pl/procedury-wyjazdowe/formalnosci/wniosek-wyjazdowy/ubezpieczenie2.
W uzasadnionych sytuacjach osoba wyjeżdżająca może otrzymać indywidualne
potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej – certyfikat – wystawiony przez Ubezpieczyciela na
podstawie wniosku o potwierdzenie ubezpieczenia kosztów leczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. Ze względów proceduralnych ww. wniosek będzie
mógł być realizowany dopiero po złożeniu w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosku
wyjazdowego.

Jednocześnie przypominam, że sprzęt elektroniczny będący własnością UJ wymaga
w czasie zagranicznej podróży służbowej dodatkowego ubezpieczenia za pośrednictwem
brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. Oddział w Krakowie,
ul. Kielecka 1, a koszty tego ubezpieczenia będą pokrywane każdorazowo przez jednostkę
organizacyjną UJ zgłaszającą potrzebę ubezpieczenia.
Osoby wyjeżdżające w zagraniczną podróż służbową i zabierające ze sobą sprzęt
elektroniczny będący własnością UJ (np. laptop, kamerę, tablet, aparat fotograficzny)
zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszenia sprzętu elektronicznego
do ubezpieczenia w czasie zagranicznej podróży służbowej, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego komunikatu, oraz przesłania go ww. brokerowi ubezpieczeniowemu
najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem wyjazdu. Na podstawie informacji zawartych
w ww. formularzu sprzęt zostanie ubezpieczony na czas podróży i pobytu służbowego
w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Koszty ubezpieczenia pokrywają
poszczególne jednostki organizacyjne UJ (rozliczenie kwartalne).
Wypełnione wnioski o potwierdzenie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz formularze
zgłoszenia sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia w czasie zagranicznej podróży służbowej
należy przesyłać na adres e-mail:
– Tomasz.Polanski@willistowerswatson.com lub
– Renata.Korda@willistowerswatson.com.
Informuję również, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z których wyciąg stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
komunikatu, bagaż ubezpieczonego w czasie podróży jest objęty ochroną ubezpieczeniową
m.in. od szkód powstałych wskutek kradzieży czy rozboju. Ubezpieczyciel może jednakże
odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku braku należytego nadzoru nad mieniem.

Z wyrazami szacunku
p.o. Kanclerza UJ

mgr Monika Harpula

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

Załącznik nr 1 do komunikatu nr 15 Kanclerza UJ z 12 lipca 2019 r.
WNIOSEK O POTWIERDZENIE UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA
INSURANCE OF MEDICAL EXPENCE APPLICATION
Ubezpieczający (Insurant)

Uniwersytet Jagielloński

DANE UBEZPIECZONEGO (WNIOSKODAWCY- WYJEŻDŻAJĄCEGO)
(PERSONAL DATA OF APPLICANT - TRAVELLER )
Imię (First name)
Nazwisko (Last name)
PESEL (Personal identity
number)
Data urodzenia (Date of birth)
Adres zameldowania (Legal
residence address in Poland)
Data podróży (zgodnie z
wnioskiem wyjazdowym)
(Date of travel: from /to)
Kraj docelowy
(Destination country)
Adres e-mail do
korespondencji
(e-mail address)

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. KRS 0000054804
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 526-02-10-292
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do prawidłowego wystąpienia o ochronę ubezpieczeniową do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Twoje dane będą przetwarzane w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Podstawą przetwarzania przez Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. Twoich danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust 1 pkt f RODO gdzie prawnie
uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Twoje dane szczególnie chronione, tj. np. dane o stanie
zdrowia pozyskane w związku z likwidacją szkody będą przetwarzane w ww. celu, o ile wyrazisz nam na to zgodę. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć
wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest
dobrowolna ale niezbędna do prawidłowego zgłoszenia roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Ponadto
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa np.
Twojemu Ubezpieczycielowi.
Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie
zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania przed Towarzystwem
Ubezpieczeniowym.
Przysługuje Ci prawo do:
•

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•

sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•

żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•

żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

•

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem

Dane osobowe na Twój temat mogą zostać również udostępnione przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w którym jest prowadzone postępowanie związane z
wypłatą odszkodowania.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

………………………………………………………
/Podpis/Signature/

Załącznik nr 2 do komunikatu nr 15 Kanclerza UJ z 12 lipca 2019 r.

Nr
zgłoszenia
Uniwersytet Jagielloński
Formularz zgłoszenia sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia
w czasie zagranicznej podróży
Imię i nazwisko
Jednostka UJ
Termin wyjazdu (od … do ...)
Czas trwania podróży (w dniach)
Kraj docelowy
Wykaz sprzętu
Lp.

Nazwa/typ

Kraków, dnia …………………..
Składka do zapłaty

Przeznaczenie

………/…….../………

Nr seryjny

Wartość (w zł)

Razem

…………...… zł

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Willis Towers
Watson Polska sp. z o.o. KRS 0000054804 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego NIP 526-02-10-292.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do prawidłowego wystąpienia o ochronę ubezpieczeniową do
Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Twoje dane będą przetwarzane w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Podstawą przetwarzania przez Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. Twoich danych osobowych w ww. celu jest
art. 6 ust. 1 pkt f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Twoje dane szczególnie chronione, tj. np. dane o stanie zdrowia pozyskane w związku
z likwidacją szkody będą przetwarzane w ww. celu, o ile wyrazisz nam na to zgodę. W dowolnym momencie masz
prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest dobrowolna ale niezbędna do prawidłowego zgłoszenia
roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych. Ponadto Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane
osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa np. Twojemu

Ubezpieczycielowi.
Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające
siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 10 lat od dnia
zakończenia postępowania przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
• żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe na Twój temat mogą zostać również udostępnione przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym
jest prowadzone postępowanie związane z wypłatą odszkodowania.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu
nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

………………………………………………………
/Podpis/

Załącznik nr 3 do komunikatu nr 15 Kanclerza UJ z 12 lipca 2019 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
( w yc i ą g )

UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO
§ 22. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest należący do Ubezpieczonego bagaż podróżny, jeżeli znajduje się
pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego albo gdy:
1) został powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu
przewozowego;
2) został oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;
3) został umieszczony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, za
wyjątkiem namiotu;
4) został umieszczony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu
albo w hotelu;
5) został umieszczony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego, kabinie przyczepy
samochodowej albo jednostki pływającej.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są również koszty, jakie w wyniku opóźnienia bagażu o co najmniej 4
godziny, musiał ponieść Ubezpieczony podczas podróży na zakup niezbędnych przedmiotów
codziennego użytku, które zastąpią przedmioty znajdujące się w bagażu podróżnym.
3. COMPENSA zwraca koszty zakupu przedmiotów, o których mowa w ust. 2, do wysokości 50% sumy
ubezpieczenia bagażu, na podstawie oryginałów rachunków zakupu oraz pod warunkiem, że bagaż
podróżny był powierzony profesjonalnemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu
przewozowego.
§ 23. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
bagażu podróżnego na skutek:
1) zdarzeń losowych;
2) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń wymienionych w pkt 1;
3) wypadku komunikacyjnego lądowego, powietrznego albo wodnego;
4) nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania, jakiemu uległ Ubezpieczony, w wyniku
którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się bagażem podróżnym
i zabezpieczenia go przed utratą;
5) kradzieży z włamaniem;
6) rabunku;
7) zaginięcia, jeżeli bagaż podróżny znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu
został powierzony na podstawie dokumentu przewozowego.
2. Jeżeli bagaż podróżny został utracony wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu samochodowego,
kabiny przyczepy samochodowej albo jednostki pływającej COMPENSA ponosi odpowiedzialność pod
warunkiem, że:
1) bagaż podróżny był przechowywany w bagażniku pojazdu albo kabinie przyczepy i nie był widoczny
z zewnątrz;
2) pojazd albo kabina były wyposażone w stały dach (hardtop) oraz odpowiednio zamknięte na zamek
zabezpieczający.
3. W razie zajścia zdarzenia, Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu
ratowania ubezpieczonego mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

COMPENSA zwraca, w granicach sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego, koszty wynikłe
z zastosowania środków, o których mowa w zdaniu powyżej,
jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
4. Dodatkowo, w granicach sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego, COMPENSA zwraca uzasadnione
okolicznościami danego zdarzenia i udokumentowane koszty:
1) odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów
samochodowych oraz legitymacji szkolnych i studenckich należących do Ubezpieczonego do kwoty
250 zł;
2) zabezpieczeni zagrożonego mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody;
3) koszty ratowania mienia dotkniętego szkodą.
§ 24. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Niezależnie od wyłączeń wskazanych w § 4, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) będące następstwem normalnego zużycia rzeczy, samozapalenia, samo zepsucia, wycieku, a odnośnie
rzeczy tłukących się albo w szklanym opakowaniu – potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej;
2) polegające wyłącznie na uszkodzeniu albo zniszczeniu przedmiotów, w których przewożony jest
bagaż podróżnego (np. waliz, kufrów);
3) powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad oraz działania prądu
elektrycznego o niewłaściwych parametrach, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało
pożar;
4) powstałe wskutek kradzieży dokonanej w sposób inny niż określony w § 2 pkt 10;
5) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu
samochodowego, jeżeli chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana ze słabego materiału albo
gdy bagażnik nie był zabezpieczony zamkiem zabezpieczającym;
6) powstałe przez powolne działanie temperatury, gazów, wody, pary, wilgoci, pyłu, sadzy, wstrząsów
oraz przez zagrzybienie;
7) których wartość nie przekracza 200 zł.
2. Ponadto umową nie są objęte:
1) biżuteria, srebro, złoto i platyna w złomie i w sztabkach;
2) kamienie szlachetne, półszlachetne, perły nie stanowiące wyrobu użytkowego;
3) akta, dokumenty, rękopisy, programy i dane komputerowe, karty płatnicze oraz kredytowe, bilety
podróżne, bony towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, czeki, weksle, klucze;
4) wartości pieniężne;
5) sprzęt komputerowy, oprogramowania, kasety, płyty, książki, lornetki, nośniki danych, urządzenia
łączności i sprzęt elektroniczny, z zastrzeżeniem § 2 pkt 32;
6) sprzęt medyczny, aparaty medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, protezy, wszelkiego rodzaju okulary,
szkła kontaktowe i lekarstwa;
7) sprzęt sportowy z zastrzeżeniem § 2 pkt 33;
8) broń palna wszelkiego rodzaju, paliwa napędowe;
9) przedmioty, których ilość wskazuje, że przeznaczone są do celów handlowych;
10) przedmioty służące działalności handlowej, usługowej albo produkcyjnej;
11) odzież ze skór naturalnych albo futer;
12) dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, trofea myśliwskie, wszelkiego rodzaju instrumenty
medyczne;
13) mienie przesiedleńcze;
14) akcesoria samochodowe, przedmioty będące wyposażeniem przyczep, samochodów campingowych
albo jednostek pływających.

