
 

 

 

Szanowni Studenci,  

Miło nam powitać Was w gronie adeptów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Głównym celem Samorządu Studentów SGGW jest reprezentowanie interesów studentów 

na forum uczelni, w kontaktach z innymi samorządami oraz we wszystkich sprawach 

dotyczących życia studenckiego.  

W tak ważnym dla Was momencie, jakim jest rozpoczęcie nowego etapu w życiu, 

pragniemy poinformować, że w trosce o bezpieczeństwo studentów naszej uczelni został 

stworzony specjalny pakiet ochrony ubezpieczeniowej - NNW Studenta SGGW. 

 

To wyjątkowy na rynku produkt dostosowany do potrzeb i możliwości studentów. Zapewnia 

kompleksową ochronę na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  przez 

cały rok (również w wakacje), 7 dni w tygodniu i 24h/dobę. Warto wiedzieć, że 

ubezpieczenie NNW jest wymagane w czasie wielu praktyk studenckich. 

 

Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia NNW Studenta SGGW to m.in.: 

 

 kompleksowy zakres ochrony – również w trakcie trwania praktyk studenckich  

 atrakcyjna suma ubezpieczenia - do 23 000 zł z tytułu zgonu ubezpieczonego i  

trwałego uszczerbku na zdrowiu 

 oszczędność - konkurencyjna wysokość składki za cały rok  

 zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie całego świata w wyniku NW -  

do 6 000 zł  

 pobyt w szpitalu w wyniku NW - do 80 zł za dobę 

 zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych potrzebnych w wyniku NW -  

do 20 000 zł 

 śmierć rodzica lub przedstawiciela ustawowego w wyniku NW – do 2 000 zł  

 rozszerzony zakres ochrony o zdiagnozowanie boleriozy, sepsy lub kleszczowego 

zapalenia mózgu 

 świadczenie w przypadku wstrząśnienia mózgu w wyniku NW - do 2 500 zł 

 Assistance na terenie RP w wyniku NW - pomoc medyczna (m.in. wizyta lekarza, 

pielęgniarki, dostawa leków, transport medyczny).  

Zachęcamy do skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej NNW Studenta SGGW. Wszelkie 

informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie www.nnw-sggw.pl 

Można ubezpieczyć się w dowolnym momencie, jednak najkorzystniej jest podjąć decyzję 

już na początku roku akademickiego, wtedy zapewnisz sobie ochronę ubezpieczeniową 

przez cały rok. 

Aby się ubezpieczyć należy zarejestrować się na stronie http://www.nnw-sggw.pl/, wybrać 

odpowiedni wariant ubezpieczenia i opłacić roczną składkę w wysokości 30,5 zł lub 47,5 zł. 

                                  z poważaniem,  

 
 

 

Przewodniczący RUSS SGGW 

 

http://www.nnw-sggw.pl/

