75.0203.15.2022
Komunikat nr 14
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uprzejmie informuję, że usługi ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego świadczą:
1) w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk –
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie,
Rondo I. Daszyńskiego 1 – umowa zawarta na okres od dnia 16.05.2022 r. do dnia
15.05.2025 r.;
2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Generali Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Departament Sprzedaży Ubezpieczeń
Korporacyjnych, ul. Na Zjeździe 11, Kraków – umowa zawarta na okres od dnia
16.05.2022 r. do dnia 15.05.2025 r.;
3) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia
S.A. z siedzibą w Sopocie, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie,
ul. Puszkarska 7i, bud. D – umowa zawarta na okres od dnia 16.05.2022 r. do dnia
15.05.2025 r.;
4) w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego (AC, OC, NNW) – Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1 – umowa zawarta
na okres od dnia 14.03.2022 r. do dnia 13.03.2025 r.;
5) w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków
i bagażu podróżnego w zagranicznych podróżach służbowych – Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Przedstawicielstwo
w Krakowie, ul. Rusznikarska-Deptak 2/8 – umowa zawarta na okres od dnia
16.05.2019 r. do dnia 15.08.2022 r.
W okresie obowiązywania umów ubezpieczenia będą wystawiane polisy na okresy roczne,
w tym roczne polisy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, zgodnie z wymogami
ustawy.
Sprzęt elektroniczny będący własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego wymaga
w czasie zagranicznych podróży służbowych dodatkowego zgłoszenia do 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 do niniejszego komunikatu,
oraz przesłania go na adres e-mail: j.gwizdowska@uj.edu.pl 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.
We wszelkich kwestiach dotyczących spraw ubezpieczeniowych Uniwersytetu – w tym
szczegółowego zakresu ubezpieczeń i zgłaszania szkód – proszę kontaktować się bezpośrednio

z firmą Willis Towers Watson Polska sp. z o.o., Oddział Śląski, ul. Opolska 22,
44–084 Katowice. Osobami odpowiedzialnymi za obsługę spraw ubezpieczeniowych
Uniwersytetu są:
1) w zakresie ubezpieczeń osobowych, Certyfikatów KL na wyjazdy zagraniczne:
a) Aleksandra Cebo – tel. 698 657 793, e-mail: aleksandra.cebo@wtwco.com,
b) Marcin Lewicki – tel. 781 660 058, e-mail: marcin.lewicki@wtwco.com;
2) w zakresie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia OC – Anna Stec – tel. 605 125 814,
e-mail: anna.stec@wtwco.com;
3) w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych – Kamil Ardelli – tel. 733 998 972, e-mail:
kamil.ardelli@wtwco.com;
4) w zakresie zgłaszania szkód – Edyta Orzeł – tel. 695 952 731, e-mail:
edyta.orzel@wtwco.com;
5) w zakresie spraw ogólnych, nadzoru nad realizacją programu ubezpieczeniowego:
a) Anna Stec – tel. 605 125 814, e-mail: anna.stec@wtwco.com,
b) Tomasz Bieńko – tel. 725 220 032, e-mail: tomasz.bienko@wtwco.com.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zastępcy Kanclerza ds. Administrowania
Nieruchomościami, tel. 12 663 38 82.

Kanclerz UJ

mgr Monika Harpula

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

Załącznik do komunikatu nr 14 Kanclerza UJ z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Nazwa/typ

Wykaz sprzętu
Przeznaczenie

Nr seryjny

Wartość (w zł)

Kraków, dnia …………………..
………/…….../………
Razem
Uwaga: wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: j.gwizdowska@uj.edu.pl

