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Szczególne warunki ubezpieczenia  
następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów

Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartości wykupu ubezpiecze-
nia

Wykaz informacji zamieszczonych w szczególnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśli-
wych wypadków sołtysów zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

§ 2; § 3; § 4 niniejszych SWU
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji, 
zawartych w § 2 SWU
oraz § 2; § 3; § 4; § 6; § 9; § 13; § 16; § 17,  
§ 18 OWU następstw nieszczęśliwych wypad-
ków przy uwzględnieniu odpowiednich definicji, 
zawartych w § 2 OWU następstw nieszczęśli-
wych wypadków

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowie-
dzialności zakładu ubezpieczeń uprawnia-
jące do odmowy wypłaty odszkodowania  
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 2; § 3; § 4; § 5, niniejszych SWU
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji, 
zawartych w § 2 SWU
oraz § 2; § 3; § 4; § 5; § 6; § 8; § 9; § 10; § 11; 
§ 12; § 14 OWU następstw nieszczęśliwych 
wypadków
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji, 
zawartych w § 2 OWU następstw nieszczęśli-
wych wypadków
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§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastosowanie do 
umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów, 
zawieranych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej 
UNIQA TU S.A., z osobami prawnymi, jednostkami samorządu teryto-
rialnego i innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi oso-
bowości prawnej. 

§ 2

Definicje

Jeżeli z niniejszych SWU nie wynika inaczej, dla znaczenia pojęć uży-
tych w SWU przyjmuje się znaczenie określone w § 2 Ogólnych  Warun-
ków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzo-
nych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r. zwane dalej OWU.
1) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa, osoba fizyczna pełniąca 

funkcję przewodniczącego wsi.

§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Na zasadach określonych w niniejszych SWU przedmiot ubezpie-
czenia stanowią następstwa nieszczęśliwych wypadków, które 
wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej grani-
cami w okresie ubezpieczenia.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęci są sołtysi.

3. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w wariancie:
1) pełnym (całodobowym), 
2) ograniczonym do zdarzeń powstałych w czasie wykonywania 

czynności publicznych na rzecz gminy,
3) ograniczonym do zdarzeń powstałych w czasie wykonywa-

nia czynności publicznych na rzecz gminy, oraz w drodze  
z domu do miejsca wykonywania tych czynności i z tego miejsca  
do domu.

4. Podstawowy zakres umowy ubezpieczenia obejmuje:
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowo-

dowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
2) świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem nieszczęśli-

wego wypadku.

5. Zakres umowy ubezpieczenia zależnie od wyboru Ubezpieczają-
cego i za opłatą dodatkowej składki może zostać rozszerzony.

6. Rozszerzony zakres umowy ubezpieczenia może obejmować nastę-
pujące świadczenia: 
1) koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomoc-

niczych,
2) koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów,
3) koszty leczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
4) zasiłek dzienny,
5) świadczenie szpitalne,
6) z tytułu zawału serca, udaru mózgu.

§ 4

Limity wysokości świadczeń 

1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia UNIQA TU SA ustala 
i wypłaca świadczenia dla poszczególnych ryzyk przy łącznym 
wystąpieniu następujących przesłanek. 
1) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu jest 

wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, o ile łącznie zostały spełnione 
następujące warunki:
a) trwały uszczerbek na zdrowiu jest spowodowany nieszczę-

śliwym wypadkiem,
b) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-

zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia).

c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

2) Świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem nieszczęśli-
wego wypadku wypłacane jest w wysokości 100% sumy ubez-
pieczenia, o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki:
a) śmierć nastąpiła wskutek następstw nieszczęśliwego 

wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, 
b) śmierć nastąpiła w ciągu 3 lat od daty nieszczęśliwego 

wypadku,
c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-

zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

d) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

3) Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych wypłacane są do wysokości 20% sumy ubezpie-
czenia, o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki:
a) koszty poniesiono w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego 

wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami 

i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśli-

wego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-

zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

e) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

4) Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów wypłacane  
są do wysokości 15% sumy ubezpieczenia, o ile łącznie zostały 
spełnione następujące warunki:
a) koszty poniesiono w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego 

wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami 

i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,
c) przedłożono orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

stwierdzające celowość przekwalifikowania zawodowego 
ze względu na niezdolność do pracy Ubezpieczonego,  
w dotychczas wykonywanym przez niego zawodzie,

d) koszty zostały poniesione w związku z przeszkoleniem 
zawodowym ubezpieczonego ze względu na niezdol-
ność  do pracy w dotychczasowym zawodzie wynikającą 
z nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpiecze-
niową,

e) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-
zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

f) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

5) Koszty leczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wypła-
cane są do wysokości 15% sumy ubezpieczenia o ile łącznie 
zostały spełnione następujące warunki:
a) koszty poniesiono w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego 

wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami 

i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśli-

wego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, 
d) koszty zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Pol-

skiej,
e) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-

zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

f) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

6) Zasiłek dzienny wypłacany jest do wysokości 0,1% sumy ubez-
pieczenia maksymalnie przez 90 dni od pierwszego dnia czaso-
wej niezdolności do pracy o ile łącznie zostały spełnione nastę-
pujące warunki:
a) czasowa niezdolność do pracy spowodowana jest nieszczę-

śliwym wypadkiem,
b) czasowa niezdolność do pracy udokumentowana jest zaświad-

czeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy,
c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-

zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

d) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

7) Świadczenie szpitalne wypłacane jest w wysokości 0,15% sumy 
ubezpieczenia maksymalnie przez 90 dni o ile łącznie zostały 
spełnione następujące warunki:
a) pobyt w szpitalu miał miejsce w ciągu 2 lat od daty nie-

szczęśliwego wypadku,
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b) pod warunkiem, że pobyt w szpitalu jest następstwem nie-
szczęśliwego wypadku,

c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-
zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

d) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

8) Świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu wypłacane 
jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, 
udarem mózgu albo w wysokości 100% sumy ubezpieczenia 
na skutek śmierci będącej następstwem zawału serca, udaru 
mózgu, o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki:
a) choroby serca lub układu krążenia nie zostały stwierdzone 

orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy ubezpie-
czenia,

b) Ubezpieczony w chwili zawierania ubezpieczenia nie prze-
kroczył wieku 60 lat,

c) Przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-
zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

d) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

2. Łączna suma wszystkich świadczeń wypłaconych Ubezpieczonemu 
nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

§ 5

Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie grupowej.

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie imiennej lub bezimien-
nej.

3. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w formie imiennej lista ubez-
pieczonych stanowi załącznik do polisy.

4. W przypadku ubezpieczeń grupowych możliwe jest zawarcie 
umowy w formie bezimiennej, gdy do ubezpieczenia przystępuje 
minimum 6 osób należących do danej grupy.

5. W przypadku ubezpieczenia w formie bezimiennej umowa ubez-
pieczenia nie może być rozszerzona o świadczenie z tytułu zawału 
serca i udaru mózgu.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach szczegól-
nych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ogólnych warun-
ków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych warunków, zatwier-
dzonych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r.

2. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zawierające wykaz infor-
macji zostały zatwierdzone uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r.  
i zamieszczone są na stronie internetowej www.uniqa.pl


