Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
Polska

Produkt:
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dla Klientów Banków
Spółdzielczych – indeks NNWBS/2021/03

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych – indeks
NNWBS/2021/03, zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 12 stycznia 2021 r. (dalej: OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
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Ubezpieczenia osobowe i majątkowe w następujących grupach ryzyk według załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Dział II: Grupa 1 – Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: (1) świadczenia jednorazowe;
(2) świadczenia powtarzające się; (3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; (4) przewóz osób.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa jest dostępna w dwóch pakietach: Pakiecie indywidualnym i Pakiecie rodzinnym.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest uzależniony od wybranego
pakietu ubezpieczenia i obejmuje następujące ryzyka:
Pakiet indywidualny
✔ pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; suma ubezpieczenia 27 000 zł (150 zł za dzień,
maksymalnie za 180 dni);
✔ urazy Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; suma ubezpieczenia 200 zł dla urazów grupy I, 500 zł
dla urazów grupy II, 1000 zł dla urazów grupy III;
✔ złamania kości Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; suma ubezpieczenia 400 zł dla złamań grupy I,
1500 zł dla złamań grupy II, 3000 zł dla złamań grupy III.
Pakiet rodzinny
✔ pobyt w szpitalu Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera, lub Dziecka w następstwie Nieszczęśliwego wypadku;
suma ubezpieczenia 27 000 zł (150 zł za dzień, maksymalnie
za 180 dni);
✔ urazy Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; suma ubezpieczenia 200 zł dla
urazów grupy I, 500 zł dla urazów grupy II, 1000 zł dla urazów
grupy III;
✔ urazy Dziecka w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; suma
ubezpieczenia 100 zł dla urazów grupy I, 200 zł dla urazów
grupy II, 500 zł dla urazów grupy III;
✔ złamania kości Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera
w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; suma ubezpieczenia
400 zł dla złamań grupy I, 1500 zł dla złamań grupy II, 3000 zł
dla złamań grupy III;
✔ złamania kości Dziecka w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; suma ubezpieczenia 300 zł dla złamań grupy I, 1000 zł dla
złamań grupy II, 2000 zł dla złamań grupy III.

✘
✘
✘
✘

Pobytu w szpitalu związanego z zachorowaniem.
Śmierci.
Wykonania rutynowych badań lekarskich.
Wykonania zabiegów rehabilitacyjnych.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieszczęśliwy
wypadek skutkujący Pobytem Ubezpieczonego lub Współmałżonka/ Partnera, lub Dziecka w szpitalu jest wynikiem:
! spożycia przez Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera, lub Dziecko alkoholu w ilości powodującej, że zawartość
alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we
krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym
powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
! zażycia przez Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera, lub Dziecko narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, lub nowych substancji psychoaktywnych (w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii), lub leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza;
! udziału Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera, lub
Dziecko w sportach wysokiego ryzyka, przez które rozumiane są sporty lub aktywność fizyczna, których uprawianie
wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze
względu na wystąpienie choćby jednego z następujących
czynników ryzyka: użycie broni białej lub palnej, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami; za sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty
ekstremalne, przez które rozumie się sporty lub aktywność
fizyczną, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych
umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia: sporty powietrzne, speleologię, skoki narciarskie,
skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków
lub skał, skoki bungee, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub
przyrodniczymi: wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz,
bieguny, dżungla, tereny lodowcowe.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieszczęśliwy
wypadek skutkujący Urazem lub Złamaniem kości Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera, lub Dziecka jest wynikiem:
! spożycia przez Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera, lub Dziecko alkoholu w ilości powodującej, że zawartość
alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we
krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym
powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
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zażycia przez Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera, lub Dziecko narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, lub
nowych substancji psychoaktywnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii), lub leków niezaleconych przez lekarza lub użytych
niezgodnie z zaleceniami lekarza.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Cały świat.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest:
— podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku o zawarcie Umowy
ubezpieczenia albo w innych pismach przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę ubezpieczenia przez
przedstawiciela, wyżej wymieniony obowiązek ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane;
— opłacać terminowo Składkę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna w miesięcznych ratach.
Płatności Składki należy dokonać na rachunek bankowy Towarzystwa za pośrednictwem Agenta: Banku Spółdzielczego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania Umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Do zawarcia Umowy ubezpieczenia niezbędne jest złożenie oświadczeń we Wniosku ubezpieczeniowym oraz zapłata pierwszej raty Składki w należnej wysokości.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.
Umowa ubezpieczenia obejmuje okres kolejnych 12 miesięcy udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo, rozpoczynający się od
Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. Umowa ubezpieczenia może zostać automatycznie przedłużona o kolejne 12-miesięczne Okresy ubezpieczenia na tych samych warunkach, o ile żadna ze Stron nie postanowi inaczej, ale nie dłużej niż do końca Okresu ubezpieczenia, w którym
Ubezpieczony ukończy 75. rok życia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń: w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych – z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia; z upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia, jeśli nie nastąpiło
przedłużenie Umowy ubezpieczenia o kolejny Okres ubezpieczenia; z ostatnim dniem okresu, za który została opłacona Składka, w przypadku
rozwiązania Umowy ubezpieczenia na skutek jej wypowiedzenia przez Ubezpieczającego; z ostatnim dniem dodatkowego 7-dniowego terminu na zapłatę Składki wskazanym przez Towarzystwo w dodatkowym wezwaniu do zapłaty, w przypadku niezapłacenia w terminie kolejnej
raty Składki; z upływem Okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony ukończył 75.rok życia; z dniem śmierci Ubezpieczonego; w stosunku
do Współmałżonka/Partnera – z dniem śmierci Współmałżonka/Partnera; z upływem Okresu ubezpieczenia, w którym Współmałżonek/Partner
ukończył 75. rok życia; w stosunku do Dziecka – z dniem śmierci Dziecka; z upływem Okresu ubezpieczenia, w którym Dziecko ukończyło 18. rok
życia, a w przypadku, gdy Dziecko uczy się i pozostaje na utrzymaniu Ubezpieczającego, z upływem Okresu ubezpieczenia, w którym Dziecko
ukończyło 25. rok życia.
Okres trwania Umowy ubezpieczenia kończy się z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Towarzystwo nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie
odstąpienia od niej, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
Wypowiadając Umowę ubezpieczenia w każdym czasie.
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia bez jednoczesnej obecności obu Stron, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość,
Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu
Umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących
zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy.

