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Ogólne warunki ubezpieczenia dla osób aktywnie
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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach,
w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dla osób aktywnie uprawiających sport – indeks UDAOS/2021/03, zatwierdzonych uchwałą
Zarządu z 9 lutego 2021 r. (dalej: OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
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; Grupa 16 – Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym: (1)
ryzyka utraty zatrudnienia; (2) niewystarczającego dochodu; (3) złych warunków atmosferycznych; (4) utraty zysków; (5) stałych wydatków ogólnych;
(6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; (7) utraty wartości rynkowej; (8) utraty stałego źródła dochodu; (9) pośrednich strat handlowych poza
wyżej wymienionymi; (10) innych strat finansowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa jest dostępna w trzech wariantach, które obejmują następujące ryzyka:

✘

Wariant 1
✔ następstwa nieszczęśliwego wypadku – złamanie kości ubezpieczonego;
✔ następstwa nieszczęśliwego wypadku – uraz ciała ubezpieczonego;
✔ następstwa nieszczęśliwego wypadku – śmierć ubezpieczonego.
Wariant 2
✔ złamanie kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub uraz
ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot kosztów rehabilitacji wynikających z nieszczęśliwego wypadku skutkującego złamaniem kości lub urazami ciała.
Wariant 3
✔ brak udziału w wydarzeniu sportowym spowodowany niżej
wskazanym zdarzeniem losowym:
– złamaniem kości lub urazem narządu ruchu, skutkujących
założeniem usztywnienia,
– czasową niezdolnością do pracy (jeśli ubezpieczonym jest
osoba dorosła) lub nagłym zachorowaniem (jeśli ubezpieczonym jest dziecko),
– poważnym zachorowaniem,
– utratą pracy ubezpieczonego (jeśli ubezpieczonym jest osoba dorosła),
– wypadkiem lub kolizją drogową,
– opóźnieniem środka transportu,
– włamaniem do mieszkania/domu,
– pożarem mieszkania/domu,
– zalaniem mieszkania/domu,
– śmiercią osoby bliskiej, tj. małżonka, partnera, dziecka, rodzica, rodzeństwa, teścia/teściowej, babci/dziadka ubezpieczonego.
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Suma ubezpieczenia określana jest podczas składania wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia i potwierdzana w polisie.

✘
✘

Organizowania i udzielania pomocy medycznej po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku (np. wezwanie ambulansu
czy umówienie wizyty u lekarza).
Pobytu w szpitalu.
Śmierci z przyczyn naturalnych.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Nie wypłacimy świadczenia z tytułu złamania kości oraz urazu
ciała, będących następstwami nieszczęśliwego wypadku, jeśli
powstały w wyniku:
! spożycia przez ubezpieczonego 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 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, z późniejszymi zmianami), lub leków niezaleconych
przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza.
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek
skutkujący śmiercią ubezpieczonego jest wynikiem:
! spożycia przez ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi lub
prowadzi do stężenia we krwi co najmniej 0,2‰ alkoholu
albo że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
! udziału ubezpieczonego 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;
! prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli ubezpieczony nie posiadał

cd. Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
odpowiednich uprawnień do kierowania takim pojazdem lub
czasowo lub na stałe zostały mu zatrzymane dokumenty potwierdzające te uprawnienia lub nie posiadał odpowiedniego
świadectwa kwalifikacyjnego.
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu braku udziału ubezpieczonego w wydarzeniu sportowym, jeżeli ubezpieczony wziął
udział w wydarzeniu sportowym pomimo wystąpienia jednego
ze zdarzeń:
! złamania kości lub urazów narządów ruchu, które zdarzyły się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej i na
skutek których doszło do usztywnienia tego narządu ruchu;
! czasowej niezdolności do pracy lub, w przypadku dziecka,
nagłego zachorowania, jeżeli w dniu wydarzenia sportowego ubezpieczony w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu
lekarskim, a to zwolnienie zostało wystawione na co najmniej 7 dni;
! poważnego zachorowania, jeżeli zostało ono zdiagnozowane w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
! utraty pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zostało
wręczone w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
! wypadku lub kolizji drogowej, jeżeli miały one miejsce w dniu
poprzedzającym dane wydarzenie sportowe lub w dniu tego
wydarzenia, ale przed planowaną godziną jego rozpoczęcia;
! opóźnienia środka transportu, jeżeli to opóźnienie miało
miejsce w dniu poprzedzającym dane wydarzenie sportowe
lub w dniu tego wydarzenia, ale przed planowaną godziną
jego rozpoczęcia;
! włamania do mieszkania/domu, jeżeli włamanie to miało
miejsce w okresie czterech dni poprzedzających dane wydarzenie sportowe lub w dniu tego wydarzenia, ale przed
planowaną godziną jego rozpoczęcia;
! pożaru mieszkania/domu, jeżeli pożar ten miał miejsce
w okresie dwudziestu dziewięciu dni przed danym wydarzeniem sportowym lub w dniu tego wydarzenia, ale przed
planowaną godziną jego rozpoczęcia;
! zalania mieszkania/domu, jeżeli zalanie to miało miejsce
w okresie pięciu dni poprzedzających dane wydarzenie
sportowe lub w dniu tego wydarzenia, ale przed planowaną
godziną jego rozpoczęcia;
! śmierci osoby bliskiej, jeżeli miała ona miejsce w okresie
udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na całym świecie.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest:
— opłacić składkę w pełnej wysokości;
— w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek – przekazać Ubezpieczonemu OWU wraz z Informacją o istotnych postanowieniach OWU, stanowiącą integralną część OWU, na piśmie lub, jeżeli ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłaca się jednorazowo z wykorzystaniem płatności online, po wypełnieniu wniosku ubezpieczeniowego, na numer rachunku, który
wskazaliśmy w procesie zawierania umowy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez jeden okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej (okres wskazany w danym wariancie ubezpieczeniowym).
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń:
— z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
— z dniem rozwiązania przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia wskutek jej wypowiedzenia;
— z upływem okresu ubezpieczenia;
— z dniem śmierci ubezpieczonego.
Okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
Wypowiadając umowę ubezpieczenia w każdym czasie.

