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Wypadek & Przezorność
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadów członków ochotniczej straży
pożarnej

SWU

§1

§3

Postanowienia ogólne

Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
członków ochotniczej straży pożarnej, zawieranych przez UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej UNIQA TU SA, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na poniższych warunkach w formie grupowej, gdy zamawiającym jest jednostka samorządu terytorialnego.
§4
Zakres podstawowy

2. Określenia użyte w niniejszym SWU mają następujące znaczenie:
OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
Nr 236/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
§2
Przedmiot i wariant ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zaistniałych:
a/ w wariancie ograniczonym - w trakcie akcji ratowniczo - gaśniczych, wykonywania poleceń służbowych jako członka OSP,
trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek
na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.
b/ w wariancie ograniczonym wraz z drogą na nie;
c/ w wariancie pełnym tj. 24 godziny na dobę
Ryzyka dodatkowe
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (§ 2 pkt 1, ust. 18 OWU )

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów

Koszty leczenia na terytorium Polski (§ 2 pkt 1, ust. 9 OWU)

1. Umowa ubezpieczenia zawarta w zakresie podstawowym obejmuje
ryzyka podstawowe wypłacane z tytułu:
1) trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia
za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeśli
śmierć nastąpiła w ciągu 3 lat od daty wypadku - 100% sumy
ubezpieczenia.
§5
Zakres rozszerzony
1. Umowa ubezpieczenia zawarta w zakresie rozszerzonym obejmuje
ryzyka określone w zakresie podstawowym oraz wybrane przez
Ubezpieczającego ryzyka dodatkowe:

Wysokość świadczeń w odniesieniu do Sumy Ubezpieczenia (SU)
do 20% SU,
na podstawie przedłożonych rachunków
do 15% SU
na podstawie przedłożonych rachunków oraz orzeczenia Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego celowość przekwalifikowania
zawodowego ze względu na niezdolność do pracy Ubezpieczonego,
w dotychczas wykonywanym przez niego zawodzie.
do 15% SU

Oparzenia i odmrożenia

do 20% SU,
w zależności od oceny ciężkości oparzeń, zgodnie z Tabelą Ciężkości
oparzeń i odmrożeń określonych w ust. 2

Jednorazowe świadczenia za pobyt w szpitalu

10% SU,
jeśli ubezpieczane zdarzenie nie spowodowało u Ubezpieczonego
następstw nieszczęśliwych wypadków, a wiązało się z jednorazowym
pobytem Ubezpieczonego w szpitalu przez okres dłuższy niż 5 dni

Zasiłek dzienny (zgodnie z § 2 pkt. 1, ust. 5 OWU w definicji czasowej
niezdolności do pracy)

Zasiłek dzienny w wysokości 0,1% Sumy Ubezpieczenia,
wypłacany maksymalnie przez 90 dni.

Świadczenie szpitalne, zgodnie z zapisami w OWU w zakresie „pobytu
w szpitalu” (§ 2, pkt 15)

Świadczenie szpitalne w wysokości 0,15% Sumy Ubezpieczenia,
wypłacane maksymalnie przez 90 dni.

Zawał mięśnia sercowego, udar mózgu

Wypłata świadczeń zgodnie z OWU, § 6, ust. 2 i 3a i 3b

2. Tabela ciężkości oparzeń i odmrożeń

UNIQA wz. 1276

Rodzaj i rozległość oparzenia / odmrożenia

Udział procentowy wyliczany jako iloczyn limitu na oparzenia
i odmrożenia i rodzaju oparzenia lub odmrożenia określony
w niniejszej Tabeli

Oparzenie II stopnia lekkie poniżej 15% powierzchni ciała

10%

Oparzenie II stopnia średnio ciężkie pomiędzy 15% a 30% powierzchni
ciała

30%

Oparzenie II stopnia ciężkie powyżej 30% powierzchni ciała

100%
1

Oparzenie III stopnia lekkie poniżej 5% powierzchni ciała

20%

Oparzenie III stopnia średnio ciężkie pomiędzy 5% a 15% powierzchni
ciała

50%

Oparzenie III stopnia ciężkie powyżej 15% powierzchni ciała

100%

Odmrożenie III stopnia

20%

Odmrożenie IV

50%

§6
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych
mają zastosowanie odpowiednie przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych warunków, zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 236/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 236/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
1 lutego 2014 r.
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