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Karta produktu ubezpieczeniowego 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Sport”  
(kod: OWU/01/115558/2016/M) 

Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków „Sport” (dalej OWU) i pomóc Klientowi w zrozumieniu kluczowych cech produktu.  

Karta produktu nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim 
związane. Pamiętaj, że skorzystanie z ubezpieczenia jest dobrowolne. Podejmij decyzję po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją 
ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z OWU, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub nie jesteś pewien, czy ubezpieczenie odpowiada Twoim potrzebom, porozmawiaj o tym z naszym 
przedstawicielem. 

TYP UMOWY UBEZPIECZENIA indywidualna 

CHARAKTER UBEZPIECZENIA ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 

UBEZPIECZAJĄCY  
osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana 
do zapłaty składki 

UBEZPIECZONY 
ubezpieczający albo osoba fizyczna, w wieku powyżej 16 lat, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 
nie ukończyła 75 lat,  na rachunek której ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, wskazana we 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia 

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU 

ZAKRES OCHRONY  
UBEZPIECZENIOWEJ 

1. Ubezpieczeniem mogą być objęci: 

1) osoby amatorsko uprawiające sport, 

2) osoby wyczynowo uprawiające sport, 

3) osoby zawodowo uprawiające sport. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie 

odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze całego świata, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju 

zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

1) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku 

powstałego w związku z uprawianiem sportu , 

2) świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku powstałego  

w związku z uprawianiem sportu.  

4. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust.3. ubezpieczyciel rozszerza o szkody powstałe w wyniku aktów 

terrorystycznych z zastrzeżeniem §10 ust.1. pkt 1) oraz §10 ust.8 OWU. 

WYŁĄCZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zostały opisane w § 10 OWU oraz w klauzulach dodatkowych. 

OKRES  
OCHRONY  
UBEZPIECZENIOWEJ 

Okres odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, 

jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zapłaty składki jednorazowej lub pierwszej raty składki, o której 

mowa § 7 OWU, oraz trwa:  

1) 12 miesięcy kalendarzowych albo 

2) 6 miesięcy kalendarzowych, albo 

3) 3 miesiące kalendarzowe, albo  

4) przez okres trwający 30 dni lub krótszy, 

MOŻLIWOŚĆ  
ODSTĄPIENIA 
I WYPOWIEDZENIA  
UMOWY 
UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczający może bez podania przyczyn odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie ubezpieczycielowi 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w terminie:  

1) 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub 30 dni od dnia poinformowania ubezpieczającego o zawarciu 

umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania 

się na odległość – jeżeli ubezpieczający jest osobą fizyczną i zawarcie umowy ubezpieczenia jest czynnością 

prawną niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczającego, 

2) 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia – jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą. 

Ubezpieczający może w każdym czasie złożyć ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 

ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia umowy 

ubezpieczenia. 

W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, ubezpieczony ma prawo do wystąpienia z umowy 

ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia o wystąpieniu z ubezpieczenia do ubezpieczyciela za pośrednictwem 

ubezpieczającego. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim 

ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową. 
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SKŁADKI I TERMINY 

PŁATNOŚCI 

Składka naliczana jest jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności i płatna jest jednorazowo, z zastrzeżeniem 

zdania następnego. W przypadku, gdy okres odpowiedzialności trwa 12 miesięcy, oraz wysokość naliczonej składki 

jednorazowej przekracza kwotę: 

1) 200 zł, to ubezpieczyciel dopuszcza możliwość płatności składki, na wniosek ubezpieczającego, w dwóch ratach,  

2) 500 zł, to ubezpieczyciel dopuszcza możliwość płatności składki, na wniosek ubezpieczającego, w czterech ratach.  

Wysokość składki lub jej rat oraz terminy ich płatności określone zostaną w polisie. 

Składka lub pierwsza rata składki powinna zostać zapłacona w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia, chyba że w polisie zostanie wskazany inny termin zapłaty składki. Do zapłaty składki lub rat składek 

zobowiązany jest ubezpieczający. 

ZGŁOSZENIE 
ROSZCZENIA 

Zgłoszenia roszczenia można dokonać drogą elektroniczną przez stronę internetową ubezpieczyciela, telefonicznie lub 

pisemnie.  

SUMA  
UBEZPIECZENIA I 
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 
UBEZPIECZENIOWYCH 

1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustala się na wniosek ubezpieczającego mając na uwadze, że minimalna wysokość 

sumy ubezpieczenia wynosi 10.000 zł, a maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia, do jakiej dany ubezpieczony 

może zostać objęty ochroną w ramach ubezpieczenia wynosi 100.000 zł. Wysokość sumy ubezpieczenia wskazana jest  

we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ustalana jest  dla każdego ubezpieczonego  

i wskazywana jest każdorazowo na polisie. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota stanowiąca 

100% sumy ubezpieczenia określona w polisie, do wysokości której wypłacane jest świadczenie.  

2. Suma ubezpieczenia jest stała i nie podlega zmianie w trakcie trwania okresu odpowiedzialności, z zastrzeżeniem 

sytuacji opisanej w § 3 ust. 5 OWU. Każda wypłata świadczenia ubezpieczeniowego powoduje obniżenie sumy 

ubezpieczenia, aż do momentu jej wyczerpania. 

SKARGI  

I REKLAMACJE 

Ubezpieczający lub ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji 

ubezpieczyciela: 

 pisemnie drogą pocztową,  

 z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta, 

 w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela lub w Biurze 

Regionalnym, których dane teleadresowe można uzyskać pod numerami infolinii ubezpieczyciela 801 500 300, 

 telefonicznie pod numerami infolinii ubezpieczyciela 801 500 300. 

Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu.  

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, 

zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania 

odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji  nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej 

wpływu. 

PODATEK OD  
ŚWIADCZEŃ  
UBEZPIECZENIOWYCH 

Na dzień przedstawienia oferty ubezpieczeniowej świadczenia wypłacane z umowy ubezpieczeniowej nie podlegają 

opodatkowaniu. 

 
Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące Karty produktu: 

1. Przedstawionych powyżej informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie są usługą doradztwa 

ubezpieczeniowego, finansowego, podatkowego ani prawnego, ani rekomendacją do złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

2. Powyższy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też nie jest integralną częścią umowy ubezpieczenia. 

3. Dokument jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji o zawarciu umowy 

ubezpieczenia. 

4. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, 

w tym zwłaszcza z OWU, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.  
 


