Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zarejestrowane w Polsce posiadające zezwolenie
Ministra Finansów DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Produkt:

Dalej zwane ubezpieczycielem

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW „SPORT”

Uwaga! Pełne informacje podawane są przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy udostępnione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
„Sport” zatwierdzonych Uchwałą nr 01/12/16 z dnia 06.12.2016 roku, (dalej OWU) oraz innych dokumentach.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowane ubezpieczenie to:
Dział II
- z grupy 1 - ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej
- z grupy 2 – ubezpieczenia choroby
- z grupy 9 - ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych, wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież)
- z grupy 13 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
- z grupy 16 – ubezpieczenie ryzyk finansowych
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powstałe
w związku z uprawianiem sportu, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego
 szkody powstałe w wyniku aktów terrorystycznych
 Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 100% sumy ubezpieczenia z tytułu
zgonu, jeżeli nastąpił on w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego.
 W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaci
Ubezpieczonemu procent sumy ubezpieczenia, który odpowiada procentowi trwałego uszczerbku na
zdrowiu, w zależności od wybranego przez ubezpieczonego wariantu, zgodnie z:
WARIANT STANDARD
WARIANT STANDARD PLUS
- poniższą tabelą:
Utrata wzroku w obu oczach
100% - tabelą norm uszczerbku na zdrowiu
Utrata wzroku w jednym oku
30% stosowaną przy orzekaniu o następstwach
Utrata słuchu całkowita
60% wypadków przy pracy oraz w drodze do
Utrata słuchu w jednym uchu
15% pracy, zgodnie z Rozporządzeniem
Utrata obu przedramion
90% Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
Utrata jednego przedramienia
60% 18 grudnia 2002 r. w sprawie
Utrata kciuka
10% szczegółowych zasad orzekania o stałym
lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu,
Utrata palca wskazującego
5%
trybu postępowania przy ustalaniu tego
Utrata palca innego niż kciuk i palec wskazujący
3%
uszczerbku oraz postępowania o wypłatę
Utrata obu ud
90%
jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z
Utrata jednego uda
55% 2002 r. nr 234, poz. 1974) (dalej: „tabela
Utrata obu całych stóp
70% norm uszczerbku na zdrowiu”)
Utrata jednej całej stopy
30%
 Jeżeli na skutek wypadku uszkodzeniu uległ więcej niż jeden organ, stopnie trwałego uszczerbku
na zdrowiu są sumowane, z zastrzeżeniem, że wypłata świadczenia ubezpieczeniowego nie może
przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia.
 W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były już upośledzone w wyniku
poprzednich trwałych uszczerbków na zdrowiu poniesionych przez ubezpieczonego lub choroby
ubezpieczonego, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem
trwałego uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po zajściu zdarzenia
ubezpieczeniowego, a stopniem uszczerbku istniejącym przed wypadkiem powodującym zajście
zdarzenia ubezpieczeniowego.
 Sumy ubezpieczenia: minimalna - 10.000 zł / maksymalna - 100.000 zł
 Każda wypłata świadczenia ubezpieczeniowego powoduje obniżenie sumy ubezpieczenia, aż do
momentu jej wyczerpania.


Zakres ubezpieczenia, może zostać rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:
Klauzula nr 1: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego
 Suma gwarancyjna: minimalna - 10.000 zł / maksymalna - 100.000 zł
 Odszkodowanie wypłacane z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł
 Każda wypłata odszkodowania lub pokrycie kosztów wymienionych w OWU powoduje obniżenie
sumy gwarancyjnej
Klauzula nr 2: dzienne świadczenie szpitalne
 Suma ubezpieczenia: równa jest iloczynowi liczby 90 i kwoty świadczenia dziennego,
odpowiadającego wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia
 Ochrona ubezpieczeniowa udzielona przez maksymalnie 90 dni, licząc od 4-tego dnia hospitalizacji
Klauzula nr 3: zwrot kosztów rehabilitacji
(przeszkolenia zawodowego inwalidów, operacji plastycznych zaleconych przez lekarza jako absolutnie
niezbędna część procesu leczenia skutków nieszczęśliwego, świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia)
 Limit odpowiedzialności: 10% sumy ubezpieczenia
 Odszkodowanie wypłacane w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków
Klauzula nr 4: następstwo zawału serca lub udaru mózgu
 Trwały uszczerbek na zdrowiu: świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości zgodnej z tabelą
norm uszczerbku na zdrowiu
 Zgon: świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
 Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane w granicach sumy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków
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Czego nie obejmuje ubezpieczenie?












Następstw nieszczęśliwych wypadków, które nie powstały w
związku z uprawianiem sportu
Zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową powstałych poza
okresem odpowiedzialności
W zakresie dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczyciel
nie odpowiada za pobyt w szpitalu trwający krócej niż 4 dni,
a także za zdarzenia, których celem była rehabilitacja lub
rekonwalescencja ubezpieczonego
Zwrot kosztów rehabilitacji nie obejmuje kosztów leków, środków
opatrunkowych, a także kosztów, które zostały pokryte
z ubezpieczenia społecznego lub innego ubezpieczenia
W zakresie następstwa zawału serca lub udaru mózgu ochrona
ubezpieczeniowa nie jest udzielana jeżeli trwały uszczerbek
na zdrowiu lub zgon nastąpił po okresie 180 dni od dnia zajścia
zdarzenia
Przedmiotem ubezpieczenia sprzętu sportowego nie jest sprzęt
sportowy niebędący własnością ubezpieczonego, który nie
został zakupiony jako sprzęt fabrycznie nowy lub jest starszy niż
5 lat na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie nie obejmuje również utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia obuwia i odzieży sportowej
Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w imprezach
sportowych nie obejmuje imprez sportowych, które odbędą się
w okresie do 10 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego nie
obejmuje zwrotu kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego,
jeśli niewykorzystanie wypożyczonego sprzętu sportowego
nastąpiło ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego
spowodowany następstwem choroby przewlekłej
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
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Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie
ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z m.in.:
zawałem serca i udarem mózgu
wylewów krwi do mózgu
zatrucia przewodu pokarmowego w wyniku spożycia płynnych
lub stałych substancji szkodliwych
chorobą zawodową
uprawianiem sportów powietrznych i/lub ekstremalnych
zażyciem środków dopingujących
przebywaniem na obszarach, na których obowiązuje zakaz
poruszania się bądź korzystania z nich, np. akweny, szlaki
turystyczne, trasy zjazdowe
udziałem ubezpieczonego w charakterze uczestnika w off-road
motocyklowym, jazdach próbnych i testowych, pokazach
i próbach prędkościowych, oraz wszelkiego rodzaju treningach
z wykorzystaniem lądowych i wodnych pojazdów silnikowych

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za m.in. zdarzenia:
!
powstałe w następstwie i adekwatnym związku z chorobami,
które były zdiagnozowane lub leczone lub kontrolowane lub
wymagały porady lekarskiej w okresie 36 miesięcy
poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia
!
powstałe w następstwie i adekwatnym związku z wszelkimi
nieszczęśliwymi wypadkami, które zaszły w okresie 36 miesięcy
poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia.
!
będące wynikiem niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie
wykonanych zabiegów medycznych, za wyjątkiem leczenia lub
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Klauzula nr 5: zwrot kosztów ratownictwa
 Suma ubezpieczenia: 25.000zł
Klauzula nr 6: zwrot kosztów leczenia
 przeszkolenie zawodowe inwalidów: do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste, udokumentowane
 koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza jako absolutnie niezbędna część procesu
leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku: do wysokości 15% sumy ubezpieczenia, nie więcej
jednak niż wynoszą rzeczywiste, udokumentowane koszty poniesione na terenie całego świat
 świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia: jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
Klauzula nr 7: zryczałtowane koszty pogrzebu
 jednorazowe świadczenie ubezpieczeniowe, w wysokości 5.000 zł
Klauzula nr 8: ubezpieczenie sprzętu sportowego
(szkody w sprzęcie sportowym polegające na jego utracie w wyniku kradzieży z włamaniem lub
rabunku, zniszczeniu lub uszkodzeniu)
 Suma ubezpieczenia: maksymalna - 20.000 zł, odpowiada wartości sprzętu sportowego na dzień
zawarcia umowy ubezpieczenia (w przypadku sprzętu sportowego o deklarowanej wartości powyżej
2.500 zł jest ona zgodny z ceną zakupu)
 Limit odpowiedzialności: 2 000 zł (dla umów ubezpieczenia zawartych na okres trwania imprezy
sportowej, dla sprzętu nieoznaczonego co do tożsamości)
 Odszkodowanie wypłacane z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł
 Każda wypłata odszkodowania powoduje obniżenie sumy ubezpieczenia
Klauzula nr 9: ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych
 Suma gwarancyjna: minimalna - 500 zł / maksymalna – 1.500 zł
Klauzula nr 10: ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego
 Suma ubezpieczenia: 3.000 zł na wszystkie zdarzenia, nie więcej niż 1.000 zł na jedno zdarzenie
 W przypadku gdy sprzęt sportowy był wypożyczony na większą liczbę dni, wartość świadczenia
będzie wyliczona proporcjonalnie
Suma gwarancyjna/ Suma ubezpieczenia/ Limity odpowiedzialności w zakresie poszczególnych klauzuli
stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela

zabiegów będących następstwem nieszczęśliwego wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje m.in.:
!
zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.
!
Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych
procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego:
zawału, krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia
i długotrwałego działania stresu.
!
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli akt
terrorystyczny miał miejsce na terenie jednego z wymienionych
krajów: Syria, Afganistan, Libia, Jemen, Irak, Somalia,
Południowy Sudan, Nigeria, Egipt, Pakistan, Turcja, Liban,
Sudan.
!
W przypadku dziennego świadczenia szpitalnego, gdy
hospitalizacja nastąpi w ciągu pierwszych 30 dni od zawarcia
umowy ubezpieczenia na okres 3 lub 6 lub 12 miesięcy,
ubezpieczyciel odpowiada do wysokości 10% sumy
ubezpieczenia.
!
Za udar mózgu nie uznaje się: przemijającego niedokrwienia
mózgu,
odwracalnego
niedokrwiennego
ubytku
neurologicznego, uszkodzenia mózgu spowodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem lub urazem, infekcją, zapaleniem
naczyń, zapaleniem mózgu, chorób naczyniowych dotyczących
narządu wzroku (w tym nerwu wzrokowego), zaburzeń
niedokrwiennych układu równowagi.
Wszystkie wyłączenia z zakresu ochrony znajdują się w OWU
w rozdziale Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz
w Klauzulach dodatkowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Cały świat – następstwa nieszczęśliwych wypadków, Klauzule dodatkowe nr: 1-2, 4-10
 Polska - Klauzula dodatkowa nr 3
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, ubezpieczony zobowiązany jest do:
- powiadomienia Ubezpieczyciela o każdej zmianie danych podanych do umowy ubezpieczenia
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony zobowiązany jest do:
- niezwłocznego uzyskania pomocy lekarskiej i poddania się leczeniu zaleconym przez lekarza, a także do niezwłocznego zawiadomienia ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia
- zwolnienia lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej z zachowania tajemnicy lekarskiej na rzecz ubezpieczyciela i udostępnienia dokumentacji medycznej
- stosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie oraz do podjęcia próby złagodzenia skutków zdarzenia ubezpieczeniowego
- współpracy z ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku, stosowania się do zaleceń ubezpieczyciela udzielania informacji i niezbędnych
pełnomocnictw
- uzyskania dokumentacji medycznej, a także przedstawienia wyników dokonanych badań
- na zlecenie ubezpieczyciela poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez ubezpieczyciela
- dostarczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia szczegółowo wymienionych w OWU oraz Klauzulach dodatkowych
Ubezpieczony dodatkowo zobowiązany jest do:
- w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: zawiadomienia ubezpieczyciela, jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne albo, jeżeli osoba trzecia
wystąpiła z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, a także doręczenia ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym wniesienia środka odwoławczego.
- w zakresie ubezpieczenia sprzętu sportowego: zawiadomić policję, administrację w miejscu pobytu ubezpieczonego w związku z uprawianiem dyscypliny sportu oraz przechowalnię której
został powierzony sprzęt sportowy, organizatorowi imprezy sportowej o zajściu zdarzenia, przedkładając listę utraconych / zniszczonych przedmiotów; zażądania pisemnego potwierdzenia
od przechowalni faktu wykrycia szkód ukrytych, powstałych w czasie gdy sprzęt sportowy powierzony był do przechowalni
- w zakresie ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych: niezwłocznie powiadomić organizatora imprezy sportowej, ubezpieczyciela o zaistniałym fakcie powodującym
konieczność rezygnacji z imprezy sportowej
Jak i kiedy należy opłacać składki?
- do zapłaty składki zobowiązany jest ubezpieczający
- składka opłacana jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności
- w przypadku, gdy okres odpowiedzialności trwa 12 miesięcy oraz wysokość naliczonej składki jednorazowej przekracza kwotę: 200 zł - ubezpieczyciel dopuszcza możliwość płatności
składki w dwóch ratach, 500 zł - ubezpieczyciel dopuszcza możliwość płatności składki w czterech ratach
- termin zapłaty składki określony został w polisie
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zapłaty składki jednorazowej lub pierwszej raty składki
i trwa: 12, 6 lub 3 miesiące kalendarzowe, albo okres trwający 30 dni lub krótszy
Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności kończy się:
- z upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia
- w przypadku złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia
- z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia
- z dniem ogłoszenia upadłości ubezpieczającego
- z dniem zgonu ubezpieczonego
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
Ponadto, w przypadku klauzuli dodatkowych, okres odpowiedzialności kończy się również z chwilą wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych w łącznej wysokości równej sumie gwarancyjnej
lub sumie ubezpieczenia albo też z dniem wypłaty świadczenia jednorazowego (odpowiednio dla każdej klauzuli dodatkowej z osobna) z zastrzeżeniem, że w przypadku ubezpieczenia
rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych, gdy ubezpieczający zawrze umowę ubezpieczenia na okres trwania imprezy sportowej odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu
wyłącznie do tej klauzuli kończy się z chwilą rozpoczęcia imprezy sportowej.
Jak rozwiązać umowę?
Składając stosowne oświadczenie ubezpieczycielowi w formie elektronicznej e-mailem lub pisemnej doręczone lub wysłane do ubezpieczyciela lub do przedstawiciela
ubezpieczyciela
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