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TYP UMOWY UBEZPIECZENIA Indywidualny

CHARAKTER  UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie majątkowe

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

UBEZPIECZAJĄCY Klient zawierający z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na warunkach określonych w OWU 

UBEZPIECZONY Ubezpieczający lub osoba będąca Klientem, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia przez ubezpieczającego

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona w zakresie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku 
na zdrowiu lub zgonu ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. 
Na wniosek ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:

 � ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (klauzula nr 1),
 � dzienne świadczenie szpitalne (klauzula nr 2),
 � zwrot kosztów rehabilitacji (klauzula nr 3),
 � następstwo zawału serca lub udaru mózgu (klauzula nr 4),
 � zwrot kosztów ratownictwa (klauzula nr 5),
 � zwrot kosztów leczenia (klauzula nr 6),
 � zryczałtowane koszty pogrzebu (klauzula nr 7),
 � ubezpieczenie sprzętu sportowego (klauzula nr 8),
 � ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych (klauzula nr 9),
 � ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego (klauzula nr 10).

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zostały opisane w § 10 OWU oraz dodatkowo:
 � w § 3 ust. 6-10 klauzuli nr 1, w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 � w § 3 ust. 3-5 klauzuli nr 2, w przypadku dziennego świadczenia szpitalnego,
 � w § 3 ust. 6 i 7 klauzuli nr 3, w przypadku zwrotu kosztów rehabilitacji,
 � w § 3 ust. 3 i 4 klauzuli nr 4, w przypadku następstw zawału serca lub udaru mózgu,
 � w § 3 ust. 4 i 5 klauzuli nr 5, w przypadku zwrotu kosztów ratownictwa,
 � w § 2 ust. 3 klauzuli nr 6, w przypadku zwrotu kosztów leczenia,
 � w § 2 ust. 2 klauzuli nr 7, w przypadku zryczałtowanych kosztów pogrzebu,
 � w § 4 klauzuli nr 8, w przypadku ubezpieczenia sprzętu sportowego,
 � w § 4 klauzuli nr 9, w przypadku ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa w imprezach 

sportowych,
 � w § 4 klauzuli nr 10, w przypadku ubezpieczenia kosztów wypożyczenia sprzętu 

sportowego.

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. Sumę ubezpieczenia ustala się dla każdego ubezpieczo-
nego i wskazywana jest każdorazowo na polisie. Górną granicą odpowiedzialności ubezpie-
czyciela 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 odpowiedzial-
ności. Każda wypłata świadczenia ubezpieczeniowego powoduje obniżenie sumy ubezpie-
czenia, aż do momentu jej wyczerpania.

3. Jeżeli ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku, to ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości odpowia-
dającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego 
uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest w zależności od wy-
branego wariantu przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia:
1) w wariancie STANDARD – na podstawie poniższej tabeli: 

utrata wzroku w obu oczach 100%
utrata wzroku w jednym oku 30%
utrata słuchu całkowita 60%
utrata słuchu w jednym uchu 15%
utrata obu przedramion 90%
utrata jednego przedramienia 60%
utrata kciuka 10%
utrata palca wskazującego 5%
utrata innego palca niż kciuk i palec wskazujący 3%
utrata obu ud 90%
utrata jednego uda 55%
utrata obu całych stóp 70%
utrata jednej całej stopy 30%

2) w wariancie STANDARD PLUS – na podstawie tabeli norm uszczerbku na zdrowiu, 
stosowanej przy orzekaniu o następstwach wypadków przy pracy oraz w drodze 
do pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 
grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym 
uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postę-
powania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2002 r. nr 234, poz. 1974).

  Jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku powstanie więcej niż jedno z obra-
żeń wymienionych w powyższej tabeli, świadczenie ubezpieczeniowe ograniczone jest 
do wysokości sumy ubezpieczenia.

4. Suma ubezpieczenia (SU) w zakresie rozszerzenia ubezpieczenia o: 
 � Klauzulę nr 1 (OC): suma gwarancyjna w zakresie 10.000 zł – 100.000 zł,
 � Klauzulę nr 2 (hospitalizacja): 0,1% SU deklarowanej przez Klienta w zakresie 10.000 – 

100.000 zł. Max 90 dni hospitalizacji,
 � Klauzulę nr 3 (rehabilitacja): 10% SU deklarowanej przez Klienta w zakresie 10.000 – 

100.000 zł,
 � Klauzulę nr 4 (następstwa zawału serca lub udaru mózgu): uszczerbek na zdrowiu- odpo-

wiedni% SU deklarowanej przez Klienta w zakresie 10.000 -100.000 zł, wypłata zgodnie 
z tabelą Ministerstwa; zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – stała SU deklaro-
wana przez Klienta w zakresie 10.000 – 100.000 zł,

 � Klauzulę nr 5 (koszty ratownictwa): 25.000 zł
 � Klauzulę nr 6 (koszty leczenia): w zakresie przeszkolenia zawodowego inwalidów – 

do wysokości 10% SU; operacji plastycznych – do wysokości 15% SU; świadczenie 
z tytułu uciążliwości leczenia – do wysokości 10% SU. Sumy ubezpieczenia deklarowane 
są przez Klienta w zakresie 10.000 – 100.000 zł,

 � Klauzulę nr 7 (koszty pogrzebu): 5.000 zł
 � Klauzulę nr 8 (sprzęt sportowy): wartość sprzętu sportowego i maksymalnie 20.000 zł,

OWU NNW „Sport”

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU UBEZPIECZENIOWEGO

Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu NNW „Sport” 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 Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, 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.



2Towarzystwo Ubezpieczeń  
Europa S.A.

ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
bok@tueuropa.pl
www.tueuropa.pl

tel. 71 36 92 887, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 300 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 887 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł;
posiadające zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94 z dnia 07.11.1994 r. 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  

 � Klauzulę nr 9 (rezygnacja z uczestnictwa w imprezach sportowych): koszt udziału 
w zawodach, maksymalnie 1.500 zł, 

 � Klauzulę nr 10 (koszty wypożyczenia sprzętu sportowego): 3.000 zł.

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego/wniosek o wypłatę świadczenia ubez-
pieczeniowego można złożyć: 

 � elektronicznie na stronie: http://www.tueuropa.pl/, 
 � pisemnie lub osobiście u ubezpieczyciela, wzór wniosku o wypłatę świadczenia został 

pomocniczo przygotowany przez ubezpieczyciela i jest dostępny u ubezpieczyciela,
 � telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 801 500 300 (dla telefonów stacjonar-

nych) lub 71 36 92 887 (dla telefonów komórkowych i połączeń z zagranicy).

SKŁADKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Składka naliczana jest jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności i płatna jest jed-
norazowo, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy okres odpowiedzialności 
trwa 12 miesięcy oraz wysokość naliczonej składki jednorazowej przekracza kwotę:

 � 200 zł, to ubezpieczyciel dopuszcza możliwość płatności składki, na wniosek ubezpie-
czającego, w dwóch ratach, 

 � 500 zł, to ubezpieczyciel dopuszcza możliwość płatności składki, na wniosek ubezpie-
czającego, w czterech ratach. 

 Wysokość składki lub jej rat oraz terminy ich płatności określone zostaną w polisie.
2. Wysokość składki uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wy-

sokości sumy ubezpieczenia, czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej, przebiegu ubezpie-
czenia, klasy ryzyka, informacji o stanie zdrowia. Wysokość składki obliczana jest zgodnie 
z taryfą składek obowiązującą w dniu składania przez ubezpieczającego wniosku o zawar-
cie umowy ubezpieczenia. W szczególnych przypadkach wysokość składki może zostać 
ustalona na podstawie indywidualnej oceny ryzyka dokonanej przez ubezpieczyciela.

Szczegółowe informacje nt. terminów płatności składki ubezpieczeniowej oraz wzoru na zwrot 
składki ubezpieczeniowej dostępne są w § 7 OWU.

PODATEK OD ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH

Na dzień przedstawienia oferty ubezpieczeniowej świadczenia wypłacane z Umowy 
Ubezpieczeniowej nie podlegają opodatkowaniu.

SKARGI I REKLAMACJE

Ubezpieczający lub ubezpieczony lub uprawniony ma prawo do składania reklamacji 
do Departamentu Obsługi Reklamacji ubezpieczyciela osobiście lub za pośrednictwem pełno-
mocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa:

 � pisemnie,
 � z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – 

Centrum Obsługi Klienta,
 � osobiście w centrali ubezpieczyciela lub biurze regionalnym, gdzie udostępnione są formu-

larze ułatwiające złożenie reklamacji,
 � telefonicznie pod numerami infolinii ubezpieczyciela.

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 opóź-
nienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia 
reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.

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 oraz trwa: 

 � 12 miesięcy kalendarzowych albo
 � 6 miesięcy kalendarzowych, albo
 � 3 miesiące kalendarzowe, albo 
 � przez okres trwający 30 dni lub krótszy.

Szczegółowe informacje nt. końca okresu odpowiedzialności dostępne są w § 6 OWU.

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpiecza-
jący może bez podania przyczyn odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie ubez-
pieczycielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w terminie: 

 � 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub 30 dni od dnia poinformowania ubez-
pieczającego o zawarciu umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa ubezpieczenia została 
zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – jeżeli ubezpie-
czający jest osobą fizyczną i zawarcie umowy ubezpieczenia jest czynnością prawną nie-
związaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczającego,

 � 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia – jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą.
2. Ubezpieczający może w każdym czasie złożyć ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowie-

dzeniu umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu od dnia następ-
nego po dniu złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

3. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą zostać złożone w następu-
jący sposób:

 � w formie elektronicznej przesłane e-mailem do ubezpieczyciela; jeżeli podczas zawar-
cia umowy ubezpieczenia nie został podany adres e-mail ubezpieczającego, złożenie 
dyspozycji odstąpienia od umowy ubezpieczenia e-mailem może nastąpić wyłącz-
nie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail ubezpieczającego telefonicznie 
u ubezpieczyciela, lub

 � w formie pisemnej doręczone lub wysłane do ubezpieczyciela lub do przedstawiciela 
ubezpieczyciela.

4. W związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia nastąpi proporcjo-
nalny zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące Karty informacyjnej produktu ubezpieczeniowego:
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 szczegó-

łowe informacje o ubezpieczeniu. 




