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' Kogo i co możemy ubezgieczyć?
§1

1, Na podslawie ninie,iszych ogólnych WarunkóW UbezpieĘenia (eanych dalej oWU), Towazy-
stwo Ubezpieceń i Reasekuracji ,WARTA' s.A- (ruane dale.j WARTA) udziela ochrony ubez-
pieczeniowej osobom fizycznym na terytorium RzeeypospoliĘ Polskiej (ryanej dalej RP) i za
granicą W zakresie podstawowym (P), a po opłaceniu dodatkowej składki w akresie dodatko-
wym (D) dla umóW zawartych W fomie:
1) zbiorowej, indywidualnej albo rodzinnej, zgodnie z poniźszą tabelą:

Pźedmiot ubezpieczenia zakres ubezpieczenia

1 ) NastęPstwa naeszczęśliwych wypadków (NNW)

a) stały uszczerbek na zdrowiu

P
b) śmierć

c) naprawa lub nabycie protez i środkóW
pomocniĘvch

d) pueszkolenie zewodowe inwalidóW

e) €łkowita niezdolność do pracy D

f) zasiłek dzienny

g) kosźy leczenia NNWW RP D

h) dzienne śWiadeenie szpitalne D

i) operacja plastyczna D

j) opieka medyczna
. rekonwalescencja
. rehabilitac,ia
. pomoc psychologa

D

2) Bagaż Podróżny (BP} D

2) pakietóW ubezpieeeniowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Puedmiot ubezpieczenia
Foma i zakres ubezpieczenia

FlRMA PoDRozNlK

1 ) Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

a) stały uszPerbek na zdrowiu

P P
b) śmierć

c) naprawa lub nabycie protez i środkóW
pmocniczych

d) pzeszkolenie zawodowe inwalidóW

e) młkowita niezdolność do pracy D

f) zasiłek dzienny D

g) kosźy leczenia NNWW RP D

h) dzienne śWiadcenie szpitalne D

i) operac.iaplastyczna D

j) opieka medyęna
. rekonwalescencja
. rehabilitacja
. pomoc psvcholoqa

D

2) Bagaż Podróżny (BP) D

Po opłaceniu dodatkowe.i składki, umowa ubezpieczenia - z wyłądeniem Pakietów F|RMA
i PoDRÓZN|K - zawańa w zakresie podstawowym (P) lub W zakresie dodatkowym (D) może być
rczszezona o poniższe ryzyka,.

Ryzyka
zakres ubozpieczenia

NNW BP

1) zawał serm, udar mózgu D

2) chorobytropikalne D

3) Działania Woienne lub stan Wy.iątkowy D D

4) Uprawianie spońU zawodowo D

co oznacaią ńoszczególne pojęcia?
§2

choroby pżewlekłe - choroby o długotMałym puebiegu, trwająe łykle miesią€mi lub lata-
mi, slale bądż okresowo leeone,
Działania Woienne - objęcie terytorium kraju lub jego eęści działaniami zbrcjnymi Wynikającymi
z konfliktu zbrcjnego danego kEju z innymi państwami lub Wojny domowej.
Grupa ryzyka - grupa Wynikająca z rodzaju wykonwanej pracyluprawianej dyscypliny spońu,
Ustala się 3 grupy rrżyka W zależności od rodzaju:
1) Wykonywanei pracy (a)
2) uprawianei dyscypliny spońu (b).

Mieisce zamieszkania - adres miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na teMorium RP, Wska-
zanego w umowie ubełpieęenia,
Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie Wywołane pżiczynązewnętrzną, W którego na-
stępstwie Ubezpieczony, niezależnie od swej Woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstrcju zdro-
wia lub zmarł.
cas ochrony ubezpieczeniowej:
1) ograniczony - odpowiedzialność WARTY za zdażenia, które mogą rnieć miejsce podeas

qkreślonej W umowie ubezpieczenia:
a) pracy zawodowej olaz w dlodze dolz placy,
albo
b) uprawiania dyscypliny spońu oraz W drodze do/z zajęć spońowych,
W zależności od Wskazanego W umowie rodzaiu ęynności.

2) Pełny - odpowiedzialność WARTY za zdarenia, które mogą mieć miejsce W życiu prywat-
nym i podcas określonej W umowie ubezpieźenia pracy zawodowe,i/uprawiania dyscypliny
spońu oraz w drodze dolz placylzajęć spońowych.

okres ubezpieczenia - okres, na,iaki zawańo umowę ubezpieęenia.
osoba bliska - ęłonek najbliższej rodziny Ubezpieconego tj, matźoneldkonkubent, dziecko,
pasierb, dziecko puysposobione oraz pżyjęte na Wychowanie, rodzic, rodzeństwo, teściowie,
dziadkowie.
Pobyt w szpitalu - pobyt Ubezpieeonego W szpitalu tMający niepzeManie puez co najmnie.i
24 godziny.
Rabunek - działanie powstałe W Wyniku rozboju, tj, bezprawnego zaboru puedmiotu ubezpie-
żenia W ten sposób, że spraw€ użył pżemocy flzycznej lub groźby jej natychmiastowego uży-
cia, bądź doprowadził do stanu niepzytomności, bądź bezbronności,
stały uszczeńek na zdrowiu - zabuzenia czynności uszkodzonego organu, nauądu lub ukła-
du powodujące ich lMałą dysfunkcję,
stan wyjątkowy -Wprowadzenie dmyzją Władz danego kraju na terytorium k€ju lub jego części
podwyższonej gotowości militarnej w związku z zagrcżeniem konfliktem zbrcjnym, niepokojami
społeęnymi, rozruchami, kataklizmami, epidemiami.
Ubezpieeający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej zawieEjąca umowę ubezpieeenia,
Ubozpieeony - osoba fizyczna, na rachunek które,i zawańo umowę ubezpieeenia.
Uprawianie spońu amato§ko - aktywność fizyczna podejmowana dla puyjemności lub Wspoł_
zawodnictwa (nie W celach zarobkowych), Wykonywana W czasie Wolnym od obowiązkóW za-
Wodowych.
Uprawianie spońu zawodowo - uprawianie dyscypiin sportowych W celach zarobkowych W ra-
mach sekcji lub klubóW spońowych z.iednoczesnym ueestniczeniem W zawodach spońowych
lub treningach.
Wańość odtwoueniowa - Wańość odpowiadająca kosńom naprawy łub W puypadku braku
możliwości naprawy, kosźom nabycia nowego puedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju,
tej samej (lub zbliżonej) marki, typu i klasy, puy uwzględnieniu cen obowiązujących na obszaze
zamieszkania Ubezpieczonego W RP
zdanenia losowe - niepzewidywalne zdaęenia Niązane z działaniem sił puyrody, zacho-
dzą€ niezależnie od Woli Ubezpieczonego tj, pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad,
lawina, udeuenie pioruna] tuęsienie, zapadanie lub osuwanie się Ziemi, Wybuch, upadek po-

lazdu powietźnego.

RozDzlAŁ ll - UBEzPlEczENlE NASTĘPSTW NlEszczĘŚLil^IYcH urYPADKÓW

Pźedmiot ubezpieczenia - czyli co WARTA ubezpieca
i za co odpowiada?

§3
Z umowy ubezpiecŹeńia hastęp§łW nieŚzczęŚliw ch WypadkóW W zależności od Wybranego
pżez Ubezpieęającego zakresu oraz Wariantu ubezpieczenia, WARTA Wypłaca śvriadEenia
obejmujące:
1) stały uszPerbek na zdrowiu:

a) ,WARIANT 1 - Wysokośó śWiadeenia odpowiada oźeeonemu procentowi stałego
uszczerbku na zdrowiu W odniesieniu do sumy ubezpieczenia. Proent stałego uszeerb-
ku określa,ią lekaze powołani pzez WARTĘ na podstawie Tabeli norm oceny pro@ntowej
stałego uszczerbku na zdlowiu TUiR "WARTA's.A,, która dostępna jest na stronie inter-
netowej W.wańa.pl,

b) WAR|ANT 2 - Wysokość śWiadczenia ustalana jest progresywnie Wg poniższej tabeli
i stanowi iloczyn procentu stałego uszczerbku na zdrowiu, Współczynnika progresji

. i sumy ubezpieczenia. Procent stałego uszczerbku na zdrowiu orzekany jest przez
lekarzy powołanych przez WARTĘ Według Tabeli norm oceny procentowej stałego
Uszczerbku na zdrowiu TUiR ,WARTA' s.A., która dostępna jest na stlonie interneto-
Wei WWw,Warta.pl.
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Glupa 1

a)
osoby: Wykonują€ pracę umysłową, pracę W uemiośle ręcznym,
niepracujące;

b)

lnstruktozy, trenezy oraz osoby uprawiające dyscypliny spońowe,
takie jąk:
badminton, bilard, brydż spońowy, fitness, golf, jogging, kręglarstwo,
krykiet, nordic walking, ptywanie, szachy, tenis stołowy, taniec
towarzyski, Wędkarstwo;

Grupa 2

a)

osoby Wykonujące prace w zemiośld zmechanizowanymi
Pracownicy: geodezji, handlu i pośrednicy handlowi, inłnieryjno-
techniczni (pramwnie, labolatoria, WaBztaty i budowy), służby
zdrowia, usług (hotele, restauracje, turystyka), puemysłu lekkiego
i spożyweego, teatru, opery i baletu,'puemysłu energetyĘnego "
(z Wyjątkiem zatrudnionych pźy uuądzeniach Wysokiego napięcia),
górnictwa (z wyjątkiem prac pod ziemią), gazownictwa i WodociągóW,
słuźb Weterynaryjnych, rolnictwa, leśhictwa i łowiectwa, transportu
(lądowego, Wodnego i powietunego), ocholniżej straży pożarnej,
straży pzemysłowej;

b)

lnstruktozy, trenerzy oraz osoby uprawiające dyscypliny spońowe,
takie jak:
biegi na orientację, gimnastyka spońowa i ańystyĘna, hoke.i na
trawie, kajakarstwo, kolarstwo, kulturystyka, lekkoatletyka, łucznictwo,
łyżviarstwo, piłka wodna, płetwonurkowanie, ringo, szermierka,
stzelectwo spońowe, suńng, taniec sportowy, tenis, windsuńng,
Wioślarstwo, Wrotkarstwo, żeglarstwo;

Grupa 3

a)

osoby Wykonujące prace W górnictwie (pod ziemią);
osoby pracująe jako: akrobaci, kaskadezy, hurkowie, oblatywacze
samolotóW, ratownicy górscy i Wodni, sapeuy, ujeżdżacze i lrenefty
koni, Wojskowi; Pfacownicy: budownictwa, ochrony mienia i osób
(konwojenci),ryboł,óWstwa, zawodowej straży pożamej, puemysłu
ciężkiego, chemiEnego, dzóWnego, energetyunego (zatrudnieni puy
uuądzeniach Wysokiego napięcia);

b)

lnstruktouy, treneuy oraz osoby uprawiające dyscypliny spońowe,
takie jak:
akrobatyka, alpinizm, baseball, bobsleje, boks, dalekowschodnie spońy
Walki, futĘol amerykański, hokej na lodzie, jeździectwo, narciarstwo,
pitka (ręczna, nożna, siatkowa, koszykowa) polo, podnoszenie
ciężaróW rugby, saneczkarstwo, skoki do Wody. speleologia. sporty
lotnicze, motorowe, molorowodne, Wyścigi konne, zapasy,



c)

% stałego uszczerbku na zdrowiu Wspołcrynnik progresji

do 25 1,0

od 25.1 do 50 1,5

od 50.1 do 65 2,0

od 65,1 do 85

od 85,1 do 100 3,0

WAR|ANT 3 - Wysokość śWiadczenia odpowiada pro€ntowi stałego uszczerbku na zdro-
Wiu W odniesieniU do sumy ubezpieczenia, oueczonego pzez lekauy powołanych puez
WARTĘ na podstawie poniższej tabeli pro@ntowego stałego uszczerbku na zdrowiu:

Rodzaj stałego uszczerbku na zdrowiu % §tałego uszczerbku na zdrowiu

całkowita utrata Wzroku W jednym oku 30

całkowila utrata wroku 100

całkowita Utrata słuchu W jednym uchu 15

całkowita utrata słuchu 60

utrata jednej kończyny górnej W obrębie
ramienia

65

ukata jednej dłoni lub puedramienia 65

utrata obu kończyn górnych W obrębie
ramienia

utrata jednej kończyny dolnej powyżej
kolana

55

utrata jednej kończyny dolnej od lub
poniżej kolana 50

utrata obu kończyn dolnych 90

ukata jednej stopy 30

utrata obu stóp 7o

całkowita utrata kciuka 15

całkowita utrata palca Wskazującego 10

utrata innego pal€ 5

Wysokość śWiadczenia z Mułu stałego uszęelbku na zdrowiu nie może pzekroeyć
100% sumy ubezpieeenia określonej W umowie ubezpieczenia, z zastzeżeniem umóW
zawallych zgodnie z WARlANTElV 2.

śmierć - W Wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej W umowie ubezpieĘenia.
napIawę lub nabycie proiez i środkóW pomocniczych - zwrot kosaóW naprawy lub na-
bycia protez i środkóW pomocniczych poniesionych na teMorium Rą W związku z nieszczę-
śliwym Wypadkiem następuje w oparciu o dostaręone oryginały rachunkóW. zwrot kosztóW
następuje do Wysokości 25% sumy ubezpieęenia określonej W umowie ubezpieeenia, ale
nie Więcej niż 3 000 zł i pod Warunkiem, że naprawa/nabycie zlecone zostały pżez lekaża
oraz miały miejs€ w okresie 2 lat od daty zaistnienia nieszczęśliwego Wypadku,
pĘeszkolenie zawodowe inwalidów- kosźy przeszkolenia zawodowego na terytorium RP
osób niepełnosprawnych ilracane są do Wysokości 25% sumy ubezpieczenia, ale nie Więcej
niż 5 000 zł i pod Warunkiem, że powstaty one W następstwie nieszEęśliwego Wypadku oraz
zostały poniesione W okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty zaistnienia nieszczęśliwego
Wypadku.
całkowitą niezdolność do pracy - Wysokość śWiadczenia odpowiada ,l00% sumy ubez-
pieczenia NNW określonej W umowie ubezpieczenia. ŚWiad€enie wyŃmne,iest W puy-
padku całkowitej niezdolności do Wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej (przez pracę
zarobkową rozumie się W tym puypadku róWnież uprawianie spońu zawodowo, jeślj umowa
ubezpieczenia została rozyezona o to ryzyko\, ożeczonej: .
a) pżeż lekaża ozecznika zus lub inny organ uprawnjony do ozekania W tym zakresie,
b) na.ipóźniej do koń€ 24 miesiąca od dnia Zaistnienia nieszęęśliwego Wypadku.
zasiłek dzienny - Wysokość śWiadczenia odpowiada 0,2% sumy ubezpieczenia NNW okre-
ślonej w umowie ubezpieczenia dziennie, ale nie Więcej niż60 zl. za dzień,
ŚWiadeenie Wypłacane jest od:
a) 1 -go dnia niezdolności do pracy zarobkowej/nauki/uprawiania spońu zawodowo - W puy-

padku leczenia szpitalnego,
b) 15{o dnia niezdoIności do pracy zarobkowej/nauki/uprawiania sportu Zawodowo -

w puypadku leczenia ambulatoryjnego,
puez maksymalny okres 90 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego Wypadku.
Zasłek dzienny przysfuguje W puypadku stwierdzenia niezdolności do - W zależności od
Wskazanego W umowie ryzyka - pracy zarobkowej/nauki/uprawiania spońu zawodowo, po-
twierdzonej zaśWiadczeniem lekarskim Wystawionym zgodnie z obowiązującymi puepisami
praWnymi.
Warta zastuega sobie prawo do Wstzymania wyŃty zasiłku dziennego, gdy Ubezpieco-
ny podczas jego pobierania wykonywał praąluczęszczał na zajęcia szkolne/uprawiał spoń.
koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot kosźóW:
a) poniesionych na terytorium RP do Wysokości:

- 20% sumy ubezpieczenia - W przypadku leczenia szpitalnego, ale nie Więcej niż
20 oo0 zl.

- 3% sumy ubezpiecenia - W puypadku leczenia ambulatoryjnego, ale nie Więcej niź
5 000 zł.

a kt6re uważa się: pobyt i lóeenie w szpitalu, Wizyty leka§kie, badania, zabiegi i operacje
(z Wyłąeeniem operacji plastycznych), a także zakup niezbędńych leka§tw oraz środkóW
opatrunkowych puepisanych przez lekaża.
b) leczenia następuje W oparciu o dostarEone oryginały rachunkóW i dowody opłat, pod

Warunkiem, że:

- poniesione zostały W okresie nie dłuższym niż 2 lala od daty zaistnienia nieszżęśli-
wego wypadku,

- nie zostały pokMe z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieeenia,
dzionne świadczenie szpitalne - Wysokość śWiadczenia odpowiada 0,2olo sumy ubezpie_
czenia dziennie, ale nie Więcej niż60 zł. za dzief.
Dzienne śWiadczenie szpitalne wypła€ne jest od 5-go dnia poblu W szpitalu na teMorium
RP pzez maksymalny okres 90 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego Wypadku. Warun-
kiem wypłaty śWiadęenia jest dósiarczenie do WARTY potwierdzenia hospitalizacji Ubezpie-
czonego Wystawionego pzez szpital,
Następujące po sobie okresy pobytu W szpitalu z powodu tego samego nieszczęśliwego Wy-
padku uważane są jako następstwo jednego Wypadku i sumują się,

Dzienne śWiadęenie szpitalne nie obejmuje pobytu W sanatoriach, pensjonatach, domach
opieki, hospicjach itp.

9) operacje plastyczne - zwrot kosźóW do Wysokości 15% sumy ubezpieczenia, ale nie Więcej
niż 5 000 zł.
Warunkiem zwrotu kosźóW lest Wykonanie operacji na lerytorium RP W celu usunięcia
oszpeceń i okaleczeń powieuchni ciała Ubezpieźonego spowodowanych nieszczęśliwym
vr'ypadkiem.
zwrot kosztóW operacji plastycznej następuje W oparciu o dostareone oryginały rachunkóW
i dowody opłat, pod Warunkiem, że:
a) poniesione zostały W okresie nie dłuższym niż 2lata od daty zaistnienia nieszczęśliwego

Wypadku,
b) nie zostały pokMe z ubezpiePenia społecznego lub innej umowy ubezpieęenia.

10) opiekę medyczną
a) rekonwalescencja -Wysokość śWiadczenia odpowiada o,,l% sumy ubezpieczenia dzien-

nie, ale nie Wię€j niż30 ż. za dzień, maksymalnie za okres 15 dni. ŚWiadczenie Wypła-
mne jest po zakońeeniu leczenia szpitalnego na podstawie wystawionego puez szpital
potwierdzenia o hospitalizacji Ubezpieeonego.

b) rehabilitacja - ilrot kosżóW poniesionych na terytorium RP do Wysokości 50o zł. zwot
kosztóW następuje pod warunkiem zalecenia zabiegów rehabilitacyjnych pżez |ekaża
p.owadzącego. Zwrot kosźóW rehabilitacji następuje W oparciu o dostarczone oryginały
rachunkóW i dowody opłat, pod Warunkiem, że:

- poniesione zostały W okesie nie dłuższym niż 2 |ala od daty zaistnienia nieszczęśli-
wego wypadku,

- nie zostały pokryte z ubezpieEenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.
c) pomoc psychologa - ilrot kosztóW poniesionych na teMorium RP do Wysokości 500 zł.

Zwrot kosztóW następuje pod Warunkiem zalecenia puez lekaua prowadzą@go pomocy
psychologa, niezbędnej W iliązku z nieszczęśliwym Wypadkiem, W którym uczestniczył
Ubezpieczony,
Pomoc psychologa śWiadczona może być W okresie nie dłuższym niż 90 dni licząc od dnia
Wypadku, W którym uczestniczył Ubezpieczony.
Zwrot kosźóW pomocy psychologa następuje W oparciu o dostarczoneoryginały rachun-
kóW i dowody opłat, pod Warunkiem, że nie zostały pokMe z Ubezpieeenia społecznego
lub innej Umowy ubezpieczenia.

ŚWiadczenia/odszkodowania określone W ust, 1 pkt. 3)ło) plzyznawane są róWnolegle i ich
Wypłata jest niezależna od Wypłaty i Wysokości śWiadczenia z tytułu stałego uszczerbku na
zdrowiu.
świadczenia,/odszkodowania wynikaiące zzawaftą umowy ubezpiecżenia obejmującej wykony-
Wanie pracy, naukę, uprawianie dyscypliny spońU (amato.sko lub zawodowo), puysługują tylko
z jednego tytułu - nie sumują się,
Niezależnle od śWiadęeń objętych umową ubezpieczenia, WARTA ruraca Ubezpieczonemu
niezbędne Wydatki poniesione na:
'l) pżejazdy w RP najtańszym środkiem lokomocji do Wskazanych puez WARTĘ |ekazy oraz

na zleconą puez WARTĘ obseMację klinięną,
2) badania lekarskie zlecone puez WARTĘ pod Warunkiem, że zostały Wykonane W RP,

suma ubezpieczenia - czyli do iakiej wysokości ddpowiadamy?
§4

suma ubezpieEenia stanowiąm górną granicę odpowiedzialności WARry uzgadniana jest
z UbezpiePającym,
Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych WypadkóW nie może być niż§za niż 1 ooozł.,
suma u_bezpieczenia następstw nieszczęśliwych WypadkóW odnosi się do każdego zdażenia
objętego ochroną i zaistniałego W okresie ubezpieeenia.
suma ubezpieeenia odnosi się do każdego Ubezpieczonego odrębnie.

za co WARTA nie odpowiada?
§5

WARTA nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych WypadkóW powstałe W Wyniku:
1) chorób pzewlekłych,
2) chorób zawodowych,
3) działań Ubezpieczonego będącego W stanie nietueeości albo po użyciu alkoholu, narko_

tykuinarkotykóW, środka/środkóW oduża,iących, substancji psychotropowych lub środkóW
zastępczych W rozumieniu puepisóW o przeciwdziałaniu narkomanii, albo podobnie dzia-
łających lekóW,

4) działań Wbrew miejscowemu prawu i zakazom Władz lokalnych,
5) udziału UbezpiĘonego W stąkach, zamieszkach, bójkach (z Wylątkiem działania W obronie

konieczne.i), rozruchach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu, sabo-
tażu lUb podobnych aktach niepokojóW społecznych,

6) posługiwania się Wsżelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami itp. środkami,
7) prowadzenia puez Ubezpieżonego Wszelkiego rodzaju środkóW transpońu bez Wymaga-

nych prawem danego kraju uprawnień, chyba że nie miało to Wpływu na powstanie szkody,
8) pzebywaniapzezubezpieęonegonaobszanch,naktórychobowiązujezakazporuszania

się bądź korzystania z nich np. szlaki turystyene, trasy zjazdowe, akweny Wodne itp.,
9) umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba, że W puypadku

rażącego niedbalstwa Wypłata odszkodowania odpowiada W danych okolicznościach Wzglę-
dom słuszności,

10) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego puestępstwa, samobójstwa lub samooka_
Ieczenia,

11 ) napadóW epi|eptyżnych,
12) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi bez Względu na

to puez kogo były Wykonywane,
13) zabużeń neMowych lub psychiEnych Ubezpieczonego,
14) zażycia środkóW dopingujących,
WARTA nie chroni róWnież zdaueń powstałych W eiąZku z]
1) zawałem serca albo udarem mózgu,
2) chorobami tropikalnymi,
3) działaniami Wojennymi, stanem Wyjątkowym,
4) uprawianiem spońu zawodowo,
o ile umowa ubeżpiecrenia nie rcstała rozszezona o w, ryzyka,.

co powinien zrobić Ubezpieczony w pzypadku powstania szkody?
§6

Ubezpieczony Zobowiązany jest:
1) starać się nieilłocznie uzyskać pomoc lekarską,
2) uzyskać dokumentację lekarską stwierdząącą rozpoznanie - diagnozę lekbrską,
3\ zabezpieczyć Wszelkie dowody związane z nieszęęśliwym Wypadkiem, dla uzasadnienia

zgłoszenia roszczeń,
4) niezwłocznie zgłosió szkodę do centrum obsługi Klienta (coK) pod numerem, telefońu, za-

mieszczonym na dokumencie ubezpieczenia, nie później niż W ciągu 7 dni od daty zaistnienia
nieszczęśliwego Wypadku, jednak nie później niż W ciągu 7 dni po ustaniu okoliczności unie-
możliwia,iących Weeśniejsze zgłoszenie szkody.

5) postępować zgodnie ze rekazóWkami udzielonymi pzez pfacownika coK, W szęególności
puekazać do WARTY wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody oraz dokumenty lekar-
skie iliązane ze zdaueniem i potlvierdzające zasadność roszeeń,

6) na zlecenie WARTY poddać się badaniu pzez lekaza Wskazanego puez WARTĘ lub obsetr
Wacji klinienej, €lem ustalenia statego uszczerbku na zdrowiu,

7) w pźypadku śmierci Ubezpieczonego - osoba uprawniona do otzymania śWiadęenia jest
zobowiązana dostarczyć dodatkowo Wyciąg z aktu zgonu, kańę statystyczną do kańy zgonu
oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym.

Jeżeli z Winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłcsił szkody W termi-
nie Wskazanym W ust.1, pkt 4), WARTA może odpowiednio zmniejszyć śWiadczenie, jeżeli
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naruszenie przyczyniło się do iliększenia szkody lub uniemożliwiło WARClE ustalenie okolie-
ności i skutkóW Wypadku,
W razie niedopełnienia pozostałych obowiązkóW, o których mowa W ust, ,l, WARTA może
odmóWić Wypłaty śWiadczenia lub je odpowiednio zmniejszyć o ile miało to WpłyW na ustalenie
okoliczności zdafzenia, bądź ustalenie rozmiaróW szkody.
WARTA może.Wystąpić do Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego o Wy-
raźenie pisemnej zgody na wystąpienie WARTY do podmiotóW, które udzielały śWiadcżeń
zdrowotnych Ubezpieczonemu W celu uzyskania informacji związanych z Weryfikacją po-
danyc^ przez te osoby danych o jej stanie zdrowia, ustaleniu praw osoby do śWiadczenia
z lylułu zawa(tej umowy ubezpieczenia i Wysokości tego śWiadczenia W szczególności do
lekalzy, któlzy nad Ubezpieczonym sprawowali lub nadal sprawują opiekę po Wypadku lub
zachorowaniu.
WARTA może odmóWić Wypłaty odszkodowania lUb je zmniejszyć W Wypadku odmowy udzie-
lenia zgody plzez Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego bądź podmiotóW,
które udzielały Ubezpieczonemu śWiadczeń zdrowotnych na uzyskanie informacji, o których
mowa W ust 4, jeżeli miało to WpłyW na Uslalenie istnienia lub zakresU jej odpowiedzialności.

Jak u§talana jest kwota świadąenia i zasady wypłaty?
§7_

Ustalenie żasadności roszczenia - cżyli, ustalenie cy należy się śWiadczenie i jaka powinna być
iego Wysokość - następuje na podstawie puedłożonych puez UbezpieEonego dokumentóW,
z tym, że WARTA ma prawo ich WeMkacji oraz zasięgania opinii specjalistóW.
Dowodami potwierdzającymi zgłoszone roszczenie, są W szczególności:
] ) pełna dokumentaąa medyczna z pżebiegu leczenia powypadkowego,

2) " dokumentacia medyęna spued Wypadku,
oryginalne rachunki, oryginalne dowody opłat za udzieloną pomoc lekarską oraz zakupione le-
karstwa iśrodki opatrunkowe umożliwiająre idenMkację osoby poddanej leczeniu.
Wysokość śWiadżenie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu uslalana jest - W zależności od
WARIANTU ubezpieeenia - zgodnie z §3, ust.1, pkt 1).

Przy ustalaniu proentu stałego uszęerbku na zdrowiu nie bieue się pod uwagę specjalności
zaWodowei Ubezpieczonego.
W puypadku dłużSzego leczenia proent stałego uszęerbku na zdrowiu określa się najpóźniej
W 24 miesiącu od daty ząjścia nieszeęśliwego Wypadku.
W puypadku utraty lub uszkodzenia organu, naządu ęy układu, których funkcje pżed Wypad-
kiem były już upośledzone Wskutek choroby lub stałego uszczerbku na zdrowiu, procent stałego
uszĘerbku na zdIowiu W łiązku z Wypadkiem określa się jako różnicę pomiędzy stopniem
uszeerbku na zdrowiu po Wypadku, a stanem pued tym Wypadkiem.
Jeżeli Wskutek nieszczęśliwego Wypadku objętego odpowiedzialnością WARTY Ubezpieeony
zmarł pżed Upł}ryVem dwóch lat od dnia Wypadku, WARTA Wypłaca osobie uprawnione.i jednora-
zowe śWiadczenie W Wysokości sumy ubezpieczenia.
Jeżeli Ubezpieęony otuymałjednorazowe śWiadczenie z tytułu stałego uszęerbku na zdrowiu,
a następnie zmarł na skutek tego samego Wypadku, śWiadęenie z tytułu śmierci Wypłaca się po
potrąceniu WyŃconej upuednio kwoty.
Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu procentu stałego uszaerbku na zdrowiu, a śmierć nie
pozostaje W zwiąku puyczynowym z nieszęęśliwym Wypadkiem, nie Wypła@ne pzed śmiercią
Ubezpieczonemu świadczenie za stały uszęerbek na zdrowiu vvypłaca się osobie uprawnionej,
a W razie braku takie,i osoby eraca się udokumentowane koszty pogzebu W granicach tego
odszkodowania osobie, która te koszty poniosła,
Jeżeli pro€nt stałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony pzed śmiercią Ubezpieczone-
90, jako procent stałego uszczerbku na zdrowiu pzyjmuje się puypuszczalny procent stałego
uszżerbku na zdrowiu Według oceny lekauy WARry,
zobowiązania Wynikające z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych WypadkóW realizo-
Wane są na terytorium RP W złotych.

RozDzlAŁ lll - BAGAż PoDRóżNY

Puedmiot ubezpieczenia - czyli Go WARTA ubezpieca i za co odpowiada?
§8

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podrdżny tj. ueczy będące Własnością Ubezpieczonego
lub będące wjego posiadaniu i służące do użytku podczas podróży.
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) przedmioty osobistego użytkuw.azzwalizami, torbami plecakami, W których przedmioty te

są przewożone W trakcie podróży,
2) przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, spuęt fotograficzny, kamery pueno-

śhe odtwarzacze muzyki i filmóW Wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych pued-
miotóW.

Do czego WARTAjest zobowiązana w pżypadku wystąpienia szkody?
§9

WARTA WyŃm odszkodowanie za utntę, uszkodzenie lub Zniszczenie bagażu podróżnego
W puypadku:
1 ) udokumentowan ą kradzieży z włamaniem lub rabunku,
2) zaginięcia, gdy znajdował się pod opieką zawodowego pzewoźnika,
3) utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powstałego Wskutek:

a) nieszęęśliwego Wypadku,
b) zdażenia losowego,
c) Wypadku lub katashofy środka komunikacji,
d\ kadzieży W sytuacji gdy Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się

i zabezpieęenia bagaŻu w Niązku z nieszęęśliwym Wypadkiem,
oraz akcji ratowniczej Niązaną z tymi zdaueniami.

WARTA odpowiada za bagaż podróżny, gdy znajdował się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczo-
nego, jak róWnież gdy Ubezpieęony:
1) powieuył 90 zawodowemu puewoźnikowi do puewozu na podstawie dokumentu pzewo-

zowego,
2) pozostawił W zamkniętym:

a) indywidualnym pomieszeeniu bagażowym na dworcu lub W hotelu, lub oddał za pokwito-
Waniem do puechowalni bagażu,

b) miejscu swojego zakwaterowania (z WyłąEeniem namiotu i puyeepy kempingowej) lub
, W bagażniku samochodu lub jednost€ ńWającej znajdujących się na terenie stueżonym,

do otwarcia których niezbędne jest użycie narądzi lub siły fizycznej.

suma ubezpieczenia - czyli do iakiei wysokości odpowiadamy?
§l0

suma ubezpieźenia stanowiąca-górną graniĘ odpowiedzialności WARry uzgadniana jest
z Ubezpieczającym i Wynosi,

Bagaż Podróżny
suma ubezpieczenia (W złotych)

,l 000 2 000 5 000 l0 000

suma ubezpłeEenia dla bagaźu podróżnego dotyczy jednego i wszystkich zdazeń objętych
ochroną i zaistniałych W okresie ubezpieczenia.
suma ubezpieęenia odnosi się do każdego UbezpiePonego odrębnie,

za co,WARTA nie odpowiada?
§rr

WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
,l ) Wyządzone przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie W związku ze stanem nietueruości

albo po użyciu alkoholu, narkotyku/narkotykóW, środka/środkóW oduEających, substancji

psychotropowych lub środkóW zastępczych W rozumieniu puepisóW o pueciwdziałaniu nar-
komanii, albo podobnie działających lekóW

2) Niązane z działaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom Władz lokalnych,
3) Niązane z udziałem Ubezpieęonego W stąkach, zamieszkach, bójkach (z Wyjątkiem dzia-

łania W obronie konieenej), rozruchach, akcjach protestacyjnych, brokadach dróg, aktach
terroryzmu, sabotażu lub podo'bnych aktach niepokojów społeżnych,

4) związane z posługiwaniem się Wszelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami itp,
środkami,

5\ Niązane z prowadzeniem pżez Ubezpieęonego Wszelkiego rodzaju środkóW transpońu
bez Wymaganych prawem danego kąu uprawnień, chyba że nie miało to Wpływu na po_

wstanie szkody,
6' uiązane z pżebwaniem puez Ubezpieczonego na obszarach, na których obowiązuje za-

kaz poruszania się bądź korzystania z njch np. szlaki turystyczne, trasy zjazdowe, akweny
Wodne itp.,

7) powstałe na skutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub osób pozostających We wspó!-
nym gospodarstwie domowym, a lakże wyżądzone z powodu rażą€go niedbalstwa Ubez-
pieczonego, chyba, że W pzypadku rażącego niedbalstwa Wypłata odszkodowania odpowia-
da w danych okolicznościach Względom słuszności,

8) powstałe podeas transpońu W Warunkach nie zapewniających bezpieęeństwa,
9) powstałe W Niązku z usiłowaniem lub popełnieniem pzez Ubezpieczonego przestępstwa,

samobójstwa lub samookależenia.
10) powstałe W następstwie napadóW epileptycznych,
11 ) powstałe na skutek zabuźeń neMowych lub psychicznych Ubezpieuonego,
12) powstałe w łiązku zzażyciem śrcdkóW dopingujących,
,l 3) będące następstvvem zwykłego zużycia żeuy ubezpieęonej, samozapalenia, samozepsu-

cia i Wycieku, a odnośnie zeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym - potłueenia lub
utraty Wartości zeęy uszkodzonej,

WARTA nie chroni róWnież zdażeń powstałych W eiązku z działaniami.Wojennymi lub stanem
wyjątkowym - o ile umowa ubezpieczenia nie została rozszeuona o to rrżyko.
WARTA nie ponosi róWnież odpowiedzialności za:
1) dokumenty, rękopisy, pieniądze i papiery Wańościowe, książeczki i bony gszęędnościowe,.

bilety na puejazdy środkami komunikacji, kańy kredytowe,
2) dzieła sźuki, zbiory kolekcjoneBkie, złoto, srebro, platynę W złomie i sźabach, kamienie

szlachetne i szlachetne substancje organięne,
3\ żeey o Wańości naukowe,i, ańystyenej Iub kolekc.ionerskiej (np, znacki, numizmaty i ich

zbiory) oraz broń Wszelkiego rodzaju,
4) dodatkowe Wyposażenie oraz fręśd zamienne do samochodóW oraz paliwa,
5\ żeęy, których i|ość lub asońyment Wskazują na pueznaczenie handlowe,
6) pzedmioty i części służące do pfowadzenia działa|ności usługowo - produkcyjnej,
7) środki kansportu (Wtym rowery),
8) namioty i Wiatfochrony,
9) spuętspońowy,
10) spuęt pływający, jak np.: pontony, rowery Wodne itp,

co powinien robić Ubezpieczony w puypadku powstania szkody?
§12

Ubezpieczony Zobowiązany jest W puypadku:
'l\ Wadzieży zwlamaniem lub rabunku powiadomić natychmiast (pźed uplywem 6 godzin) od

ujawnienia się zdazenia:
a) miejscowy organ policji,
b) obsługę środka komunikacji, kierownictwo hotelu lub innego miejs€ zakwaterowania €y

obsłUgę pzechowalni bagaźu, parkingu - o ile kradzież miała miejsce z pomieszczeń
pozostających pod ich dozorem

oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z Wyszczególnieniem utraconych przedmio-
tóW

2) Zginięcia bagażu podróżnego powieuonego zawodowemu pzewoźnikowi za dowodem na-
dania zgłosić ten fakl natychmiast po stwierdzeniu szkody obsłudze lotniska, kierownikowi
pociągu itp. i uzyskać prolokoł szkody zV4yszęególnieniem utramnych pzedmiotóW

3) uszkodzenia lub zniszczenia bagażu podróżnego:
a) użyć dostępnych mu środkóW W celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej roz-

ńaróW,
b\ zabezpieczyć pżedmioty uszkodzone lub zniszczone W celu puedstawienia do oględzin

pzez puedstawiciela WARTY
Ponadto, Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) nieełocznie zgbsić szkodę do centrum obsługi Klienta (coK) pod numerem telefonu za-

mieszczonym na dokumencie ubezpieeenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powrotu
z podróźy lub po ustaniu puyczyn uniemożliwiających Wcześniejsze zgłoszenie szkody,

2) postępować zgodnie ze WskazóWkami udzielonymi puez pracownika coK, W szeególno-
ści popuez erotne pzekazanie do WARry Wypełnionego i podpisanego druku zgłosze-
nia szkody Wraz z Wymaganą dokumentacją (ust, 1 ) potwierdza.iącą zasadność i Wysokość
loszęeń

Jeżeli z Winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie
Wskazanym W ust 2, pkt 1) WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naru-
szenie puyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARClE ustalenie okoliczności
i skutków Wypadku.
Jeżeli z Winy umyślne.i lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zastosował środków, okre-
ślonych W ust, 1 pkt 3) lit a), WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego
powodu.
W razie niedopełnienia któregokolwiek z pozostałych obowiązkóW, o których mowa W ust.] i 2,
WARTA może o,dmóWić Wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć o ile miało to
WpłyW na Ustalenie okoliczności zdazenia bądź ustalenia rozmiaróW szkody.

Jak ustalana iest kwota odszkodowania i asady wypłaty?
§r3

Ustalenie zasadności - czyli ustalenie, czy należy się odszkodowanie i jaka powinna być jego
Wysokośó - następuje na podstawie puedłożonej pzez Ubezpieeonego lub Uprawnionego do-
kumentacji potwierdzającąroszczeniaztym, że WARTA ma prawo jej WeMkeji oraz zasięgania
opinii specjali6tóW
Za Bodstawę do ustalenia Wysokości odszkódowania WARTA pzyjmuje wańość odtwoueniową
ueczy, jednak nie Większą niż suma ubeżpieeenia Wskazana W umowie ubezpieczenia,
W pzypadku uszkodzonych puedmiotóW kwota odszkodowania ustalana jest na podstawie Wy-
€ny WARTY i odpowiada Wańości naprawy zgodnej z zakresem uszkodzeń potwierdzonych
W protokole szkody i nie może puekroczyć Wańości puedmiotu ubezpieczenia Wskazanej We
Wniosku o ubezpieczenie.
W puypadku otuymania odszkodowania od osoby trzeciej zobowiązanej do naprawy szkody,
WARTA dokonuje potlącenia otżymanej kwoty od Wańości poniesionej straty.
Jeżeli Ubezpieczony pued otzymaniem odszkodowania odzyskał utracone pzedmioty Wstanie
nieuszkodzonym, zwra€rny jedynie niezbędne koszty łiązane z ich odzyskaniem, do Wysoko-
ści sumy, jaka pzypadałaby Mułem odszkodowania, gdyby nie zostały odzyskane.
Jeżeli odzyskanie zeczy W stanie nieuszkodzonym nastąpiło po Wypłacie odszkodowania, Ubez-
pieeony zobowiązanyjestje przyjąć i zwrócić WARClE otzymane odszkodowanie zmniejszone
o kwotę udokumentowanych kosżóW eiązanych z ich odzyskaniem,

RozDzlAŁ lV - PosTANoWlENlA WSPÓLNE

Jak zawierane jest ubezpieczenie?
. §14

Jeśli nie umóWiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie piŚemnąo wnio-
sku o ubezpieczenie (druk WARry), składanego u puedstawiciela WARry oraz po opłaceniu
skladki z góry za cały okres ubezpieczenia,

2.

3.

4.

5.
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6

W pzypadku zawieEnia umóW za pośrednictwem środkóW porozumiewania się na odległość,
Wniosek o ubezpieęenie - W zależności od kanałU dyskybucji - może być złoźony drogą elek-
tronieną (za pomocą seilisu inlernetowego) |ub W trakcie rozmowy telefonięnej (za pośred-
nictwem infolinii),
W puypadku zawierania umóW drogą elektronieną zawarcie umoń/y następuje po upzednim
zapoznaniu sję z Regulaminem śWiadczenia usług drogą eleklroniEną.
Umowa ubezpieczenia może być zawarta pżez osobę flzyczną, osobę prawną lub inną jednos!
kę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na Własną uecz lub na cudzy rachunek
(Ubezpieaonego).
ZaWarcie umowy WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia.
o ile nie umóWiono się jnaPej umowa ubezpieęenia zawierana jest W zakresie podstawowym
z moźliwością jej rozszezenia W Wybranym przez UbezpiePającego zakresie dodalkowym,

§15
UmoWę ubezpieczenia NNW zawiera się na rachunek osób W Wieku do 67 lal, z Wyłączeniem
Pakietu FlRMAoraz Pakietu PoDRoZNlK.
Umowa ubezpieuenia może być zawańa W formie Ubezpieczenia:
1) ind)Midualnego (umowa imjenna),
2) zbiorowego (umowa imienna albo bezimienna),
3) rodzinnego (umowa imienna),
4) pakietowego:

a) Pakiet FlRMA (umowa bezimienna),
b) Pakiet PoDRoŹNlK (umowa imienna),

Umowa Ubezpieczenia wfomie imiennejmożebyćzawalta Wodniesieniu do osób Wymienionych
W imiennym Wykazie stanowiącym załącznik do dokumentu ubezpieczenia z jednakowym zakre-
s'em ochrony ubezpiePeniowej, sumą ubezpieczenia oraz składką.
Umowa ubezpieęenia w fomie bezimiennej może być zawańa, pod Warunkiem objęcia ubez-
pieczeniem Wszystkich osób należących do określonej zbiorowości, z jednakowym zakresem
ochrony ubezpieeeniowej, sumą ubezpieczenia oraz składką,
Umowa ubezpieczenia W fo.mie Pakietów ubezpieczeniowych ńoże być zawaia na żeczwy-
branych grup KlientóW.
Umowa ubezpieczenia indywidualnego może być zawańa:
1) na okresjednego roku lub krótszy,
2) na rachunek jednej, osoby,
albo
3) grupy liczącej maksymalnie 5 osób, zjednakowym dla Wszystkich Ubezpieczonych, deklaro-

wanym pżezvbezpieczającego zakresem i Ęasem ochrony i sumą ubezpieczenia,
Umowa ubezpieczenia zbiorowego może być zawańa,.
1) na rachunek grupy liczącej co najmniej 6 osób,
2) na okres jednego roku lub krótszy,
zjednakowym dlaWszystkich Ubezpieczonych, deklarowanympżezubezpieęąącegozakresem,
czasem ochrony i sumą ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia rodzinnego może być zawańa,.
1) na rachunek minimum jednej osoby dorosłej w wieku poryże] 2'| roku życia (rodzice, dziad-

kowie, prawni opiekunowie) oraz dziecka/dzieci lub młodzieży W Wieku do 18 roku życia,
2) na okresjednego roku lub krótszy,
zjednakowym dla Wszystkich UbezpiecZonych, deklarowanymp?ezUbezpiecząącegozakresem,
czasem ochrony i sumą ubezpieczenia,
Umowa ubezpieczenia w Pakieci€ FlRMA zawierana jest:
1) na rachunek Wszystkich precownikóW Zatrudnionych W firmie liczącej @ na.imniej 6 osób

i znajdujących się W grupach ryzyk 1-1l.

2) z ustalaną dla poszęególnych grup pramwnikóW sumą ubezpieczenia W Wysokości:
a) 100% sumy ubezpieczenia określonej W umowie ubezpieczenia dla ll grupy ryzyka,
b) 150% sumy ubezpieęenia określonej W umowie ubezpieczenia dla l grupy ryzyka (z Wy-

łąeeniem kadry za ęądząą@j fimą),
c) 200% sumy ubezpieuenia określone.i W umowie ubezpieczenia dlakadry zażądząącej

firmą,
3) na okresjednego roku,
4\ zryzykiem u{awiania spońóW zaszeregowanych do 1 grupy ryzyka,
zjednakowym dla Wszystkich Ubezpieczonych, deklarowanympzezUbezpieczają@go zakresem
i ęasem ochrony ubezpieczeniowej,
Umowa ubezpieczenia w Pakiecie PoDRÓŻN|K zawierana jest na rachunek grupy liczącej co
najmniej 10 osób będących uczestnikami Zorganizowanych imprez:
'l) Wypoczynkowych: Wycieczek, WczasóW, kolonii/obozóW dziecięcych i młodzieżowych, kura-

c,iuszy W sanatoriach oraz pielguymek,
2)'integracyjnych,
na okres maksyma|nie 30 dni, z jednakowym dla Wszystkich Ubezpieuonych. deklarowanym
pżezubezpiecząącego zakresem, czasem ochrony i sumą ubezpieczenia_
W zależności od formy ubezpieczenia - zzaslveżeniem ust, 12-1 5 - umowa może być zawaia
zgodnie z poniższą tabelą:

Foma
Ubezpieczenie:

zakres Wariant cas ochrony RozszeĘenia

lndywidualna
podstawowy
i dodatkowy deklarowany Ęraniczony/

pełnv TAK

Zbiorowa
podstawowy
i dodatkowy

deklarowany ograniczony/
Dełnv

TAK

Rodzinna
podstawowy
i dodatkowy

deklarowany pełny TAK

Pakiet FlRMA
podstaWoWy
i dodatkowy

deklarowany pelny NlE

Pakiet
PoDRozNlK podstaWoWy WAR|ANT 1 pełny NlE

Umowy Ubezpieczenia zawańe:
1) na rachunek osób pracu.iących W nienormowanym czasie pracy (kadra zażądzaiąca firmą

lUb osoby reprezentujące żW. Wolne zawody),
2) z ryzykiem Wykonywania pacy olaz dodatkowo z ryzykiem uprawiania spońU amatorsko/

zaWodowo,
obejmują pełny czas ochrony ubćzpieczeniowej,
Umowa ubezpieczenia na rachdnek osób niepfacujących, może być Zawańe Wyłącznie W zakre-
sie podstawowym i z pelnym czasem ochrony ubezpieęeniowe.i.
Umowa ubezpieczenia na okres krótszy niż 1 rok, może być zawańa '{4r'łąenie W zakresie pod_
stawowym, bez możliwości .ozszeżenia o zakres dodatkowy oraz o ryzyka o których mowa
W §1 ust. 2.
Umowy ubezpieżenia z rozsze%eniem o ryzyko:
1) zawału serca lub udaru mózgu.
2) choróbtropikalnych,
3) działań Wojennych lub stanu Wyjątkowego,
4) uprawiania sportu zawodowo.
zawierane są na okres 1 roku i z pełnym czasem ochrony ubezpieczeniowej

Jak diugo działa ubezpieczenie?
§16

UmoWę ubezpieeenia zawiera się na podstawie pisemnego Wniosku o ubezpieczenie na czas
określony Wskazany W umowie ubezpieczenia, nie dłużej niż na 1 rok.

odpowiedzialność WARTY:
1) rozpoczyna się od dnia Wskazanego W umowie ubezpieczenia, jako poĘątek okresu ubez-

pieczenia, nie Wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki,
2) kończy się:

a) z upływem okresu ubezpieczenia wskazanego W dokury]encie ubezpieczenia,
b) z chwilą śmierci Ubezpieęonego nie angażUjącej odpowiedzialności WARTY z tytułu za-

Wańej umowy ubezpieczenia,
W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawańych W formie Pakietu PoDRÓŻNlK, odpowiedzia|-
ność WARry:
1\ lozpoeyna §ię z chwilą opuszczenia puez Ubezpieeonego domu/mieszkania W celu Wy-

jazdu na zorganizowaną imprezę, nie Wcześniej jednak niź W dniu oznaczonym W umowie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia i po zaplaceniu składki,

2) kończy się z chwilą powrotu Ubezpieżonego do miejsca zamieszkania, nie później jelnak
niż o godz, 24-00 dnia Wskazanego W umowie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpie-
czenia.

Umowa ubezpieczenia może być Wypowiedziana paez|Jbezpieeającego W drodze pisemnego
Wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu Wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna
się z dniem W którym doręczono pismo o Wypowiedzenie umowy,
W puypadku nie opłacenia składki lub raty składki W terminie określonym W umowie. WARTA
może Wełać UbezpiePa,iącego do zapłaty W teminie 7 dni od daty otuymania Wełania,
W puypadku nieuregulowania płatności W dodatkowym terminie Wskazanym w wełaniu do
Zapłaty, umowę uważa się za Wypowiedzianą pżez ubezpieęąącego licząc od daty upływu
terminu dodatkowego,
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawańa na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma
prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia W terminie 30 dni a W puypadku, gdy Ubezpiecza-
iącyjest puedsiębiorcą, W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem środkóW porozumiewania się na odległość
może od niej odstąpić bez podania puyczyn, składając stosowne ośWiadczenie na piśmie, W ter-
minie 30 dni od poinformowania go o Zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdżenia
informacji o zawarciu umowy jeżeIi jest to termin późniejszy,
Prawo do odstąpienia od umowy o którym mowa W ust 7 nie pżysługuje W Wypadku umóW ubez-
pieczenia, które zostały zawarte na okres kńtszy niż 30 dni.
odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie ealnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia
składki Za okres, W którym WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z chwilą Wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia,
Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia następuje:
1) o godzinie 24,00 ostatniego dnia okresu oznaczonego W dokumencie ubezpieczenia,
2) z dniem odstąpienia od umowy.ubezpieczenia puez Ubezpieczającego,
3) Z dniem upływu Wypowiedzenia W puypadku określonym W pkt.4),
4) zdniemrozwiązania umowy ubezpieczenia W pżypadku określonym w pkt. 5),
W puypadku Wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia pued upływem okresu na jaki została zawar-
ta umowa Ubezpieczenia UbezpieczającemU puysługuje łrot składki za okres niewykozysta-
ne.j ochrony ubezpiePeniowej,
składkę podlegającą erotowi ustala się proporcjonalnie do niewykozystanego okresu Ubezpie-
czenia poPynając od dnja następnego po Wygaśnięciu stosunl_(U ubezpieczenia.

Jak ustalana iest składka a ubezpieczenie?
§17

Składkę ubezpieczeniową ustalamy na podstawie taryfy składek obowiązującej W dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia,
Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczamy W zależności od:
1) sumy ubezpieczenia,
2) glupy ryzyka
3) zakfesu ubezpieczenia
4) czasu ochrony ubezpieczeniowej.
5) formy zawarcia umowy ubezpieczenia,
6) okresu, na jaki zawańo umowę ubezpieczenia,
7) formy płatności składki,
W puypadku Wykonywania zawodu lub uprawiania dyscypliny spońu nie wymienionych w gru-
pach 1-1ll stawkę taMową ustala się Według Ę grupy ryzyka, która na,ibardziej odpowiada ęyn-
nościom Wykonywanym przez te osoby,
W pzypadku:
't) Wykonywania przez Ubezpieczonego kilku ęynnościzawodowych/uprawiania kilku dyscyplin

sportu
lub
2) łączenia Wykonywania pracy z uprawianiem dyscypliny spońu,
do obliczenia składki pzyjmuje się stawkę Wynikającązzaszeiegowania do grupy najwyższego
ryzyka.
Dla umóW ubezpieczenia zbiorowego W formie imiennej, składka obliczana jest dla danej grupy
ryzyka.
Dla umóW ubezpieczenia zbiorowego W formie bezimiennej składka obliczana jestjednakowo dla
Wszystkich osób WedłĘ grupy ryzyka odpowiadającej branży/dyscyplinie spońu reprezentowa_
nej pżez zakład pracy/klub spońowy.
W zależności od zakresu ubezpieczenia do składki za ubezpieczenie stosuje się eyżkę składki
W pzypadku Włączenia do umowy ubezpiecenia ryzyka:
1) zawału §erca lub udaru mózgu,
2) działań Wojennych i stanu Wyjątkowego, .

3) choróbtropikalnych,
4) uprawiania spońu zawodowo,
Na podstawie analizy dotychczasowego pEebiegu ubezpieczenia oraz oceny ryzyka mogą być
stosowane zniźkileyżki specjalne,
Minimalna składka za ubezpieczenie stanoWi 40% składki (po uMględnieniu zniżek), jednak nie
mnią niż20 zł. na umowę ubezpieeenia,
składkę Za ubezpieczenie zaokrągla się do pełnych złotych W ten sposób, że końcóWki od 50
groszy włącznie dolicza się do pełnego złotego, a poniżej 50 groszy odlicza się,
składkę opłaca się jednorazowo W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub najpóźniej do
dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia okresu ubezpieczenia i początkuodpowiedzialności
WARTY,
W ipuypadku umóW ubezpieęenia zawieranych na okres 1 roku, pzy skład@ puekraczającej
1000 zł,, dopuszcza się możliwość opłarenia składki W dwóch lub cżerech ratach.
W pzypadku składki płatnej W ratach, raty powinny być oŃcone W terminach Wskazanych
W umowie ubezpieęenia.
W puypadku iliększenia lub zmniejszenia się zatrudnienia nie Więce,i niż o 5% W okresie tMania
umowy ubezpieczenia zbiorowego W formie:bezimiennej zawańą pżezzakłed pracy /klub spor-
towy Wysokość składki nie ulega zmianie.
Na Wniosek Ubezpieczaiącąo, WARTAmoźe przyjąćodpowiedzialność pzed opłaceniem skład-
ki lub jej pieMszej raly iwyznaczyćl\bezpieczają@mu termin opłacenia składki - nie dłuŻszy niż
14 dni, licząc od daty zarłarcia umowy ubezpieczenia Wskazanej W dokumencie ubezpieżenia.

, W jakim telminie wypłacane jest odszkodowanie?
§18

odszkodowanie Wypłacane jest W terminie 30 dni od daty zawiadomienia WARry o zdazeniu.
W pźypadku, gdy Wyiaśnienie okolieności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY
albo Wysokości odszkodowania okaże się niemożliwe W terminie określonym W ust 1 śWiadczenie
powinno być Wypłacone W ciągu 14 dni od dnia W którym puy zachowaniu należytej staranności,
Wy,iaśnienie tych okoliczności było możliwe, Bezsporną część odszkodowania WARTA zobowią-
zana j66t Wypłacić W terminie 30 dni od daty określonej W Ust 1,
W pzypadku odmowy Wypłaty młości lub ęęści odszkodowania WARTA informuje o tym pi-
semnie Ubezpieczają@go podając okoliczności, podstawę prawną oraz informując o możliwości
dochodzenia roszczeń'na drodze postępowania sadowego,
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Roszeenie regresowe
§19

Roszczenie UbezpieEonego pueciwko osobie tzeciej, odpowiedzialne.i za Szkodę puechodzi
na WARTĘ do Wysokości WyŃmnego odszkodowania. Jeżeli WARTĄ pokMa tylko część szko-
dy, Ubezpieczonemu pzysługuje m do pozostaĘ Pęści pieMszeństwo zaspokojenia pued
roszEeniami WARTY.
Nie przechodzi na WARTĘ roszczenie Ubezpieeonego do osób bliskich lub do osób pozosta-
jących We Wspólnym gospodaFtwie domowym, chyba że sprawm Wyuądził szkodę umyślnie,
Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieayć możność dochodzenia przez WARTĘ roszPeń
odszlrodowawczych Wobec osób odpowiedzialnych Za szkodę,
Jeżeli Ubezpieęony, bez zgody WARTY zzekł się roszczenia pzeciwko osobie odpowiedzialnej
za szkodę lub je ogranieył, WARTA może odmóWić odszkodowania lub je zmniejszyć.
Jeżeli Zzeczenie się Iub ograniczenie ujawnione zostało po Wypłaceniu odszkodowania, WARTA
może żądać od Ubezpieczonego ilrotu całości lub części odszkodowania.

co zrobió gdy nie zgadamy się zo stanowiskiem WARTY?
§20

skargi i zażalenia mogą być składane pzez Ubezpieczającego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia W formie pisemnej do WłaściWeIjednostki terenowej TUiR WARTA s.A. organem
Właściwym do rozpatuenia skafgi lub zażalenia jest:
1 ) Dyrektor,iednostki organizacyjnej, na terenie działalności którego umowa ubezpieczenia była

zawańa - W zakresie sprzedaży ubezpieczenia,
2) Dyrektor jednostki organizacyjnej, na lerenie działalności którego szkoda była likwidowana

. - W zakresie likwidacji szkód
który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składają€j skargę lub zażalenie.
Powództwo o roszEenia Wynikające z umowy ubezpieeenia można Wytoczyć albo Wg pue-
pisóW o Właściwości ogólnej albo pzed sąd Właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieeają@go, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy Ubezpieęenia

postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanyciw ninl"i".y3t2tWU stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Ustawy o dżałalności ubezpieeeniowej,
W porozumieniu z Ubezpieęającym mogą być Wprowadzone do umowy ubezpieczenia postano-
Wienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych W mniejszych oWU,
Wszystkie odstępstwa od postanowień niniejszych oWU muszą być spou ądzone pisemnie na
polisie lub W formie aneksu pod rygorem ich nieważności.
Do Umowy ubezpieżenia zawańej na podstawie niniejszych ogólnych WarunkóW ubezpiePenia
stosuje się prawo polskie.
Niniejsze ogóIne Warunki Ubezpieczenia W powyższym bumieniu mają zastosowanie do umóW
ubezpieczenia Zawieranych od 4 marca 2014 L

Do oGóLNycH wA-"1itf,fil'§#,l".."^ *o^ro n"*
UBEzPlEczENlE NASTĘPSTW NiEszczĘŚLNtlYcH WYPADKÓW

CZŁONKÓW OCHOTNCZEJ STRAŻY POŻ1ĄRNEJ (NNW OSP)

Postanowienia ogólne
§1

Niniejsze postanowienia:
,l ) mają pieMszeństwo W zastosowaniu pzed postanowieniami oWU WARTA NNW.
2) mają zastosowanie W umowach ubezpieęenia zawieanych pzez WARTĘ z podmiotami po-

noszącymi kosźy funkcjonowania ochotnicej straży Pożarnej (I)bezpieczający|, na żee
żłonkóW ochotniczej straźy Pożarnej (Ubezpieczony),

Umowę ubezpieźenia NNWosP możnazawżećpodwarunkiem.iednoĘesnego lub Upuednie-
go zawarcia umowy ubezpieęenia ma,iątkowego lub majątkowego i komunikacyjnego.

co oznaczają poszczególne poięcia?
§2

członek rodziny:
1) maźonek (pod Warunkiem braku ozeczonej sepafacji),
2) dzieci Własne, dzieci drugiego maźonka, dzieci pzysposobione oraz puyjęte na Wychowa-

nie i utuymanie pued osiągnięciem pełnoletniości, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, W tym
róWnież W ramach rodziny zastępczej, spełniające W dniu śmierci Ubezpieczonego Warunki
uzyskania renty rodzinnej,

3) rodzice, osoby pzysposabiające, mamcha oraz ojęym, jeżeliW dniu śmierci Ubezpieeone-
go prowadzili z nim Wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli Ubezpieczony bezpośrednio
pued śmiercią pżyczyniał się do ich utzymania albo jeżeli uslalone zostało Wyrokiem lub

. ugodą sądową prawo do alimentóW z jego strony,
cwiczenia - działania, W trakcie których prowadzone jest szkolenie z zakresu działań Iatowni-
czych.
Długotruały uszEeńek na zdrowiu -takie naruszenie sprawnościorganizmu, które powodujd
upośledzenie czynności organizmu na okres pzekraeający 6 miesięcy, mogą@ ulec poprawie.
Działania ratownicze - każda żynność podjęta W celu ochrony życia, Zdrowia, mienia lub śro-
dowiska, a także likwidację pzyęyn powstania pożaru, Wystąpienia klęski żywiołowej lub innego
miejsmwego zagrożenia.
Pueciętne wynagrodzenie - pżeciętne miesięfine Wynagrodzenie W gospodarce narodowej
W popzednim roku, ogłaszane do celóW emerytalnych W Dzienniku Uuędowym Rzeczypospolitej
Polskiej ,,Monitor Polski" puez Prezesa GłóWnego Uuędu statystycznego, stosowane poczyna-
jąc od drugiego kwańału każdego roku przez okres jednego roku.
stały uszczerbek na zdrowiu - takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośle-
dzenie dynności organizmu nierokują€ poprawy.
zawody spońowo-pożarnicre * zawody zdefiniowane W Regulaminie zawodóW spońowo-po-
żarniczych puyjętym do stosowania W ochotnicżych strażach pożarnych, zaiwierdzonym pżez
Prezesazaęądu GłóWnego Związku osP RP

PEedmiot ubezpieczenia, eyli - co WARTA ub€zpieca i za co odpowiada?
§3

Puedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszżęśliwego Wypadku polegające na uszkodze-
niu ciała lub rozstroju zdrowia, powodują@:
1) śmierć,
2) stały uszczeóek na Zdrowiu,
3) dłUgotMały uszczeóek na zdrowiu,
Umowa ubezpieęenia obejmuje odpowiedzialnośó za następsŃa nieszaęśliwego Wypadku do-
znanego podęas Pynnego udziału W działaniach ratowniczych (W tym dojazd zbazy na akąę
i powrót z akcji do bazy) lub ćWieeniach.
Na Wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieęenia może zostać
rozszeżony o odpowiedzialność WARTY za następstwa niesżczęśliwego Wypadkd doznanego
podczas zawodóW spońowo-pożarniczych,
Umowa ubezpieczenia obejmuje następujące rodzaje śWiadęeń:
1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotMałego uszczerbku na

zdlowi! pżez poszkodowanego,
2) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci Ubezpieeonego - na żecz członka jego ro-

dziny.

- Jak awierane jest ubezpieczenie?

Umowę ubezpieczenia zawiera się; 
§4

1) na okres jednego roku,
2) W formie zbiorowej imiennej,
NoWi członkowie dostający pżydział ddjednostki ochotniczej straży pożarnej W trakcie tMania
umowy ubezpieczenia, zostają objęci ochroną ubezpieeeniową z dniem przydziałU, pod Wa-
runkiem:
1) zgłoszenia do ich ubezpieEenia tj, dostarczenia do WARTY imiennego Wykazu osób zgło-

szonych ,

2) opłacenia składki ubezpieczeniowej,
W terminie 7 dni od dnia otuymania przydzialu.
W sytuac.ii braku opłaty składki W terminie, o którym mowa W ust. 2 nowi ełonkowie ochotniczej
straży pożarnej mogą Zostać objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki
ubezpieęeniowej.

suma Ubezpieczenia - czyli do jakiej wysokości odpowiadamy?
§5

sumę ubezpieczenia dla każdego Ubezpieeonego stanowi pueciętne Wynagrodzenie.
suma ubezpieczenia ulega zmianie w trakcie truania umowy ubezpieczenia W pzypadku zmiany
Wysokości przeciętnego Wynagrodzenia.
zmiana Wysokości pueciętnego Wynagrodzenia nie ma Wpływu na Wysokość opłacondj składki.

, Jai ustdlana jesfkwota odszkodowania i asady wypłaty?
. §6

Wysokość jednorazowego odszkodowania, ustala się zgodnie z Zasadami określonymi W Usta-
Wie z dnia 30.10.2002 r o ubezpłeczeniu społecznym z Mułu WypadkóW puy pracy i chorób
zawodowych (Dz, U, z 2009 r. nr 167, poz. 1322z póżniejszymi zmianami).
Wysokość odszkodowania ustale się W następujący sposób:
1) Jednorazowe odszkodowanie W razie doznania stałego lub długotruałego usząerbku

na zdrowiu pzys.ługuje W Wysokości 20% przeciętnego Wynagrodzenia za każdy procent
stałego lub długotMałego ijszczetbku na żdroviu,:

2) Jednofazowe odszkodowanie z ttrtufu śmierci Ubezpieczonego.
a) Jeżeli do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmiefci Ubezpieczonego uprawniony

jest tylko jeden członek rodziny, puysługuje ono W Wysokości:
- ,18_krotnego pźeciętnego Wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są maźonek lub dziec-

ko,

- g-krotnego puecięlnego Wynagrodzenia, gdy uprawnionyjest inny członek rodziny.
b) Jeżeli do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci Ubezpieeonego uprawnieni są

równocześnie:
- mażonek ijedno lub Więcj dzieci - odszkodowanie pżysługuje W Wysokości 18-krot-

nego pzeciętnego Wynagrodzenia, łiększonego o 3,s-krotne pżeciętne Wynagro-. dzenie, na każde dziecko,
- dwo.ie lub Więcej dzieci - odszkodowanie puysługuje W wysokości 1 8-krotnego pue-

ciętnego Wynagrodzenia, iliększonego o 3,s-krotne pueciętne Wynagrodzenie, na
drugie i każde następne dziecko.
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