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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „CONCORDIA TURYSTA”
ROZDZIA¸ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.

§1
Ogólne zasady ubezpieczenia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej „OWU”)
dotyczà ubezpieczenia w czasie podró˝y i pobytu za
granicà w zakresie nast´pujàcych rodzajów ubezpieczenia:
1) kosztów leczenia i pomocy w podró˝y,
2) ubezpieczenia baga˝u podró˝nego,
3) nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
4) odpowiedzialnoÊci cywilnej.
OWU zawierajà postanowienia odnoszàce si´ do warunków,
na których udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa oraz do
praw i obowiàzków stron umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu
o dokument ubezpieczenia oraz postanowienia OWU. Na
treÊç umowy ubezpieczenia sk∏adajà si´ postanowienia
dokumentu ubezpieczenia, postanowienia OWU oraz
bezwzgl´dnie obowiàzujàce przepisy prawa.
Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na warunkach
odbiegajàcych od OWU. W takim wypadku dla wa˝noÊci
takich odmiennych postanowieƒ niezb´dne jest
zachowanie formy przewidzianej w niniejszych OWU.
Ilekroç w niniejszych OWU mówi si´ o „umowie
ubezpieczenia”, nale˝y przez to rozumieç umow´
ubezpieczenia, której podstaw´ zawarcia stanowià
niniejsze OWU (z ewentualnymi postanowieniami
odmiennymi przyj´tymi przez strony).
U˝yte w niniejszych OWU wyra˝enia i zwroty nale˝y
rozumieç w taki sposób, w jaki sà one definiowane
w niniejszych OWU (w szczególnoÊci w Rozdziale VIII).
W przypadku braku takiej definicji obowiàzuje takie
znaczenie wynika z przepisów powszechnie obowiàzujàcego
prawa. JeÊli stosowne znaczenie nie wynika z przepisów
prawa dane wyra˝enie lub zwrot nale˝y rozumieç w taki
sposób w jakim u˝ywa si´ go powszechnie w j´zyku
potocznym.
§2

§5
Okres ubezpieczenia
1.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Stronami umowy ubezpieczenia sà Ubezpieczajàcy
i Ubezpieczyciel.
Ubezpieczajàcy to osoba lub podmiot, który zawiera
umow´ w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczajàcym mo˝e byç ka˝da osoba fizyczna, osoba
prawna bàdê jednostka organizacyjna nie posiadajàca
osobowoÊci prawnej, która zgodnie z przepisami prawa
mo˝e byç podmiotem praw i obowiàzków (np. spó∏ka
jawna).
Ubezpieczycielem jest CONCORDIA POLSKA Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Wzajemnych – zak∏ad ubezpieczeƒ, który
udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy
ubezpieczenia.
Ubezpieczony to osoba fizyczna, której na podstawie
umowy ubezpieczenia udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. Ubezpieczonym mo˝e byç zarówno obywatel
polski majàcy miejsce zamieszkania na terenie RP oraz
cudzoziemiec przebywajàcy na terenie RP.
Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na rachunek
w∏asny bàdê na cudzy rachunek. W przypadku zawarcia
umowy ubezpieczenia na w∏asny rachunek Ubezpieczajàcy jest jednoczeÊnie Ubezpieczonym. W razie zawarcia
umowy na cudzy rachunek Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony sà innymi osobami. Ubezpieczony nie jest w takim
przypadku stronà umowy ubezpieczenia. Niniejsze
OWU okreÊlajà jakie obowiàzki zwiàzane z umowà
ubezpieczenia spoczywajà na Ubezpieczajàcym a jakie na
Ubezpieczonym.
W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek
obowiàzek poinformowania Ubezpieczonego o treÊci
umowy ubezpieczenia (w tym postanowieniach niniejszych
OWU) spoczywa na Ubezpieczajàcym. Jednak jeÊli
Ubezpieczony zg∏osi Ubezpieczycielowi takie ˝àdanie,
informacja ta zostanie przekazana Ubezpieczonemu
bezpoÊrednio przez Ubezpieczyciela.

§6
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§8

§4
1.
Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ w formie:
1) indywidualnej – ubezpieczenie jednej osoby;
2) grupowej – ubezpieczenie grupy przynajmniej 3 osób,
gdzie wszystkie osoby wymienione w jednej umowie

Je˝eli umowa ubezpieczenia zosta∏a na okres d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od
umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy. JeÊli jednak ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà,
termin ten wynosi 7 dni. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest
zawarta na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia
w dowolnym terminie przed rozpocz´ciem okresu
ubezpieczenia (jednak nie póêniej ni˝ na 12 godzin przed
godzinà 00:00 dnia, w którym rozpoczyna si´ okres
ubezpieczenia). Odstàpienie od umowy powinno byç
dokonane na piÊmie.
Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´:
1) z dniem, w którym up∏ynà∏ okres ubezpieczenia;
2) z dniem, w którym Ubezpieczajàcy odstàpi∏ od umowy
ubezpieczenia.
3) z dniem, w którym Ubezpieczajàcy bàdê
Ubezpieczyciel wypowiedzia∏ umow´ ubezpieczenia
z przyczyn okreÊlonych niniejszymi OWU bàdê
przepisami prawa;
4) z up∏ywem dnia poprzedzajàcego dzieƒ, w którym mia∏
rozpoczàç si´ okres ubezpieczenia – jeÊli termin
p∏atnoÊci sk∏adki przypada∏ przed tym dniem i nie
op∏acono sk∏adki w terminie;
5) z dniem, w którym bezskutecznie minà∏ dodatkowy
termin wyznaczony przez Ubezpieczyciela Ubezpieczajàcemu do zap∏aty raty sk∏adki;
6) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏acenia sk∏adki za okres,
w jakim Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
JeÊli umowa uleg∏a rozwiàzaniu przed up∏ywem okresu
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczajàcemu
odpowiednià cz´Êç sk∏adki liczonej proporcjonalnie za
ka˝dy dzieƒ niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Sk∏adka

Forma zawarcia ubezpieczenia
1.

ROZDZIA¸ II
WARUNKI UBEZPIECZENIA
– POSTANOWIENIA WSPÓLNE
§9
Zakres terytorialny ubezpieczenia
1.

§7

§3

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o wniosek
Ubezpieczajàcego. Wniosek ten ma form´ pisemnà
i sporzàdzany jest na formularzu stosowanym przez
Ubezpieczyciela.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest pod warunkiem
zaakceptowania
przez
Ubezpieczyciela
wniosku
Ubezpieczajàcego. Mo˝e odbyç si´ to poprzez
potwierdzenie zawarcia umowy na dokumencie wniosku
ubezpieczeniowego. W takim wypadku dokument ten staje
si´ dokumentem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel mo˝e
te˝ wystawiç w oparciu o wniosek Ubezpieczajàcego
odr´bny dokument ubezpieczenia.
Za moment zawarcia umowy uwa˝a si´ moment, w którym
Ubezpieczajàcy otrzyma∏ od Ubezpieczyciela dokument
ubezpieczenia.

Okres odpowiedzialnoÊci (lub inaczej – okres ochrony
ubezpieczeniowej) to okres, w którym Ubezpieczyciel
udziela ochrony ubezpieczeniowej. OdpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela powstanie w przypadku gdy zdarzenie
ubezpieczeniowe b´dzie mia∏ miejsce w okresie
odpowiedzialnoÊci.
Z zastrze˝eniem ust. 5, jeÊli nie umówiono si´ inaczej,
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´
z chwilà rozpocz´cia podró˝y przez Ubezpieczonego, nie
wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po wystawieniu
dokumentu ubezpieczenia i op∏acenia sk∏adki.
Z zastrze˝eniem ust. 5, odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela
koƒczy si´ z chwilà zakoƒczenia podró˝y, nie póêniej
jednak ni˝ z up∏ywem dnia oznaczonego dokumencie
ubezpieczenia.
Poczàtek podró˝y nast´puje z chwilà opuszczenia miejsca
zamieszkania przez Ubezpieczonego, koniec podró˝y –
z chwilà powrotu Ubezpieczonego do miejsca
zamieszkania.
OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela, w przypadku kosztów
leczenia i pomocy w podró˝y oraz ubezpieczenia baga˝u
podró˝nego, rozpoczyna si´ z momentem przekroczenia
granicy RP przy wyjeêdzie i koƒczy si´ w momencie
przekroczenia granicy RP przy powrocie.
Je˝eli osoba, na rzecz której zawiera si´ umow´
ubezpieczenia przebywa za granica – odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ po up∏ywie 7 dni liczàc od
dnia nast´pnego po zawarciu umowy (karencja). Skladka
pobierana jest przez Ubezpieczyciela wy∏àcznie za okres
udzielanej
ochrony.
W
przypadku
kontynuacji
ubezpieczenia, karencja nie obowiàzuje.
Przed∏u˝enie okresu ochrony ubezpieczeniowej mo˝e
nastàpiç jedynie przed up∏ywem okresu ubezpieczenia
okreÊlonego w poprzednim dokumencie ubezpieczenia
i wymaga wystawienia nowego dokumentu ubezpieczenia.

1) wariantu ubezpieczenia,
2) d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia
3) rozszerzeƒ zakresu ubezpieczenia
4) iloÊci osób ubezpieczonych.
3. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo w z∏otych polskich
(PLN), gotówkà bàdê przelewem.
4. WysokoÊç sk∏adki, sposób zap∏aty oraz termin p∏atnoÊci
wynikajà z dokumentu ubezpieczenia.
5. Sk∏adka powinna zostaç op∏acona najpóêniej w dniu
zawarcia umowy, chyba ˝e w dokumencie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel wskaza∏ póêniejszy termin p∏atnoÊci.
6. W przypadku gdy termin p∏atnoÊci sk∏adki przypada przed
poczàtkiem okresu ubezpieczenia, nieop∏acenie sk∏adki
w terminie powoduje automatyczne rozwiàzanie umowy
z up∏ywem dnia poprzedzajàcego dzieƒ, w który mia∏
stanowiç poczàtek okresu ubezpieczenia.
7. W przypadku gdy termin p∏atnoÊci sk∏adki przypada∏
póêniej ni˝ poczàtek okresu ubezpieczenia, w razie
nieop∏acenia sk∏adki w terminie ubezpieczyciel mo˝e
w ka˝dym momencie wypowiedzieç umow´ ze skutkiem
natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres,
w którym ponosi∏ odpowiedzialnoÊç.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Ubezpieczyciel
mo˝e równie˝ udzielaç w dalszym ciàgu ochrony ubezpieczeniowej i dochodziç zap∏aty zaleg∏ej sk∏adki lub jej raty.
9. W razie rozwiàzania umowy w sytuacjach opisanych
w ust. 6 i 7 sk∏adki wp∏acone przez Ubezpieczajàcego po
rozwiàzaniu umowy podlegajà zwrotowi. W przypadku gdy
zawarto nowà umow´ ubezpieczenia na ˝yczenie
Ubezpieczajàcego mogà zostaç zaliczone na poczet
sk∏adki nale˝nej z tytu∏u zawarcia tej umowy.
10. Za zap∏at´ sk∏adki uwa˝a si´ wy∏àcznie zap∏at´ kwoty nie
mniejszej ni˝ wynikajàca z dokumentu ubezpieczenia.
11. W przypadku zap∏aty sk∏adki przelewem, za dzieƒ zap∏aty
uwa˝a si´ dzieƒ z∏o˝enia zlecenia przez Ubezpieczajàcego
pod warunkiem, ˝e na rachunku bankowym Ubezpieczajàcego znajdowa∏a si´ wystarczajàca iloÊç Êrodków.
12. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà
istotnà zmian´ prawdopodobieƒstwa zdarzenia ubezpieczeniowego, ka˝da ze stron mo˝e ˝àdaç odpowiedniej
zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od chwili, w której
zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku
bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia
takiego ˝àdania druga strona mo˝e w ciàgu 14 dni od
otrzymania wezwania wypowiedzieç umow´ ze skutkiem
natychmiastowym.

Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia
1.

Umow´ zawiera si´ na czas okreÊlony, na okres wskazany
w dokumencie ubezpieczenia (okres ubezpieczenia).
Umow´ mo˝na zawrzeç na okres roczny bàdê krótszy –
jednak nie mniej ni˝ na okres jednego dnia.
JeÊli nie umówiono si´ inaczej, poczàtek okresu
ubezpieczenia nie mo˝e przypadaç wczeÊniej ni˝ od
dnia nast´pnego po dniu z∏o˝enia wniosku przez
Ubezpieczajàcego.

Okres odpowiedzialnoÊci

Strony umowy

2.

ubezpieczenia sà obj´te jednakowym zakresem
odpowiedzialnoÊci.
W przypadku ubezpieczenia grupowego, imienna lista osób
ubezpieczonych w ramach jednego dokumentu
ubezpieczenia, ka˝dorazowo do∏àczana jest do
dokumentu ubezpieczenia.

2.

Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi
nale˝y si´ sk∏adka. Zobowiàzanym do zap∏aty sk∏adki jest
Ubezpieczajàcy.
WysokoÊç sk∏adki za ubezpieczenie kosztów leczenia,
nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku oraz odpowiedzialnoÊci cywilnej zale˝y od:

2.
3.

Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest na terytoriach wszystkich paƒstw Êwiata,
jednak zawsze z wy∏àczeniem terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (RP) oraz kraju sta∏ego zamieszkania
Ubezpieczonego.
W wariancie Local zakres terytorialny obejmuje: Czechy,
S∏owacj´ i Niemcy.
W ubezpieczeniu:
1) nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
2) odpowiedzialnoÊci cywilnej
ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest równie˝ na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju sta∏ego
zamieszkania Ubezpieczonego.
§ 10

Zdarzenia wy∏àczone z ochrony ubezpieczeniowej
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich rodzajach
ubezpieczenia wy∏àczone sà nast´pujàce szkody:
1) powsta∏e podczas lub w zwiàzku z kierowaniem przez
ubezpieczonego pojazdem je˝eli nie posiada∏ on
wymaganych przepisami prawa uprawnieƒ do kierowania
pojazdem lub kierowa∏ pojazdem w stanie nietrzeêwoÊci
albo pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków, Êrodków
odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków
zast´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu
narkomanii,
2) doznane przez ubezpieczonego, który w chwili zdarzenia
ubezpieczeniowego znajdowa∏ si´ w stanie nietrzeêwoÊci
albo po u˝yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii,
chyba ˝e stan nietrzeêwoÊci, za˝ycie narkotyków, Êrodków
odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków
zast´pczych nie mia∏o wp∏ywu na zaistnienie zdarzenia
ubezpieczeniowego,
3) powsta∏e na skutek epilepsji, zaburzeƒ psychicznych,
zaburzeƒ zachowania w tym nerwic,
4) powsta∏e na skutek ska˝eƒ jàdrowych, chemicznych lub
promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego,
5) powsta∏e na skutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego,
stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów i niepokojów
spo∏ecznych, zamachów oraz aktów terroryzmu i sabota˝u,
6) pozostajàce w zwiàzku z wypadkami lub rozstrojami
zdrowia spowodowanymi umyÊlnie przez ubezpieczonego,
w tym skutkami samobójstwa lub usi∏owania pope∏nienia
samobójstwa, samookaleczenia przez ubezpieczonego –
niezale˝nie od stopnia poczytalnoÊci.
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1.

2.
3.

4.

Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia
(gwarancyjna) ustalana jest odr´bnie dla ka˝dego rodzaju
ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia ustalana jest w dokumencie
ubezpieczenia w PLN (z∏otych polskich).
O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, suma
ubezpieczenia (gwarancyjna) ulega obni˝eniu o kwoty
wyp∏aconych odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ.
W umowie ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia
(gwarancyjnej) mogà byç ustalone podlimity odpowiedzialnoÊci dla okreÊlonych rodzajów szkód, zdarzeƒ lub
kosztów. Podlimity ulegajà obni˝eniu o kwoty wyp∏acanych
odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ z tytu∏u szkód obj´tych tymi
podlimitami.
§ 12

Post´powanie w przypadku wystàpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego
1.

2.

3.

4.

W przypadku zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego,
Ubezpieczony powinien u˝yç wszelkich dost´pnych
Êrodków w celu:
1) zapobie˝enia szkodzie lub unikni´cia szkody,
2) jeÊli szkoda ju˝ wystàpi∏a:
a) odwrócenia szkody,
b) zmniejszenia rozmiarów szkody,
c) lub zapobie˝enia jej powi´kszeniu.
O ile to mo˝liwe, Ubezpieczony powinien tak˝e podjàç
wszelkie kroki zabezpieczajàce mo˝liwoÊç dochodzenia
przez Ubezpieczyciela roszczeƒ odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkod´ oraz wspó∏dzia∏aç
z Ubezpieczycielem w zakresie koniecznym do
skutecznego dochodzenia tych roszczeƒ.
Wszelkie
koszty
zwiàzane
z
podj´tymi
przez
Ubezpieczonego dzia∏aniami, o których mowa w ust. 1,
zostanà zwrócone przez Ubezpieczyciela w granicach
sumy ubezpieczenia bàdê sumy gwarancyjnej dotyczàcej
ubezpieczenia, którego te dzia∏ania dotyczy∏y. Zwrot
kosztów nale˝y si´ pod warunkiem, ˝e dzia∏ania te by∏y
celowe – nawet jeÊli okaza∏y si´ nieskuteczne.
Je˝eli Ubezpieczony z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa nie wykona∏ obowiàzków, o których mowa
w ust. 1 lub 2, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za takà szkod´ lub jej cz´Êç, która jest zwiàzana
z niewykonaniem tych obowiàzków. W przypadku gdy
odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone, Ubezpieczyciel
mo˝e domagaç si´ zwrotu ca∏oÊci wyp∏aconego
odszkodowania bàdê jego odpowiedniej cz´Êci.
§ 13
Post´powanie po wystàpieniu szkody

1.

2.

3.

4.

lub brak mo˝liwoÊci skutecznego dochodzenia przez
Ubezpieczyciela roszczeƒ regresowych.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za takà
szkod´ lub jej cz´Êç, która jest zwiàzana z niewykonaniem
tych obowiàzków.

W przypadku wystàpienia szkody na skutek okolicznoÊci,
które mogà powodowaç odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela, Ubezpieczony powinien równie˝:
1) o ile postanowienia OWU dotyczàce danego rodzaju
ubezpieczenia nie nak∏adajà obowiàzku zg∏oszenia
danego zdarzenia ubezpieczeniowego lub szkody
jeszcze podczas pobytu Ubezpieczonego za granicà
a tak˝e w przypadku gdy dokonania zg∏oszenia za
granicà okaza∏o si´ niemo˝liwe – nie póêniej ni˝ w ciàgu
7 dni od daty powrotu z podró˝y zg∏osiç wystàpienie
zdarzenia ubezpieczeniowego lub szkody Ubezpieczycielowi,
2) niezw∏oczne powiadomiç miejscowà jednostk´ policji
o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç w wyniku
przest´pstwa i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego
faktu,
3) podjàç aktywnà wspó∏prac´ z Ubezpieczycielem
w celu wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania
zdarzenia ubezpieczeniowego lub szkody i ustalenia
wysokoÊci szkody – w szczególnoÊci poprzez udost´pnienie Ubezpieczycielowi informacji i dokumentów
niezb´dnych do prawid∏owej likwidacji szkody – w tym:
protoko∏y policyjne, karty informacyjne dotyczàce
leczenia; rachunki za leczenie i dowody zakupu muszà
byç dostarczone w oryginale,
4) zwolniç zak∏ady opieki zdrowotnej i lekarzy z obowiàzku
zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraziç zgod´ na
udost´pnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji
medycznej w zakresie obj´tym umowà ubezpieczenia
i niezb´dnym do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela.
Poza ww. obowiàzkami Ubezpieczony zobowiàzany jest
równie˝ do wype∏nienia obowiàzków dodatkowych
wymienionych odpowiednio w rozdzia∏ach dotyczàcych
poszczególnych rodzajów ubezpieczenia.
JeÊli Ubezpieczony nie wykona obowiàzków wskazanych
w ust. 1 lub 2 (nawet w sposób niezawiniony) i na skutek
tego niemo˝liwe jest w post´powaniu likwidacyjnym
ustalenie okolicznoÊci lub skutków zdarzenia ubezpieczeniowego – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci
w zakresie, w którym niewykonanie tych obowiàzków
uniemo˝liwi∏o ustalenie okolicznoÊci lub skutków zdarzenia
ubezpieczeniowego. Nie wy∏àcza to mo˝liwoÊci otrzymania
przez osob´ uprawnionà Êwiadczenia w przypadku, gdy
osoba ta udowodni zasadnoÊç i wysokoÊç dochodzonego
roszczenia.
Ponadto, je˝eli Ubezpieczony z winy umyÊlnej lub
ra˝àcego niedbalstwa nie wykona∏ obowiàzków, o których
mowa w ust. 1 lub 2 czego skutkiem jest:
1) brak mo˝liwoÊci odwrócenia szkody,
2) powi´kszenie szkody,
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§ 16

§ 14
Zasady likwidacji szkody
W przypadkach przewidzianych w niniejszych OWU,
podmiotem prowadzàcym likwidacj´ szkód w imieniu
Ubezpieczyciela jest Operator. Operator przyjmuje
zg∏oszenia zdarzeƒ mogàcych rodziç odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela, podejmuje czynnoÊci zwiàzane z likwidacjà
szkody, wyp∏aca odszkodowania i Êwiadczenia z umowy
ubezpieczenia oraz zapewnia organizacj´ i op∏acenie us∏ug
gwarantowanych umowà ubezpieczenia a tak˝e wydaje
oÊwiadczenia w tym zakresie. W odniesieniu do tych
rodzajów ubezpieczeƒ, w których likwidacj´ szkód
zastrze˝ono dla Operatora – ilekroç mowa o czynnoÊciach
podejmowanych i obowiàzkach wykonywanych przez
Ubezpieczyciela, b´dà one podejmowane i wykonywane
przez Operatora, chyba ˝e wyraênie zastrze˝ono, które
czynnoÊci le˝à w gestii Ubezpieczyciela a które Operatora.
2. Ubezpieczyciel wyp∏aca osobie uprawnionej nale˝ne
odszkodowanie/Êwiadczenie w ciàgu 30 dni od daty
zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia ubezpieczeniowego.
3. Gdyby wyjaÊnienie w terminie wskazanym w ust. 1
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania
/Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie
/Êwiadczenie wyp∏aca si´ w ciàgu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych
okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak w takim przypadku
Ubezpieczyciel w terminie wskazanym w ust. 2:
1) zawiadamia pisemnie osob´ zg∏aszajàcà roszczenie,
o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ
w ca∏oÊci lub w cz´Êci
2) oraz wyp∏aca bezspornà cz´Êç odszkodowania
/Êwiadczenia.
4. Ubezpieczyciel informuje na piÊmie Ubezpieczonego –
a w przypadku jego Êmierci – osob´ uprawnionà,
o wysokoÊci przyznanego odszkodowania/Êwiadczenia.
5. Je˝eli odszkodowanie/Êwiadczenie nie przys∏uguje lub
przys∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym
roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie
osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na
okolicznoÊci oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà
ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania
/Êwiadczenia.
6. O ile jest to mo˝liwe – w ubezpieczeniu kosztów leczenia
Ubezpieczyciel pokrywa koszty obj´te zakresem ubezpieczenia, dokonujàc rozliczeƒ bezpoÊrednio z placówkà
udzielajàcà ubezpieczonemu pomocy. Obj´te ubezpieczeniem koszty leczenia poniesione we w∏asnym zakresie
przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciel zwraca osobie,
która je ponios∏a, pod warunkiem spe∏nienia przes∏anek
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela okreÊlonych w OWU.
7. W przypadku gdy Ubezpieczony poniós∏ koszty w walucie
obcej, odszkodowanie wyp∏aca si´ w z∏otych wg kursu
Êredniego NBP z dnia ustalenia wysokoÊci odszkodowania.
8. W razie Êmierci Ubezpieczonego zwrot wczeÊniej
poniesionych przez niego kosztów zwiàzanych ze
zdarzeniem ubezpieczeniowym, przys∏uguje spadkobiercom Ubezpieczonego na podstawie aktu zgonu,
udokumentowania poniesionych kosztów i prawomocnego
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
9. Wykonanie us∏ug gwarantowanych w niniejszych OWU
mo˝e byç opóênione lub nie dojÊç do skutku w razie
strajków, zamieszek, niepokojów spo∏ecznych, zamachów
terrorystycznych, wojny domowej czy o zasi´gu mi´dzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizujàcego,
zaistnienia zdarzenia losowego lub zadzia∏ania si∏y wy˝szej.
10. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez Ubezpieczyciela
roszczenie ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkod´ przechodzi z mocy prawa na
Ubezpieczyciela do wysokoÊci zap∏aconego odszkodowania. Je˝eli Ubezpieczyciel pokry∏ tylko cz´Êç szkody,
ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci
pierwszeƒstwo
zaspokojenia
przed
roszczeniem
Ubezpieczyciela. Nie przechodzà na ubezpieczyciela
roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom,
z którymi ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏
szkod´ umyÊlnie.
11. W przypadku gdy Ubezpieczyciel wyp∏aci∏ odszkodowanie
/Êwiadczenie – w szczególnoÊci ponoszàc koszty leczenia
Ubezpieczonego za granicà oraz innych Êwiadczonych na
jego rzecz us∏ug – a nast´pnie oka˝e si´, ˝e zachodzà
okolicznoÊci wy∏àczajàce odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela, Ubezpieczycielowi przys∏uguje roszczenie do
Ubezpieczonego o zwrot wyp∏aconych kwot.

Suma ubezpieczenia
1.

1.

ROZDZIA¸ III
WARUNKI UBEZPIECZENIA – KOSZTY LECZENIA
I POMOCY W PODRÓ˚Y
§ 15
Przedmiot ubezpieczenia
1.

2.

2

kosztów leczenia bàdê skorzystania z pomocy w podró˝y
zaistnia∏o poza granicami RP oraz kraju sta∏ego
zamieszkania, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
i jest obj´te odpowiedzialnoÊcià Ubezpieczyciela.

3)

§ 11
Suma ubezpieczenia/gwarancyjna

Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty leczenia
Ubezpieczonego i pomocy Ubezpieczonemu w podró˝y
(assistance), poniesione w nast´pstwie nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku poza granicami RP
oraz kraju sta∏ego zamieszkania, które wystàpi∏y
w okresie trwania umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia i pomocy
w podró˝y, pod warunkiem, ˝e zdarzenie ubezpieczeniowe, z którym zwiàzana jest koniecznoÊç poniesienia

2.

OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela istnieje w granicach
sumy ubezpieczenia i jest zale˝na od wybranego przez
Ubezpieczajàcego wariantu:
1) wariant Local – suma ubezpieczenia 25 000 z∏
2) wariant Basic – suma ubezpieczenia 50 000 z∏;
3) wariant Standard – suma ubezpieczenia 100 000 z∏;
4) wariant Premium – suma ubezpieczenia 150 000 z∏.
W odniesieniu do niektórych rodzajów kosztów bàdê
zdarzeƒ majà zastosowanie podlimity odpowiedzialnoÊci
okreÊlone w niniejszych OWU bàdê dokumencie
ubezpieczenia.
§ 17
Zakres ubezpieczenia

1.

2.

3.

4.

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia, w granicach
sumy ubezpieczenia, w zale˝noÊci od wybranego wariantu,
Ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie kosztów:
1) leczenia ambulatoryjnego
2) leczenia szpitalnego
3) leczenia dentystycznego
4) zakwaterowania podczas rekonwalescencji
5) transportu Ubezpieczonego do RP
6) transportu medycznego do RP
7) transportu zw∏ok do RP
8) poszukiwania i ratownictwa
9) dostarczenia niezb´dnych lekarstw.
W ramach pomocy w podró˝y (assistance), w granicach
sumy ubezpieczenia, w zale˝noÊci od wybranego wariantu,
Ubezpieczyciel gwarantuje:
1) Organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej
osoby,
2) Organizacja i pokrycie kosztów transportu nieletnich
dzieci Ubezpieczonego,
3) Organizacja i pokrycie kosztów wczeÊniejszego
powrotu Ubezpieczonego do RP,
4) dos∏anie niezb´dnych przedmiotów,
5) pomoc administracyjna,
6) przekazywanie wiadomoÊci rodzinie lub pracodawcy,
7) pomoc t∏umacza,
8) zast´pstwo Ubezpieczonego,
9) Infolinia medyczna.
Dodatkowo po op∏aceniu przez Ubezpieczajàcego
dodatkowej sk∏adki, Ubezpieczyciel mo˝e objàç
Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u:
1) wypadków wynikajàcych z amatorskiego uprawiania
narciarstwa i wszystkich jego odmian (z wyjàtkiem
heliskiingu), snowboardu i wszystkich jego odmian
(z wyjàtkiem heliboardingu),
2) wypadków wynikajàcych z amatorskiego uprawiania
sportów wysokiego ryzyka,
3) wypadków wynikajàcych z uprawiania sportów
wyczynowych I, II, III,
4) wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej,
5) wypadków podczas polowania,
6) chorób przewlek∏ych,
7) zaostrzeƒ oraz powik∏aƒ chorób przewlek∏ych,
8) u osób powy˝ej 65. roku ˝ycia,
9) podwy˝szenia limitu kosztów ratownictwa podanego
w ust. 4 do sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia
w danym wariancie.
Zakres Êwiadczeƒ spe∏nianych przez Ubezpieczyciela oraz
kwotowe granice odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela
zale˝à od wybranego wariantu i kszta∏tujà si´ wg Tabeli 1.
§ 18
Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej

1.

2.

3.

4.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wszelkie
koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniej
zgody Centrum Assistance – poza zdarzeniami
wskazanymi w § 19 ust. 3.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty
poniesione przez Ubezpieczonego je˝eli ze wzgl´dów
zdrowotnych istnia∏y przeciwwskazania do odbycia przez
Ubezpieczonego podró˝y.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
koszty leczenia przekraczajàcego zakres niezb´dny dla
przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umo˝liwiajàcego mu powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub
placówki medycznej na terytorium RP.
OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów
leczenia i pomocy w podró˝y, które powsta∏y z tytu∏u lub
w nast´pstwie:
1) leczenia niezwiàzanego z nag∏ym zachorowaniem lub
nieszcz´Êliwym wypadkiem,
2) chorób psychicznych, nerwic lub depresji, nawet
je˝eli sà konsekwencjà wypadku,
3) chorób, co do których istnia∏y przeciwwskazania
lekarskie do odbycia podró˝y,
4) chorób, z którymi zwiàzana by∏a hospitalizacja
Ubezpieczonego w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy przed
zawarciem umowy ubezpieczenia,
5) leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, helioterapii,
zabiegów ze wskazaƒ estetycznych,
6) chorób przenoszonych drogà p∏ciowà, AIDS
i zaka˝enia wirusem HIV,
7) nie poddania si´ szczepieniom lub innym zabiegom
prewencyjnym koniecznym przed podró˝ami do tych
krajów, w których sà wymagane powy˝sze zabiegi,
8) cià˝y z wszelkimi jej konsekwencjami,
9) przerywania cià˝y, sztucznego zap∏odnienia lub
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Tabela 1
Rodzaj Êwiadczenia

Wariant ubezpieczenia

Rodzaj Wariantu

Local

Basic

Standard

Premium

Suma ubezpieczenia

25 000 z∏

50 000 z∏

100 000 z∏

150 000 z∏

Koszty leczenia ambulatoryjnego

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL

Koszty leczenia szpitalnego

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL

Koszty leczenia dentystycznego

500 z∏

700 z∏

1 000 z∏

Koszty poszukiwania i ratownictwa

10 000 z∏

10 000 z∏

20 000 z∏

30 000 z∏

Dostarczenie niezb´dnych lekarstw

300 z∏

300 z∏

400 z∏

500 z∏

Przekazanie wiadomoÊci rodzinie lub
pracodawcy

+

+

+

+

Dos∏anie niezb´dnych przedmiotów
osobistych

+

+

+

+

+

+

+

+

Pomoc administracyjna
Transport do RP

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL

Pomoc t∏umacza

+

+

+

+

Infolinia medyczna

+

+

+

+

Serwisy informacyjne

+

+

+

+

Transport medyczny

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL do wysokoÊci sumy ubezpieczenia KL

Zast´pstwo Ubezpieczonego

5.

6.

+
+

+

Transport zw∏ok do kraju

12 000 z∏

14 000 z∏

Zakwaterowanie na czas
rekonwalescencji

5 dób/*** jeÊli szpital pow. 6 dób

Natychmiastowa wizyta osoby
do towarzyszenia

2 doby/***

koszty przerwania podró˝y
i wczeÊniejszego powrotu do kraju

5 000 z∏

ka˝dego innego leczenia bezp∏odnoÊci oraz kosztów
Êrodków antykoncepcyjnych,
10) alkoholizmu lub zdarzeƒ zwiàzanych bezpoÊrednio lub
poÊrednio z pozostawaniem pod wp∏ywem alkoholu,
u˝ywania narkotyków, Êrodków odurzajàcych lub
leków nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych
przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego
zaleceniem,
11) epidemii, ska˝eƒ oraz katastrof naturalnych,
12) wypadków wynikajàcych z pope∏nienia przest´pstwa
lub usi∏owania pope∏nienia przest´pstwa przez
Ubezpieczonego, w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. nr 88, poz. 553
z póên. zm.),
13) brania udzia∏u w bójkach, z wyjàtkiem dzia∏ania
w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej koniecznoÊci,
14) leczenia przez lekarza b´dàcego osobà bliskà
Ubezpieczonego/Ubezpieczajàcego,
15) wszelkiego typu diagnostyki i leczenia nie wchodzàcych w zakres natychmiastowej, niezb´dnej pomocy
medycznej,
16) szczepieƒ,
17) leczenia stomatologicznego w tym leczenia z´bów
i chorób przyz´bia przekraczajàcego limity podane
w § 17 ust. 4 oraz niezwiàzanego z udzieleniem
natychmiastowej i niezb´dnej pomocy lekarskiej,
18) naprawy i zakupu protez (w tym dentystycznych),
okularów i innego sprz´tu rehabilitacyjnego naprawy
i zakupu protez (w tym dentystycznych), okularów oraz
Êrodków pomocniczych,
19) uprawiania sportów w miejscach do tego nie
przeznaczonych,
20) zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób
naukowy i medyczny,
21) nie respektowania ogólnie uznanych regu∏ bezpieczeƒstwa, tak˝e przy uprawianiu wszelkich dyscyplin
sportowych,
22) udzia∏u w çwiczeniach wykonywanych pod kontrolà
w∏adz wojskowych,
23) niestosowania si´ Ubezpieczonego do zaleceƒ lekarza
prowadzàcego leczenie i lekarza Ubezpieczyciela.
Ile nie op∏acono dodatkowej sk∏adki, odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i pomocy
w podró˝y, które powsta∏y z tytu∏u lub w nast´pstwie
zdarzeƒ wymienionych w §17 ust. 3.
OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela nie obejmuje
zadoÊçuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne
i moralne oraz Êwiadczenia za poniesione straty materialne
polegajàce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
§ 19

3.

4.

5.

2.

Likwidacja szkód w ubezpieczeniu kosztów leczenia
i pomocy w podró˝y prowadzona jest przez Operatora.
W razie wystàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego,
Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
zobowiàzani sà:
1) przed podj´ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ we w∏asnym
zakresie – niezw∏ocznie zg∏osiç telefonicznie proÊb´
o pomoc do Centrum Assistance, pod numerem
telefonu podanym w dokumencie ubezpieczenia,
2) podaç numer dokumentu ubezpieczenia znajdujàcy
si´ na dokumencie ubezpieczenia lub potwierdzeniu
dokumentu ubezpieczenia oraz dok∏adnie wyjaÊniç
dy˝urujàcemu pracownikowi Centrum Assistance
okolicznoÊci, w jakich Ubezpieczony si´ znajduje

i jakiej pomocy potrzebuje oraz umo˝liwiç lekarzom
Centrum Assistance dost´p do wszystkich informacji
medycznych,
3) stosowaç si´ do zaleceƒ Centrum Assistance,
udzielajàc informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,
4) umo˝liwiç Centrum Assistance dokonanie czynnoÊci
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz
udzieliç w tym celu pomocy i wyjaÊnieƒ.
Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego
imieniu, z powodu si∏y wy˝szej (odpowiednio udokumentowanej) nie skontaktowali si´ uprzednio z Centrum
Assistance w celu uzyskania gwarancji pokrycia lub zwrotu
kosztów – zobowiàzani sà powiadomiç telefonicznie
Centrum Assistance w ciàgu 5 dni od daty zaistnienia
zdarzenia o powsta∏ych kosztach, a nast´pnie niezw∏ocznie
po powrocie do kraju przes∏aç dokumentacj´ potwierdzajàcà zasadnoÊç roszczeƒ – bez wzgl´du na to czy
koszty te zosta∏y ju˝ poniesione przez Ubezpieczonego
czy te˝ nie.
Zg∏oszone roszczenie zostanie rozpatrzone po przed∏o˝eniu
przez Ubezpieczonego pe∏nej dokumentacji, niezb´dnej
do ustalenia zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci
Êwiadczenia, tj. dokumentu ubezpieczenia lub potwierdzenia dokumentu ubezpieczenia, diagnozy lekarskiej,
dokumentów stwierdzajàcych przyczyny i zakres udzielonej
pomocy medycznej lub dotyczàcych innych kosztów
obj´tych zakresem ubezpieczenia oraz orygina∏ów
rachunków i orygina∏ów dowodów ich zap∏aty.
Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
nie dope∏nili któregokolwiek z obowiàzków okreÊlonych
w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela istnieje tylko w rozmiarze odpowiadajàcym kosztom, jakie poniós∏by Ubezpieczyciel
w przypadku organizowania us∏ug we w∏asnym zakresie –
chyba ˝e nie istnia∏a obiektywna mo˝liwoÊç dope∏nienia
tych obowiàzków. W ka˝dym przypadku jednak
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela ograniczona jest do
tych kosztów, których poniesienie by∏o uzasadnione
zgodnie z zakresem ubezpieczenia oraz pod wzgl´dem
ekonomicznym.

5)

WARUNKI UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZENIE
BAGA˚U PODRÓ˚NEGO
§ 20
Przedmiot ubezpieczenia
1.

2.

Ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczyciela obj´ty jest
baga˝ podró˝ny (BP) Ubezpieczonego, odbywajàcego
podró˝ poza terytorium RP oraz kraju sta∏ego
zamieszkania w zakresie jego utraty lub zniszczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia sà przedmioty nale˝àce do
Ubezpieczonego, wchodzàce w sk∏ad jego baga˝u
podró˝nego, to jest wy∏àcznie: walizy, torby, nesesery,
plecaki oraz podobne pojemniki wraz z ich zawartoÊcià
w postaci odzie˝y i rzeczy osobistych nale˝àcych do
Ubezpieczonego, gdy znajdujà si´ one pod jego
bezpoÊrednià opiekà Ubezpieczonego lub gdy
Ubezpieczony:
1) powierzy∏ je zawodowemu przewoênikowi na
podstawie dokumentów przewozowych, lub
2) odda∏ do przechowalni baga˝u za pokwitowaniem, lub
3) zamknà∏ w indywidualnym pomieszczeniu baga˝owym
na dworcu lub w hotelu, lub
4) zamknà∏ w pokoju hotelowym, lub

zamknà∏ w kabinie przyczepy, luku baga˝owym lub
w baga˝niku samochodu (zamykanym na zamek
mechaniczny bàdê elektroniczny) stojàcego na
parkingu strze˝onym.
§ 21
Suma ubezpieczenia

OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela istnieje w granicach sumy
ubezpieczenia i jest zale˝na od wybranego przez
Ubezpieczajàcego Wariantu:

Suma ubezpieczenia
Baga˝ podró˝ny

1 000 z∏

2 000 z∏

§ 22
Zakres ubezpieczenia
1.

2.

ROZDZIA¸ IV

Post´powanie w przypadku wystàpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego
1.

+

Odwo˝enie dzieci pozostawionych
bez opieki

3.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powsta∏e w baga˝u
podró˝nym na skutek:
1) po˝aru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego,
gradu, lawiny, bezpoÊredniego uderzenia pioruna,
trz´sienia, zapadania lub usuwania si´ ziemi,
eksplozji lub upadku pojazdu powietrznego oraz
zalania wodà z urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych;
2) akcji ratowniczej, prowadzonej w zwiàzku ze
zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt. 1),
3) wypadku w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej,
4) udokumentowanej protoko∏em odpowiednich s∏u˝b
(w szczególnoÊci policji) kradzie˝y z w∏amaniem lub
rozboju,
5) nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania,
poÊwiadczonych przez diagnoz´ lekarskà i zg∏oszonych
do Centrum Assistance, w wyniku których
Ubezpieczony zosta∏ pozbawiony mo˝liwoÊci
zabezpieczenia baga˝u,
W odniesieniu do szkód polegajàcych na zagini´ciu baga˝u
– odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela zachodzi jedynie
w przypadku gdy baga˝ podró˝ny zosta∏ powierzony
zawodowemu przewoênikowi na podstawie dokumentów
przewozowych lub zosta∏ oddany do przechowalni za
pokwitowaniem.
W odniesieniu do szkód polegajàcych uszkodzeniu lub
zniszczeniu waliz, toreb, neseserów, plecaków oraz temu
podobnych pojemników – odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela powstaje wy∏àcznie w przypadku udokumentowanej
protoko∏em odpowiednich s∏u˝b kradzie˝y cz´Êci lub ca∏ej
ich zawartoÊci.
§ 23
Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej?

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje
wszelkiej utraty, zagini´cia, uszkodzenia, zniszczenia:
1) spowodowanych przez Ubezpieczonego, osob´ za którà
ponosi on odpowiedzialnoÊç, jego osobà bliskà,
2) zaistnia∏ych podczas przeprowadzki,
3) przedmiotów pozostawionych bez opieki, z zastrze˝eniem
§22 ust. 1 pkt. 5,
4) powsta∏ych na skutek konfiskaty, zatrzymania lub
zniszczenia baga˝u podró˝nego przez organa celne lub
inne s∏u˝by lub w∏adze paƒstwowe,
5) wynikajàcego z wady ubezpieczonego przedmiotu lub
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z jego normalnego zu˝ycia, wylania si´ p∏ynów, t∏uszczów,
barwników lub substancji ˝ràcych znajdujàcych si´
w ubezpieczonym baga˝u,
∏atwo t∏ukàcych si´ przedmiotów – szczególnie wyrobów
glinianych, przedmiotów ze szk∏a, porcelany, marmuru,
waliz, toreb, neseserów, plecaków i temu podobnych
pojemników, z zastrze˝eniem § 22 ust.3,
wszelkich dokumentów, kluczy, Êrodków p∏atniczych,
biletów podró˝nych, bonów towarowych, ksià˝eczek
oszcz´dnoÊciowych i papierów wartoÊciowych,
wszelkiego sprz´tu sportowego i turystycznego
(z wy∏àczeniem namiotów, Êpiworów, karimat, materacy),
wszelkich Êrodków transportu, z wyjàtkiem wózków
dzieci´cych i inwalidzkich,
akcesoriów samochodowych, przedmiotów s∏u˝àcych do
umeblowania samochodów typu karawan, przyczep
kempingowych, jachtów,
sprz´tu i przedmiotów o charakterze profesjonalnym, tzn.
wszystkich przedmiotów i narz´dzi, które s∏u˝à do
wykonywania pracy,
sprz´tu komputerowego, oprogramowania, sprz´tu
elektronicznego, fotograficznego, kinematograficznego,
audio-wideo, kaset, p∏yt, gier wideo i akcesoriów, urzàdzeƒ
∏àcznoÊci, noÊników danych, telefonów komórkowych,
ksià˝ek,
instrumentów muzycznych, dzie∏ sztuki, antyków, kolekcji
broni, bi˝uterii, zegarków, przedmiotów z metali i kamieni
szlachetnych,
okularów, szkie∏ kontaktowych, protez oraz innych
aparatów medycznych i sprz´tu rehabilitacyjnego,
sprz´tu medycznego, lekarstw,
towarów i artyku∏ów spo˝ywczych,
mienia przesiedleƒczego,
paliwa nap´dowego,
wszelkiego typu u˝ywek, np. papierosów i alkoholu,
przedmiotów w iloÊciach wskazujàcych na ich przeznaczenie handlowe.

3)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

4

Likwidacja szkód w ubezpieczeniu baga˝u podró˝nego
prowadzona jest przez Operatora.
W razie powstania szkody Ubezpieczony jest
zobowiàzany:
1) w razie kradzie˝y: niezw∏ocznie z∏o˝yç zawiadomienie
o pope∏nieniu przest´pstwa na najbli˝szym posterunku
policji,
2) w razie zagini´cia czy ca∏kowitego lub cz´Êciowego
zniszczenia: uzyskaç pisemne potwierdzenie zaistnienia
szkody od odpowiednich organów w∏adzy bàdê od
osoby czy firmy odpowiedzialnej za przechowywanie
lub przewóz baga˝u,
3) dostarczyç diagnoz´ lekarskà, je˝eli uszkodzenie
i zniszczenie nastàpi∏o na skutek wystàpienia
nieszcz´Êliwego wypadku.
W ka˝dej sytuacji wymienionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu OWU Ubezpieczony jest zobowiàzany:
1) niezw∏ocznie zg∏osiç szkod´ telefonicznie do Centrum
Assistance pod numerem telefonu podanym
w dokumencie ubezpieczenia, najpóêniej w ciàgu
5 dni od jej zaistnienia (48 godzin w wypadku
kradzie˝y), chyba ˝e zg∏oszenie szkody w wymaganym
terminie nie jest mo˝liwe z powodu dzia∏ania si∏y
wy˝szej (odpowiednio udokumentowanej),
2) Niezw∏ocznie po powrocie do kraju przes∏aç do
Centrum Assistance zg∏oszenie szkody, które
powinno zawieraç dat´, miejsce, okolicznoÊci oraz opis
szkody i dzia∏aƒ, jakie podjà∏ Ubezpieczony po zajÊciu
zdarzenia ubezpieczeniowego; do∏àczyç do zg∏oszenia
szkody pe∏nà dokumentacj´ niezb´dnà do ustalenia
zasadnoÊci roszczenia Ubezpieczonego:
a) orygina∏
dokumentu
ubezpieczenia
lub
potwierdzenia dokumentu ubezpieczenia,
b) wykaz zniszczonych lub skradzionych przedmiotów
sporzàdzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony
przez odpowiednie w∏adze lub osob´ czy firm´
odpowiedzialnà za przechowywanie lub przewóz baga˝u,
c) potwierdzenie z∏o˝enia skargi z∏o˝onej organom
Êcigania (w przypadku kradzie˝y);
d) potwierdzenie uszkodzenia lub zgubienia baga˝u –
protokó∏,
e) orygina∏y rachunków za zakup niezb´dnych
nowych przedmiotów,
f) orygina∏y rachunków za napraw´ uszkodzonych
przedmiotów.
Ustalajàc wysokoÊç Êwiadczenia, Ubezpieczyciel stosuje
ceny towarów obowiàzujàce w handlu w dniu ustalenia
Êwiadczenia, z uwzgl´dnieniem stopnia zu˝ycia. W razie
cz´Êciowego zniszczenia baga˝u stosuje si´ udzia∏ w∏asny
w szkodzie w wysokoÊci 100 PLN.
WysokoÊç wyp∏aconego Êwiadczenia nie mo˝e przekraczaç
wartoÊci faktycznie poniesionej szkody ani obejmowaç
zniszczeƒ wczeÊniej powsta∏ych, w tym stopnia naturalnego
zu˝ycia.
W razie odnalezienia skradzionych lub zagubionych
przedmiotów:
1) Nale˝y niezw∏ocznie powiadomiç Centrum Assistance
pod numerem telefonu podanym w dokumencie
ubezpieczenia zaraz po uzyskaniu informacji o ich
odnalezieniu,
2) Je˝eli Êwiadczenie nie zosta∏o jeszcze wyp∏acone przez
Ubezpieczyciela, Ubezpieczony jest zobowiàzany
odebraç odnalezione przedmioty. Ubezpieczyciel
wyp∏aca wówczas Êwiadczenie za zniszczony bàdê
brakujàcy baga˝ zgodnie z niniejszymi OWU,
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§ 28
Post´powanie w przypadku wystàpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego
1.

2.

ROZDZIA¸ V
WARUNKI UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZENIE
NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1.

2.

Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà nast´pstwa
nieszcz´Êliwych wypadków (dalej „NW”), którym uleg∏
Ubezpieczony podczas podró˝y.
Za dop∏atà dodatkowej sk∏adki, zakres ubezpieczenia
mo˝na rozszerzyç o nast´pstwa:
1) wypadków wynikajàcych z amatorskiego uprawiania
sportów wysokiego ryzyka,
2) wypadków wynikajàcych z amatorskiego uprawiania
narciarstwa i wszystkich jego odmian (z wyjàtkiem
heliskiingu), snowboardu i wszystkich jego odmian
(z wyjàtkiem heliboardingu),
3) wypadków wynikajàcych z wyczynowego uprawiania
sportu,
4) wykonywania przez Ubezpieczonego pracy fizycznej,
5) u osób powy˝ej 65. roku ˝ycia.
§ 26
Jakie Êwiadczenia przys∏ugujà osobom obj´tym
ubezpieczeniem

1.

2.

Z tytu∏u ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków Ubezpieczyciel wyp∏aca nast´pujàce Êwiadczenia:
a. z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy
ubezpieczenia
okreÊlonej
w
dokumencie
ubezpieczenia za ka˝dy 1% trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu,
b. z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego – 50% sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w dokumencie ubezpieczenia. Warunkiem wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u
Êmierci Ubezpieczonego jest wystàpienie zgonu
w ciàgu 24 miesi´cy od daty nieszcz´Êliwego
wypadku oraz zwiàzek przyczynowy zgonu
z nieszcz´Êliwym wypadkiem,
c. z tytu∏u refundacji kosztu przeszkolenia zawodowego
inwalidów – do 20% sumy ubezpieczenia okreÊlonej
w dokumencie ubezpieczenia; koszty te sà zwracane
na podstawie przed∏o˝onych przez Ubezpieczonego
rachunków.
Suma ubezpieczania wynosi w zale˝noÊci od wybranego
wariantu: 5 000 z∏, 10 000 z∏, 15 000 z∏ 20 000 z∏.
§ 27
Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej

1.

2.

Towarzystwo nie odpowiada za nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków powsta∏e i zwiàzane z:
1) zachorowaniami, w tym równie˝ zara˝eniami
chorobami zakaênymi, nawet jeÊli powsta∏y w zwiàzku
ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, za wyjàtkiem
sytuacji, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub
b∏ony Êluzowej w czasie zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony zosta∏ zaka˝ony bakteriami
t´˝ca lub wirusem wÊcieklizny,
2) badaƒ zb´dnych do rozpoznania lub leczenia NW,
badaƒ kontrolnych i szczepieƒ profilaktycznych,
3) wypadkami wynikajàcymi z brania udzia∏u ubezpieczonego w zak∏adach, przest´pstwach albo bójkach,
z wyjàtkiem dzia∏ania w obronie koniecznej,
4) chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz innymi
zak∏óceniami czynnoÊci psychicznych, a tak˝e
dolegliwoÊciami bólowymi, nawet jeÊli zwiàzane sà ze
zdarzeniem ubezpieczeniowym. Trwa∏e zaburzenia
czynnoÊci uk∏adu nerwowego obj´te sà odpowiedzialnoÊcià tylko wówczas, gdy powsta∏y na skutek
zdarzenia ubezpieczeniowym,
5) niew∏aÊciwego leczenia albo niew∏aÊciwie wykonanych
zabiegów na ciele. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje
jednak, je˝eli leczenie, w tym równie˝ diagnoza oraz
zabiegi by∏y nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku
obj´tego umowà ubezpieczenia,
6) przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych.
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, je˝eli
przepuklina brzuszna lub pachwinowa powsta∏a
w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku,
7) uszkodzenia dysków mi´dzykr´gowych, krwawienia
z organów wewn´trznych. Ochrona ubezpieczeniowa
istnieje jednak, je˝eli przyczynà powstania ww.
uszkodzeƒ by∏ nieszcz´Êliwy wypadek,
8) wylewów krwi do mózgu, zawa∏ów, udarów.
JeÊli nie op∏acono dodatkowej sk∏adki, ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeƒ wymienionych
w § 25 ust. 2.

Zdarzenie ubezpieczeniowe jest zg∏aszane Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego po
powrocie do kraju.
Poza obowiàzkami okreÊlonymi w Rozdziale II niniejszych
OWU, Ubezpieczony jest obowiàzany:
1) staraç si´ niezw∏ocznie uzyskaç opiek´ lekarskà
i podjàç leczenie majàce na celu z∏agodzenie
i zmniejszenie skutków nieszcz´Êliwego wypadku,
2) na ˝àdanie Ubezpieczyciela poddaç si´ badaniom
lekarskim przeprowadzonym przez lekarzy wskazanych
przez Ubezpieczyciela.
§ 29
Sposób ustalania stopnia trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu

§ 25

§ 24
Post´powanie w przypadku wystàpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego

Je˝eli Ubezpieczony przed otrzymaniem Êwiadczenia
odzyska∏ skradzione przedmioty w stanie nieuszkodzonym, Ubezpieczyciel zwraca jedynie niezb´dne
koszty zwiàzane z ich odzyskaniem, jednak nie wi´cej
ni˝ do wysokoÊci kwoty Êwiadczenia, jakie by∏oby
nale˝ne, gdyby przedmioty nie zosta∏y odzyskane.
Je˝eli Ubezpieczony po wyp∏acie Êwiadczenia
odzyska skradzione przedmioty, zobowiàzany jest
zwróciç Ubezpieczycielowi kwot´ Êwiadczenia lub
przekazaç Ubezpieczycielowi prawa w∏asnoÊci lub
posiadania odzyskanych przedmiotów.

1.

Rodzaj i wysokoÊç Êwiadczenia ustala si´ po stwierdzeniu
zwiàzku przyczynowego pomi´dzy nieszcz´Êliwym
wypadkiem a skutkiem w postaci Êmierci lub trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu.
2. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu jest okreÊlany
przez lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela na
podstawie indywidualnej oceny naruszenia sprawnoÊci
organizmu z medycznego punktu widzenia.
3. Ustalenie zwiàzku przyczynowego, o którym mowa w ust.1
oraz stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
nast´puje na podstawie dostarczonych dowodów
wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 3 oraz wyników badaƒ
lekarskich.
4. Stopieƒ (procent) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu winien
byç ustalony niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia,
z uwzgl´dnieniem zaleconego przez lekarza leczenia
usprawniajàcego, a w razie d∏u˝szego leczenia – najpóêniej
w ciàgu roku od dnia nieszcz´Êliwego wypadku.
Póêniejsza zmiana trwa∏ego uszczerbku (polepszenie lub
pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokoÊci
Êwiadczenia.
5. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu nie bierze si´ pod uwag´ czynnoÊci zawodowych
wykonywanych przez Ubezpieczonego.
6. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu lub uk∏adu,
którego funkcje przed nieszcz´Êliwym wypadkiem by∏y
ju˝ upoÊledzone wskutek samoistnej choroby lub trwa∏ego
inwalidztwa, stopieƒ (procent) trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu okreÊla si´ w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy stopniem
trwa∏ego uszczerbku w∏aÊciwego dla stanu danego organu,
narzàdu lub uk∏adu po nieszcz´Êliwym wypadku,
a stopniem trwa∏ego uszczerbku istniejàcego bezpoÊrednio
przed nieszcz´Êliwym wypadkiem.
7. Ubezpieczyciel wyp∏aca poszkodowanemu, który
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku dozna∏ trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe Êwiadczenie
pieni´˝ne w wysokoÊci 1/100 sumy ubezpieczenia za ka˝dy
1% (jeden procent) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.
8. Je˝eli w wyniku tego samego nieszcz´Êliwego wypadku
dosz∏o do upoÊledzenia wielu funkcji fizycznych lub
psychicznych organizmu, to stopnie trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu za ka˝de z tych upoÊledzeƒ podlegajà
sumowaniu, jednak ∏àczny stopieƒ trwa∏ego uszczerbku nie
mo˝e przekroczyç 100%.
9. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu koƒczyny stopnie
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu za ka˝de z tych uszkodzeƒ
podlegajà sumowaniu, jednak ∏àczny stopieƒ trwa∏ego
uszczerbku nie mo˝e przekroczyç stopnia trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu za utrat´ uszkodzonej cz´Êci
koƒczyny.
10. Je˝eli wyp∏acono jednorazowe Êwiadczenie z tytu∏u
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, a nast´pnie poszkodowany zmar∏ wskutek tego samego nieszcz´Êliwego
wypadku, Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ tylko
wówczas, gdy jest ono wy˝sze od Êwiadczenia
wyp∏aconego poszkodowanemu, przy czym potràca si´
wyp∏aconà uprzednio kwot´.
11. Je˝eli przed Êmiercià poszkodowanego, która nie pozostaje
w zwiàzku przyczynowym z nieszcz´Êliwym wypadkiem,
nie zosta∏ ustalony procent trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu, Êwiadczenie ustala si´ na podstawie dokumentacji
lekarskiej.
12. Âwiadczenie wyp∏aca si´ w z∏otych polskich niezale˝nie od
miejsca nieszcz´Êliwego wypadku.
ROZDZIA¸ VI
WARUNKI UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 30
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1.

2.

Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialnoÊci cywilnej osób
wymienionych w dokumencie ubezpieczenia, z tytu∏u
szkód w mieniu lub na osobie, wyrzàdzonych osobom
trzecim w czasie podró˝y.
Ubezpieczenie obejmuje szkody pozostajàce w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci ˝ycia prywatnego, przez co
rozumie si´ równie˝ czynnoÊci zwiàzane mi´dzy innymi z:
1) opiekà nad niepe∏noletnimi dzieçmi,
2) posiadaniem zwierzàt domowych,
3) rowerów i sprz´tu p∏ywajàcego bez nap´du
silnikowego,
4) amatorskim uprawianiem sportu (z uwzgl´dnieniem
wy∏àczeƒ z zakresu ochrony ubezpieczeniowej)
i u˝ytkowaniem broni,
5) u˝ytkowaniem pomieszczeƒ mieszkalnych lub innych
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3.

4.

5.

20-05-09

20:01

Page 5

pomieszczeƒ wynajmowanych do celów prywatnych
w budynkach w czasie pobytu zagranicà.
Ubezpieczenie dotyczy szkód powsta∏ych:
1) na terenie kraju sta∏ego zamieszkania Ubezpieczonego pod warunkiem, ˝e dzia∏anie lub zaniechanie
Ubezpieczonego, które by∏o przyczynà szkody mia∏o
miejsce podczas podró˝y,
2) poza krajem sta∏ego zamieszkania Ubezpieczonego;
za wyjàtkiem szkód powsta∏ych na terenie USA
i Kanady.
Za szkod´ uwa˝a si´ zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
ruchomej albo nieruchomoÊci nale˝àcej do poszkodowanego (szkoda w mieniu), jak równie˝ Êmierç
poszkodowanego, uszkodzenie cia∏a lub uszczerbek na
zdrowiu (szkoda na osobie).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej mo˝na rozszerzyç
o odpowiedzialnoÊç za szkody b´dàce nast´pstwem:
1) amatorskiego uprawiania narciarstwa i wszystkich jego
odmian (z wyjàtkiem heliskiingu), snowboardu
i wszystkich jego odmian (z wyjàtkiem heliboardingu),
2) amatorskiego uprawiania sportów wysokiego
ryzyka,
3) wyczynowego uprawiania sportu.
§ 31

3.

4.

§ 34
Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna wynosi w zale˝noÊci od wybranego
wariantu:
1) w odniesieniu do szkód na osobie 50.000 z∏, 100.000 z∏,
150.000 z∏ lub 200 000 z∏,
2) w odniesieniu do szkód w mieniu 5.000 z∏, 10.000 z∏,
15.000 z∏ lub 20 000 z∏.
§ 35
Post´powanie w przypadku wystàpienia zdarzenia
obj´tego ubezpieczeniem poza terenem RP
1.

Jakie zdarzenie powoduje odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela?
OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela powstaje w przypadku gdy
na skutek dzia∏ania bàdê zaniechania Ubezpieczonego osoba
trzecia ponosi szkod´, za którà w Êwietle przepisów prawa
ponosi odpowiedzialnoÊç cywilnà ubezpieczony. Warunkiem
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela jest wystàpienie szkody
w okresie ubezpieczenia.

2.

§ 32
Co jest pokrywane w ramach ubezpieczenia OC
1.

2.

3.

W ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczyciel
wyp∏aca odszkodowanie poszkodowanemu lub zwraca
Ubezpieczonemu odszkodowanie wyp∏acone przez
Ubezpieczonego poszkodowanemu – jeÊli jest to
uzasadnione zakresem i warunkami ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel pokrywa tak˝e:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych
w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia
okolicznoÊci lub wartoÊci szkody,
2) niezb´dne koszty obrony sàdowej w sporze
prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za
jego zgodà; je˝eli w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego, obj´tà ochronà ubezpieczeniowà, zostanie
przeciwko sprawcy szkody wdro˝one post´powanie
karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, je˝eli
za˝àda∏ powo∏ania obroƒcy lub wyrazi∏ zgod´ na
pokrycie zwiàzanych z tym kosztów,
3) niezb´dne koszty dzia∏aƒ podj´tych przez Ubezpieczonego po wystàpieniu wypadku w celu zapobie˝enia
szkodzie lub zmniejszenia jej wartoÊci, je˝eli Êrodki te
by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne.
Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrywane sà
w ramach sumy gwarancyjnej

3.

4.

5.

§ 33
Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej
1.

2.

Umowà ubezpieczenia nie sà obj´te roszczenia
o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych na
poczet ich wykonania.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) o ∏àcznej wartoÊci poni˝ej 200 z∏,
2) powsta∏ych w skutek winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa ubezpieczajàcego lub osób za które
ponosi odpowiedzialnoÊç,
3) wyrzàdzonych u˝ytkowaniem silnikowych jednostek
p∏ywajàcych,
4) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub zarobkowej (np. wynajmu pomieszczeƒ), nawet bez
rejestracji lub zezwolenia,
5) powsta∏e w skutek uchybieƒ w wykonywaniu czynnoÊci
zawodowych Ubezpieczajàcego,
6) wynik∏ych z u˝ycia lub przechowywania broni bez
wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
7) powsta∏ych wskutek umownego przej´cia odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby trzeciej, albo w wyniku
rozszerzenia zakresu w∏asnej odpowiedzialnoÊci
cywilnej wynikajàcej z ustawy,
8) wyrzàdzonych przez osoby obj´te ubezpieczeniem
osobom bliskim, albo osobom przez nie
zatrudnionym, bez wzgl´du na podstaw´ prawnà
zatrudnienia,
9) polegajàcych na wystàpieniu czystych strat finansowych nie zwiàzanych ze szkodà w mieniu ani na osobie,
10) zwiàzanych z naruszeniem praw autorskich, patentów,
znaków towarowych i nazw fabrycznych,
11) w wartoÊciach pieni´˝nych, papierach wartoÊciowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych,
filatelistycznych, numizmatycznych albo dzie∏ach sztuki,
12) powsta∏ych w zwiàzku z zalaniem pomieszczeƒ,
13) wynik∏ych z przeniesienia chorób zakaênych, o których
istnieniu osoba obj´ta ubezpieczeniem wiedzia∏a lub
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci mog∏a si´
dowiedzieç,
14) polegajàcych na utracie mienia ruchomego, z którego
osoby obj´te ubezpieczeniem korzysta∏y na podstawie
umowy najmu, dzier˝awy, leasingu lub innej pokrewnej
umowy,
15) wynikajàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio z wycieku
lub innej formy przedostania si´ do powietrza, wody lub
gruntu jakichkolwiek substancji,

16) powsta∏ych w zwiàzku z posiadaniem nieruchomoÊci.
O ile zakres ubezpieczenia nie zosta∏ rozszerzony za op∏atà
dodatkowej sk∏adki, Ubezpieczyciel nie odpowiada równie˝
za szkody b´dàce nast´pstwem zdarzeƒ wymienionych
w § 30 ust. 5.
Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, kar umownych, kar
administracyjnych lub sàdowych oraz innych kar
o charakterze pieni´˝nym, w tym równie˝ odszkodowaƒ
o charakterze karnym, na∏o˝onych na osoby obj´te
ubezpieczeniem.

6.

Likwidacja szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci
cywilnej wyrzàdzonych poza terenem RP prowadzona jest
przez Operatora, z tym ˝e decyzja w sprawie wyp∏aty
Êwiadczenia z umowy ubezpieczenia wydawana jest przez
Ubezpieczyciela.
W razie wystàpienia zdarzenia mogàcego rodziç odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela bàdê zg∏oszenia roszczeƒ
o naprawienie szkody z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej
Ubezpieczony ma obowiàzek:
1) przed podj´ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ we w∏asnym
zakresie – niezw∏ocznie zg∏osiç telefonicznie ten fakt do
Centrum Assistance, pod numerem telefonu
podanym w dokumencie ubezpieczenia,
2) stosowaç si´ do zaleceƒ Centrum Assistance,
udzielajàc informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,
3) umo˝liwiç Centrum Assistance dokonanie czynnoÊci
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz
udzieliç w tym celu pomocy i wyjaÊnieƒ.
Je˝eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz´te zosta∏o
post´powanie karne, albo je˝eli osoba poszkodowana
wystàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog´ sàdowà,
Ubezpieczony obowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç
o tym Centrum Assistance.
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dor´czyç Ubezpieczycielowi wszelkie dokumenty i informacje dotyczàce
zg∏aszanych roszczeƒ oraz wszcz´tych post´powaƒ
a tak˝e informacje o ewentualnych orzeczeniach sàdu
w terminie umo˝liwiajàcym Ubezpieczycielowi zaj´cie
stanowiska odnoÊnie do podj´cia kroków procesowych.
W razie zg∏oszenia roszczenia o naprawienie szkody z tytu∏u
odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczony ma obowiàzek
zaniechania dzia∏aƒ zmierzajàcych do zaspokojenia
roszczeƒ poszkodowanego, uznania jego roszczeƒ bàdê
zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody
Ubezpieczyciela, chyba ˝e zaspokojenie roszczeƒ
poszkodowanego jest niezb´dne ze wzgl´du na okolicznoÊci
sprawy.
Uchybienie przez Ubezpieczajàcego obowiàzkom,
o którym mowa w ust. 2 do 5 nie powoduje skutków
prawnych dla odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela.
Istnienie odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela i jej rozmiar
ustalane jest zgodnie z ogólnymi regu∏ami dotyczàcymi
odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej Ubezpieczonego
z uwzgl´dnieniem warunków wynikajàcych z umowy
ubezpieczenia.
§ 36

Post´powanie w przypadku wystàpienia zdarzenia
obj´tego ubezpieczeniem na terenie RP
W razie wystàpienia zdarzenia mogàcego rodziç odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela bàdê zg∏oszenia roszczeƒ
o naprawienie szkody z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej na
terenie RP odpowiednie zastosowanie majà zapisy § 35 z tym,
˝e wszystkie czynnoÊci zwiàzane z likwidacjà szkody wykonuje
bezpoÊrednio Ubezpieczyciel.
ROZDZIA¸ VII
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 37
Postanowienia koƒcowe
1.

2.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU zastosowanie majà przepisy prawa polskiego, a w szczególnoÊci
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej.
Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów
o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, uposa˝onego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia
Turysta zatwierdzone zosta∏y Uchwa∏à Zarzàdu nr 15/2009
z dnia: 2009-04-27 i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od 1-05-2009.

ROZDZIA¸ VIII
DEFINICJE
Wyra˝eniom u˝ytym w niniejszych OWU nadaje si´ nast´pujàce
znaczenie:
akty terroryzmu i sabota˝u – nielegalne akcje z u˝yciem
przemocy – indywidualne lub grupowe – organizowane
z pobudek ideologicznych, ekonomicznych czy socjalnych,
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoÊci, dezorganizacji
˝ycia publicznego bàdê zdezorganizowania transportu
publicznego, zak∏adów us∏ugowych lub wytwórczych;
amatorskie sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe lub
motorowodne, powietrzne, speleologia, wspinaczka górska
i ska∏kowa, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie przy
u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, kite surfing, heliskiing,
heliboarding skoki na gumowej linie, uczestniczenie
w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc
charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry powy˝ej
5500 m n.p.m., busz, bieguny, d˝ungla i tereny lodowcowe lub
Ênie˝ne wymagajàce u˝ycia sprz´tu zabezpieczajàcego lub
asekuracyjnego;
Bilet lotniczy – zapis w systemie rezerwacyjnym przewoênika
opisujàcy wszystkie szczegó∏y zawartej umowy przewozu.
Oznacza to w szczególnoÊci, i˝ jedna rezerwacja mo˝e sk∏adaç
si´ z wi´cej, ni˝ jednego biletu. Bilet jest imienny i przypisany do
jednej osoby. Zawsze, gdy mowa jest o bilecie lotniczym, nale˝y
to rozumieç jako bilet elektroniczny lub w formie wydruku,
uprawniajàcy pasa˝era do podró˝y na trasie wskazanej na
bilecie;
Centrum Assistance – prowadzone przez Operatora centrum
udzielajàce pomocy przez 24 godziny na dob´ przez 365 dni
w roku w ramach niniejszych OWU, któremu Ubezpieczony (lub
inna osoba w jego imieniu) mo˝e zg∏osiç zaistnia∏e zdarzenie
ubezpieczeniowe.
Choroba przewlek∏a – zdiagnozowany przed zawarciem
umowy ubezpieczenia stan chorobowy charakteryzujàcy si´
powolnym rozwojem oraz d∏ugookresowym przebiegiem,
choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub b´dàce
przyczynà hospitalizacji w okresie 12 miesi´cy poprzedzajàcych
zawarcie umowy ubezpieczenia oraz jej komplikacje;
Choroba psychiczna – choroba zakwalifikowana w Mi´dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub
zaburzenie zachowania (F00 – F99)
Deszcz nawalny – deszcz o sile nat´˝enia co najmniej 4 wed∏ug
skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (IMiGW). Wystàpienie takiego zjawiska powinno zostaç
przez IMiGW potwierdzone. Gdy nie istnieje mo˝liwoÊç
uzyskania opinii IMiGW, ubezpieczyciel mo˝e stwierdziç fakt
wystàpienia deszczu nawalnego na podstawie stanu
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bàdê
w bezpoÊrednim sàsiedztwie.
Dokument ubezpieczenia – wydruk komputerowy, lub druk
polisy, posiadajàcy indywidualny numer polisy nadany przez
Ubezpieczyciela potwierdzajàcyzawarcie umowy ubezpieczenia,
na którym Ubezpieczajàcy wnioskuje o zawarcie umowy
ubezpieczenia;
Dos∏anie niezb´dnych przedmiotów osobistych –
w przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzie˝y przedmiotów
osobistych niezb´dnych do kontynuowania podró˝y (szk∏a
kontaktowe, okulary itp. z wy∏àczeniem wszelkich dokumentów,
bez wzgl´du na ich charakter), Centrum Assistance organizuje
i pokrywa lub zwraca poniesione koszty zwiàzane z wysy∏kà
tych przedmiotów do miejsca pobytu Ubezpieczonego;
Dostarczenie niezb´dnych lekarstw – w sytuacji gdy
Ubezpieczony w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego
zachorowania wymaga le˝enia Centrum Assistance organizuje
i pokrywa koszty dostarczenia leków zaordynowanych przez
lekarza prowadzàcego do miejsca pobytu Ubezpieczonego.
dziecko – osoba b´dàca na utrzymaniu rodziców (prawnych
opiekunów), w wieku do 18 roku ˝ycia lub do ukoƒczenia nauki,
nie póêniej jednak ni˝ do 24 roku ˝ycia, pod warunkiem
˝e osoba w wieku szkolnym lub studiujàca posiada wa˝nà
legitymacj´ szkolnà lub studenckà;
eksplozja – gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu
z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary
wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´;
w odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego rodzaju
zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za eksplozj´ jest aby
Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y rozdarciu w takich
rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary lub cieczy
nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ; za eksplozj´ uwa˝a si´
równie˝ implozj´ polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub
aparatu pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym;
epidemia – wyst´powanie przypadków tej samej choroby
zakaênej w okreÊlonym czasie, na terenie, na którym choroba
o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie wyst´powa∏a;
grad – opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu;
huragan – wiatr o pr´dkoÊci 17,5 m/s lub wy˝szej,
wyrzàdzajàcy masowe szkody. Wystàpienie takiego wiatru
powinno byç potwierdzone przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Je˝eli nie istnieje mo˝liwoÊç
uzyskania takiego potwierdzenia, uznaje si´ – Êwiadczàcy
o dzia∏aniu huraganu – stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu, w którym one powsta∏y lub w bezpoÊrednim
sàsiedztwie. Pojedyncze szkody sà traktowane jako wynik
dzia∏ania huraganu tylko wtedy, gdy w najbli˝szym sàsiedztwie
stwierdzono Êlady huraganu lub te˝ gdy rodzaj i rozmiary
szkody Êwiadczà o jego wystàpieniu;
Infolinia medyczna – telefoniczna rozmowa z lekarzem
uprawnionym Centrum Assistance, który w miar´ posiadanej
wiedzy specjalistycznej oraz istniejàcych mo˝liwoÊci, udzieli
Ubezpieczonemu ustnej informacji, co do dalszego
post´powania. Informacje, nie majà charakteru diagnosty-
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cznego i leczniczego i nie mogà byç traktowane jako podstawa
do jakichkolwiek roszczeƒ wobec lekarza uprawnionego
Centrum Assistance oraz Ubezpieczyciela;
katastrofa naturalna – zdarzenie zwiàzane z dzia∏aniem si∏
natury powodujàce drastyczne zmiany Êrodowiska na du˝ym
obszarze i wywo∏ane czynnikami naturalnymi takimi jak
wstrzàsy sejsmiczne, wybuchy wulkanów, po˝ary, susze,
powodzie, huragany, zjawiska lodowe na rzekach i morzach
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, d∏ugotrwa∏e
wyst´powanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
masowe wyst´powanie szkodników, chorób roÊlin lub zwierzàt;
kradzie˝ z w∏amaniem – to dokonanie albo usi∏owanie
dokonania zaboru mienia z lokalu po uprzednim usuni´ciu si∏à
zabezpieczenia lub otwarciu wejÊcia przy u˝yciu narz´dzi.
OkreÊlenie dotyczy tak˝e sytuacji wykorzystania podrobionego
lub dopasowanego klucza, bàdê klucza oryginalnego, w którego
posiadanie sprawca wszed∏ wskutek w∏amania do innego lokalu
lub w wyniku rozboju, w którym sprawca ukry∏ si´ przed jego
zamkni´ciem, je˝eli pozostawi∏ Êlady mogàce s∏u˝yç jako
dowód jego ukrycia si´;
Kraj sta∏ego zamieszkania – kraj w którym Ubezpieczony jest
aktualnie obj´ty ubezpieczeniem spo∏ecznym na podstawie
zezwolenia na osiedlenie si´ lub obywatelstwa;
lawina – gwa∏towne zsuwanie si´ lub staczanie mas Êniegu,
lodu, ska∏ lub kamieni ze zboczy górskich;
leczenie ambulatoryjne – leczenie niezwiàzane z trwajàcym
nieprzerwanie, przez co najmniej 24 godziny pobytem
w szpitalu lub innej placówce medycznej;
leczenie szpitalne – leczenie zwiàzane z trwajàcym
nieprzerwanie, przez co najmniej 24 godziny pobytem
w szpitalu lub innej placówce medycznej;
nag∏e zachorowanie – powsta∏y w sposób nag∏y stan
chorobowy zagra˝ajàcy ˝yciu albo zdrowiu osoby
ubezpieczonej wymagajàcy udzielenia natychmiastowej
pomocy medycznej;
nast´pstwo chorób przewlek∏ych – nast´pstwo choroby
zdefiniowanej jako schorzenie, którego objawy utrzymujà si´
d∏u˝ej ni˝ 4 tygodnie, a w trakcie jego przebiegu mogà
wyst´powaç okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego
ustàpienia objawów i które zosta∏o zdiagnozowane lub by∏o
leczone przed rozpocz´ciem ochrony ubezpieczeniowej,
dotyczy osób do 65 roku ˝ycia;
Nieszcz´Êliwy wypadek – Za nieszcz´Êliwy wypadek uwa˝a
si´ nag∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, w wyniku
którego Ubezpieczony wbrew swojej woli dozna∏ trwa∏ego
uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia lub zmar∏. Za nieszcz´Êliwy
wypadek obj´ty ochronà ubezpieczeniowà uwa˝a si´ równie˝
zwichni´cie stawów, nadciàgni´cie bàdê zerwanie mi´Êni,
wiàzade∏ albo torebek stawowych stawów koƒczyn lub
kr´gos∏upa powsta∏e wskutek nadmiernego wysi∏ku;
Operator – podmiot prowadzàcy likwidacj´ szkody w imieniu
Ubezpieczyciela;
Organizacja i pokrycie kosztów transportu nieletnich dzieci
Ubezpieczonego – Centrum Assistance organizuje i pokrywa
koszty transportu do RP dziecka poni˝ej 15 (pi´tnastu) lat (bilet
kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej –
gdy podró˝ kolejà lub autobusem trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin),
które podró˝owa∏o z Ubezpieczonym w czasie wystàpienia
nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania b´dàcego
przyczynà hospitalizacji Ubezpieczonego, pod warunkiem,
˝e bilet nale˝àcy do wymienionego wy˝ej dziecka nie mo˝e byç
wykorzystany. Transport odbywa si´ pod opiekà
przedstawiciela Ubezpieczyciela;
Organizacja i pokrycie kosztów wczeÊniejszego powrotu
Ubezpieczonego do RP – je˝eli Ubezpieczony zmuszony jest
do nag∏ego, wczeÊniejszego powrotu z podró˝y do RP,
a pierwotnie przewidziany Êrodek transportu nie mo˝e byç
wykorzystany, Centrum Assistance pokrywa dodatkowe koszty
transportu Ubezpieczonego (bilet kolejowy, autobusowy lub
bilet lotniczy klasy ekonomicznej – gdy podró˝ kolejà lub
autobusem trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin). Us∏uga ta Êwiadczona
jest tylko w przypadku:
a) Êmierci osoby bliskiej Ubezpieczonego lub nag∏ym
zachorowaniem wymagajàcym jej hospitalizacji, o ile zdarzenie
to mia∏o miejsce w kraju zamieszkania,
b) powa˝nà szkodà w mieniu b´dàcym w∏asnoÊcià
Ubezpieczonego wymagajàcà jego bezwzgl´dnej obecnoÊci
w miejscu zamieszkania na terenie RP, spowodowanà –
w∏amaniem, po˝arem, huraganem, powodzià, deszczem
nawalnym, gradem, lawinà, bezpoÊrednim uderzeniem pioruna,
zapadaniem lub osuwaniem si´ ziemi, eksplozjà, upadkiem
statku powietrznego, wydostaniem si´ wody z urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych, o ile zdarzenie to mia∏o miejsce w miejscu
zamieszkania na terenie RP i pod warunkiem ˝e spowodowa∏o
koniecznoÊç dokonania czynnoÊci administracyjnych lub
prawnych przez ubezpieczajàcego,
c) katastrofà naturalnà, epidemià lub zamieszkami wszelkiego
rodzaju w kraju b´dàcym celem podró˝y, je˝eli zagro˝one jest
˝ycie lub zdrowie Ubezpieczonego i z tego powodu nie b´dzie
mo˝liwe dalsze kontynuowanie podró˝y.
KoniecznoÊç wczeÊniejszego powrotu z podró˝y na teren RP
powinna byç odpowiednio udokumentowana (przez
odpowiednie s∏u˝by) i uprzednio zaakceptowana przez Centrum
Assistance;
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby – je˝eli
Ubezpieczony w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego
zachorowania jest hospitalizowany za granicà przez okres
przekraczajàcy 7 dni i nie towarzyszy mu w podró˝y ˝adna
osoba pe∏noletnia, Centrum Assistance organizuje i dostarcza
osobie wskazanej przez Ubezpieczonego (zamieszka∏ej na
terenie RP) bilet na podró˝ z RP do miejsca pobytu
Ubezpieczonego (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy
klasy ekonomicznej – gdy podró˝ kolejà lub autobusem trwa
d∏u˝ej ni˝ 12 godzin) oraz pokrywa koszty zakwaterowania tej
osoby (hotel i Êniadanie) przez maksymalnie 2 doby,
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osoba bliska – to ma∏˝onek, osoby pozostajàce
w konkubinacie, rodzeƒstwo, wst´pni, zst´pni, teÊcie, zi´ciowie
i synowe, ojczym, macocha, pasierb, przysposobieni
i przysposabiajàcy;
papiery wartoÊciowe – uwa˝a si´ czeki, weksle, obligacje,
akcje oraz inne dokumenty zast´pujàce gotówk´;
pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego – badania
lekarskie, zabiegi, lekarstwa i Êrodki opatrunkowe (przepisane
przez lekarza prowadzàcego) – koszty pokrywane sà do
równowartoÊci sumy ubezpieczenia;
pokrycie kosztów leczenia dentystycznego – leczenie
w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy by∏o
ono niezb´dne wskutek nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà. Górny limit odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela za leczenie stomatologiczne podczas ca∏ego
okresu ubezpieczeniowego wynosi równowartoÊç zgodnie
z tabelà w par. 17 ust. 4 i ogranicza si´ wy∏àcznie do udzielenia
pojedynczej, niezb´dnej i natychmiastowej pomocy lekarskiej;
pokrycie kosztów leczenia szpitalnego – Centrum Assistance
dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi
zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce, organizuje
transport, informuje szpital o warunkach p∏atnoÊci oraz
pozostaje w ciàg∏ym kontakcie ze szpitalem. Koszty pobytu w
szpitalu refundowane sà do równowartoÊci sumy
ubezpieczenia;
Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa – Centrum
Assistance organizuje i pokrywa koszty poszukiwaƒ i koszty
ratownictwa Ubezpieczonego w górach lub na morzu przez
wyspecjalizowane w tym celu jednostki ratownicze. Koszty
poszukiwania i ratownictwa sumujà si´ ze sobà w przypadku ich
jednoczesnego zaistnienia;
Pokrycie kosztów transportu medycznego do RP – Centrum
Assistance organizuje i pokrywa koszty transportu medycznego
Ubezpieczonego na teren RP. Transport Ubezpieczonego
odbywa si´ dostosowanym do jego stanu zdrowia Êrodkiem
transportu. O celowoÊci, terminie, sposobie i mo˝liwoÊci
transportu Ubezpieczonego decyduje lekarz Centrum
Assistance, po konsultacji z lekarzem prowadzàcym leczenie
Ubezpieczonego za granicà. Je˝eli Ubezpieczony nie wyra˝a
zgody na transport uznany przez lekarzy Centrum Assistance za
mo˝liwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej.
Koszt transportu medycznego ograniczony jest do sumy
ubezpieczenia;
Pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do RP –
Centrum Assistance organizuje i op∏aca koszty przewozu
Ubezpieczonego z lokalnego szpitala do którego Ubezpieczony
zosta∏ skierowany lub przewieziony, do miejsca zamieszkania
na terenie RP, pod warunkiem ˝e podró˝ taka jest mo˝liwa
zgodnie z opinià dotyczàcà stanu zdrowia Ubezpieczonego,
wydanà przez lekarza prowadzàcego lub lekarza Centrum
Assistance. Koszty ograniczone sà wysokoÊcià sumy
ubezpieczenia;
Pokrycie kosztów transportu zw∏ok do RP – je˝eli
Ubezpieczony wskutek nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego
zachorowania obj´tego odpowiedzialnoÊcià Ubezpieczyciela
zmar∏ podczas pobytu poza granicami RP oraz kraju sta∏ego
zamieszkania, Centrum Assistance organizuje transport zw∏ok
do miejsca pochówku na terenie RP i pokrywa jego koszty,
w tym koszty zakupu trumny przewozowej (limit
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela w wypadku zakupu trumny
przewozowej stanowi równowartoÊç 3000 PLN). Ubezpieczyciel
mo˝e zorganizowaç i pokryç koszty kremacji i przewiezienia
prochów do miejsca pochówku na terenie RP do równowartoÊci
kosztów transportu zw∏ok;
pokrycie
kosztów
zakwaterowania
podczas
rekonwalescencji – Je˝eli Ubezpieczony w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania poza
granicami RP i kraju sta∏ego zamieszkania, by∏ hospitalizowany
przez co najmniej 6 dni, Centrum Assistance organizuje
i pokrywa koszty zwyk∏ego zakwaterowania Ubezpieczonego –
przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 dób – w odpowiednim hotelu do
którego zosta∏ on skierowany przez lekarza prowadzàcego lub
lekarza Centrum Assistance dla celów rekonwalescencyjnych,
bezpoÊrednio po jego wypisaniu ze szpitala;
polowanie – ogó∏ czynnoÊci mieszczàcych si´ w ramach
lokalnie obowiàzujàcych przepisów, wykonywanych przez
myÊliwych b´dàcych cz∏onkami PZ¸, tj.: tropienie, Êciganie,
strzelanie i ∏owienie zwierzyny;
pomoc administracyjna – w przypadku utraty lub kradzie˝y
Ubezpieczonemu niezb´dnych dokumentów podró˝nych takich
jak paszport, wiza wjazdowa, bilet lotniczy, itp., Centrum
Assistance udziela pomocy polegajàcej na udzieleniu
Ubezpieczonemu niezb´dnych informacji dotyczàcych
formalnoÊci, jakich nale˝y dope∏niç u odpowiednich w∏adz lub
innych s∏u˝b w celu uzyskania wymiany utraconych lub
skradzionych dokumentów;
pomoc medyczna – koszty pomocy medycznej udzielonej
ubezpieczonemu w zakresie niezb´dnym do przywrócenia
stanu zdrowia umo˝liwiajàcego powrót lub transport na teren
RP lub kraju sta∏ego zamieszkania albo kontynuacj´ podró˝y;
pomoc t∏umacza – w razie zdarzenia ubezpieczeniowego
Centrum
Assistance
udziela
telefonicznie
pomocy
Ubezpieczonemu w kontakcie z osobà znajdujàcà si´ na
miejscu zdarzenia(np.: policja, urz´dnicy, lekarze, pracownicy
hotelu itp.);
powik∏ania chorób przewlek∏ych – nag∏e wystàpienie
objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego
narzàdu lub uk∏adu pozostajàce w bezpoÊrednim zwiàzku
z chorobà przewlek∏à i wymagajàce udzielenia natychmiastowej
pomocy lekarskiej;
powódê – zalanie terenów w nast´pstwie podniesienia si´
poziomu wody w korytach wód p∏ynàcych lub stojàcych;
pozostawanie pod wp∏ywem alkoholu – stan powsta∏y
w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego
organizmu takiej iloÊci alkoholu, ˝e jego zawartoÊç wynosi lub
prowadzi do st´˝enia we krwi powy˝ej 0,5‰ alkoholu albo do
obecnoÊci w wydychanym powietrzu powy˝ej 0,25 mg alkoholu
w 1 dm3;

po˝ar – dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´ poza palenisko lub
powsta∏ bez paleniska i móg∏ rozprzestrzeniaç si´ o w∏asnej sile;
praca fizyczna – podj´cie przez Ubezpieczonego za granicà
czynnoÊci, które zwi´kszajà ryzyko powstania szkody
z wyjàtkiem pracy umys∏owej(biurowej, naukowej itp).
Do czynnoÊci tych zaliczamy mi´dzy innymi takie, jak prace
remontowo-budowlane,
w transporcie,
w górnictwie,
w hutnictwie, w rolnictwie, itp. oraz wykonywanie czynnoÊci
wymagajàcych u˝ywania narz´dzi szczególnie niebezpiecznych,
np.: pi∏ tarczowych, heblarek, siekier, kilofów, pi∏ ∏aƒcuchowych,
wiertarek udarowych;
przekazywanie wiadomoÊci rodzinie lub pracodawcy – je˝eli
nieprzewidziane zdarzenie, wypadek lub choroba, strajk,
opóênienie samolotu lub jego uprowadzenie powoduje zw∏ok´
lub zmian´ przebiegu podró˝y Ubezpieczonego, Centrum
Assistance na ˝yczenie Ubezpieczonego, przekazuje niezb´dne
wiadomoÊci osobom przez niego wskazanym;
rozbój – zabór mienia przy u˝yciu przemocy wobec osoby
ubezpieczonego lub gro˝eniu natychmiastowym jej u˝yciem
albo przy doprowadzaniu ubezpieczonego do stanu
nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci;
sporty powietrzne – za sporty powietrzne uwa˝a si´
uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa,
lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego
rodzaju ich odmian, a tak˝e uprawianie jakichkolwiek dyscyplin
zwiàzanych z przemieszczaniem si´ w przestrzeni powietrznej;
sporty wyczynowe I – lekkoatletyka, krykiet, golf, squash,
p∏ywanie
z
wy∏àczeniem
nurkowania
przy
u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu, tenis ziemny i sto∏owy, strzelectwo;
sporty wyczynowe II – gimnastyka akrobatyczna i sportowa,
kajakarstwo, ˝eglarstwo z wy∏àczeniem morskiego, pi∏ka wodna
i r´czna, siatkówka, ∏y˝wiarstwo figurowe i szybkie, wrotkarstwo
i wszystkie jego odmiany, jazda na deskorolce, taniec,
koszykówka, wioÊlarstwo, narciarstwo wodne, szermierka,
surfing i wszystkie jego, odmiany;
sporty wyczynowe III – hokej na lodzie, hokej na trawie, pi∏ka
no˝na, futbol amerykaƒski, baseball, rugby, sporty powietrzne,
sporty hippiczne, trekking, wspinaczka górska i ska∏kowa,
speleologia, narciarstwo i wszystkie jego odmiany, snowboard
i wszystkie jego odmiany, kolarstwo, nurkowanie przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu, skoki do wody, sporty motorowe
i motorowodne, polo, sporty saneczkarskie, rafting, bobsleje,
podnoszenie ci´˝arów, zapasy, sporty walki, ˝eglarstwo
morskie;
ubezpieczony
–
osoba
fizyczna
obj´ta
ochronà
ubezpieczeniowà na podstawie umowy ubezpieczenia;
uderzenie
pioruna
–
bezpoÊrednie
wy∏adowanie
atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiajàce
bezsporne Êlady tego zdarzenia;
upadek statku powietrznego – katastrofa bàdê przymusowe
làdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego
obiektu latajàcego, a tak˝e upadek ich cz´Êci bàdê
przewo˝onego ∏adunku;
usuwanie si´ ziemi – ruch ziemi na stokach;
wartoÊci pieni´˝ne – banknoty i monety polskie oraz
zagraniczne, a tak˝e wyroby ze z∏ota, srebra, kamieni
szlachetnych i pere∏, jak równie˝ platyny i pozosta∏ych metali
z grupy platynowców oraz monety z∏ote i srebrne;
wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dowolnych
dyscyplin sportu w ramach sekcji i klubów sportowych albo
w celach zarobkowych;
zdarzenie ubezpieczeniowe – jest to przewidziane w umowie
ubezpieczenia zdarzenie losowe, wystàpienie którego
powoduje powstanie obowiàzku wyp∏aty odszkodowania lub
innego Êwiadczenia przez Ubezpieczyciela;
Zalanie wodà z urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych –
bezpoÊrednie dzia∏anie wody lub innej cieczy, która na skutek
awarii wydosta∏a si´ z urzàdzeƒ wodociàgowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych instalacji
znajdujàcych si´ wewnàtrz budynku gdzie znajduje si´
ubezpieczone mienie;
zaostrzenie chorób przewlek∏ych – nag∏e nasilenie objawów
choroby przewlek∏ej o ostrym (burzliwym) przebiegu,
wymagajàce udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.
zapadanie si´ ziemi – obni˝enie si´ poziomu terenu z powodu
zawalenia si´ podziemnych pustych przestrzeni w gruncie;
zast´pstwo
Ubezpieczonego
–
je˝eli
w
wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania poza
granicami RP oraz kraju sta∏ego zamieszkania nie jest mo˝liwe
wykonywanie przez Ubezpieczonego powierzonych mu
obowiàzków, Centrum Assistance organizuje i pokrywa koszty
transportu (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy
ekonomicznej – gdy podró˝ kolejà lub autobusem trwa d∏u˝ej
ni˝ 12 godzin) z RP do miejsca pobytu Ubezpieczonego, osoby
która przejmie jego obowiàzki.
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