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Pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów z dnia
26 lipca 2021 r. (kod: CBA-NNWK-01/21). Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenie określone ww. OWU.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu/ów (grupa 1 ubezpieczenie wypadku z działu II załącznika
do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu wymienionego w umowie
ubezpieczenia, wynikające z używania tego pojazdu.
Ubezpieczenie obejmuje wypłatę świadczeń w przypadku śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku, w
przypadku uszczerbku w wysokości 100 %, w przypadku
uszczerbku częściowego.
Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów nabycia środków
pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych
poniesionych na terytorium Polski oraz zwrot kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów, a także zwrot udowodnionych kosztów
leczenia, w przypadku, gdy były niezbędne z medycznego punktu
widzenia oraz zostały poniesione na terytorium Polski.
Ubezpieczenie obejmuje zasiłek dzienny z tytułu
udokumentowanej czasowej, pełnej niezdolności do pracy lub
nauki.
Suma ubezpieczenia określana jest przez Ubezpieczającego w
granicach od 5000 zł do 30 000 zł.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów nie
obejmuje wypadków doznanych przez osoby objęte ochroną będących następstwem
jakiejkolwiek choroby lub powstałych w związku z nią, o ile miało to wpływ na powstanie
szkody.
Zakresem ubezpieczenia nie jest objęte zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną
bólem i cierpieniem fizycznym lub psychicznym.
Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów zakupu implantatów i implantacji.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Wypłata świadczeń następuje w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego
wypadku - jeżeli nastąpiła ona w okresie do dwóch lat od jego daty – 100 %
określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia, w przypadku
uszczerbku w wysokości 100 % albo w przypadku uszczerbku częściowego procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na
zdrowiu.
Zasiłek dzienny, przysługuje od 10 dnia po wypadku udokumentowanej czasowej,
pełnej niezdolności do pracy lub nauki, a jeżeli niezdolność do pracy lub nauki
trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni od pierwszego dnia po wypadku
udokumentowanej czasowej pełnej niezdolności do pracy lub nauki.
Zwrot udowodnionych kosztów leczenia, w przypadku, gdy były niezbędne z
medycznego punktu widzenia oraz zostały poniesione na terytorium Polski, nie
później, niż w okresie do dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów
ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów pod warunkiem,
że zostały poniesione nie później, niż w okresie do dwóch lat od daty
nieszczęśliwego wypadku - do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia, jednak nie
więcej, niż do kwoty 2000 zł.
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów nie może przekroczyć kwoty
200 zł na każdy ząb.
Suma wypłaconych świadczeń dla wszystkich poszkodowanych jadących tym
pojazdem, gdzie znajduje się więcej osób, niż jest to przewidziane w dowodzie
rejestracyjnym, nie może przekroczyć iloczynu liczby miejsc i sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ulega
ograniczeniu w zakresie szkód doznanych przez osoby objęte ochroną:
spowodowanych umyślnie przez kierującego pojazdem;
spowodowanych przez kierującego pojazdem, który w chwili zdarzenia
lub przyjazdu na miejsce zdarzenia jednostki policji był w stanie nietrzeźwości
lub w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie
działających środków, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
a także, gdy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca wypadku, jeżeli kierującym był
właściciel pojazdu, a także osoba, z która właściciel pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub inna osoba upoważniona do użytkowania pojazdu,

chyba, że nie miało to wpływu na ustalenie okoliczności lub wysokości szkody;
spowodowanych przez prowadzącego pojazd mechaniczny bez wymaganych
uprawnień do kierowania pojazdem, a także przez osobę, z którą właściciel
pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inną osobę
upoważnioną do użytkowania pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na
powstanie szkody;
powstałych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez
kierującego pojazdem przestępstwa;
powstałych podczas rajdów, wyścigów, pokazów, konkursów lub innych imprez
sportowych z udziałem pojazdu objętego umową ubezpieczenia;
powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego,
zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz ataków
terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub
zarekwirowania mienia przez władzę;
powstałych w wyniku działań energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni
laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;
spowodowanych przez kierującego pojazdem prototypowym rozumianym, jako
model eksperymentalny opracowany przez producenta samochodów dla nowych
serii pojazdów.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów obowiązuje na całym świecie.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?



Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności,
o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy
na jego rachunek;

W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony:




będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacenia składki;

będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości;
W przypadku przedstawienia/zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony ma obowiązek:





powiadomić Ubezpieczyciela o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości;
dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia;
stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielać informacji i pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata może być
jednorazowa bądź w ratach. Płatność - w zależności od ustaleń stron umowy ubezpieczenia - może nastąpić w formie przelewu na dedykowany rachunek
bankowy lub ewentualnie gotówką, poprzez pośrednika ubezpieczeniowego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak, niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.Ochrona
ubezpieczenia kończy się z upływem okresu, na który została zawarta.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Ubezpieczający,
który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od
dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

