
 

Szczególne warunki ubezpieczenia NNW (dotyczy umowy KR50/001100/19/A) 

 

Rodzaj ubezpieczenia. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

(ubezpieczenia majątkowe grupa 1 z działu II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)  

2. Niniejsza umowa określa zasady i warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej osobom, na rzecz 

których została ona zawarta. 

3. Umowa ma charakter generalny i zostaje zawarta na rzecz osób zwanych dalej ubezpieczonymi. 

4.  Ubezpieczonymi, o których mowa w ustępie 2 są funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji 

Małopolskiej, ich małżonkowie lub partnerzy oraz dzieci, a także emerytowani 

funkcjonariusze i pracownicy zgodnie z listą imienną. 

 

Podstawa zawarcia umowy 

§2 

1. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

Biznes&Podróż (PATOW071/1809), zwanych dalej OWU. 

2. Zakres ubezpieczenia został określony w §3 umowy i jest zależny od wariantu wybranego przez 

ubezpieczonego opisanego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wyboru wariantu ubezpieczenia 

Ubezpieczony dokonuje w deklaracji przystąpienia. 

 

Zakres ubezpieczenia 

§ 3 

1. Umowa została zawarta w zakresie pełnym (całodobowym) zgodnie § 16 ust. 2 OWU, w wariancie I 

(system świadczeń proporcjonalnych) zgodnie z § 6 ust. 1 OWU. 

2. Umowa obejmuje wypadki powstałe na terytorium całego świata, z zastrzeżeniem, że świadczenia 

Assistance określone w § 7 ust. 2 OWU funkcjonują wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej  

3. Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące rozszerzenia: 

a. następstwa zawałów serca i udarów mózgu z zastrzeżeniem, że świadczenie z tytułu następstw 

zawałów serca i udarów mózgu jest wypłacane w ramach systemu świadczeń proporcjonalnych 

jako % trwałego uszczerbku od sumy ubezpieczenia 5 000,00 PLN, 

b. następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z uprawianiem dyscyplin 

sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych (z wyłączeniem uprawiania dyscyplin 

sportowych w celach zarobkowych), 

c. następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowanych atakiem epilepsji lub omdleniem o 

nieustalonej przyczynie, 

d. klauzulę zwrotu kosztów pogrzebu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego wskutek 

nieszczęśliwego wypadku zgodnie z poniższą treścią: 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia strony ustaliły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje 

rozszerzony o uzasadnione i udokumentowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego poniesione 

na terenie RP w związku ze śmiercią wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel 

wypłaci świadczenie osobie lub osobom, które poniosły koszty pogrzebu Ubezpieczonego. 

Warunkiem wypłaty niniejszego świadczenia jest wypłata należnego świadczenia z tytułu 

śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, objętego ochroną w ramach 

zawartej umowy ubezpieczenia. Koszty pogrzebu obejmują wszelkie wydatki zwyczajowo 



 

ponoszone w związku z pochówkiem, takie jak koszt usługi, zakup trumny, pomnika, odzieży 

dla zmarłego i koszt przyjęcia żałobnego. 

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli na jednego Ubezpieczonego 

wynosu 2 000,00 PLN 

4. W wariancie III zakres ubezpieczenia zostaje dodatkowo rozszerzony o: 

a. koszty leczenia zgodnie z § 10 OWU oraz koszty rehabilitacji zgodnie z § 13 OWU z łączną 

sumą ubezpieczenia 15 000,00 PLN 

b. zasiłek dzienny zgodnie z § 9 OWU w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień niezdolności do 

pracy, nie więcej niż 5 000,00 PLN, przy czym rozszerzenie to dotyczy wyłącznie 

funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, 

c. rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu (z wyłączeniem uprawiania dyscyplin sportowych 

w celach zarobkowych), 

d. podniesienie limitu dla klauzuli zwrotu kosztów pogrzebu określonej w ust. 3 lit. d powyżej do 

limitu 5 000,00 PLN. 

 

Suma ubezpieczenia 

§4 

1. Sumy ubezpieczenia zależne są od wariantu opisanego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, 

wybranego przez ubezpieczonego w deklaracji przystąpienia. Sumy ubezpieczenia oraz limity 

odpowiedzialności zostały określone w ramach rocznych okresów ubezpieczenia. 

 

Przystąpienie do umowy ubezpieczenia i wystąpienie z niej 

§5 

1. Każdy z Ubezpieczonych z osobna deklaruje przystąpienie do ubezpieczenia poprzez wypełnienie 

deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazania treści Umowy Generalnej oraz OWU każdemu 

Ubezpieczonemu przed przystąpieniem przez niego do ubezpieczenia. 

3. Każdy z Ubezpieczonych z osobna deklaruje przystąpienie do ubezpieczenia poprzez wypełnienie 

i podpisanie deklaracji, o której mowa w ust. 1. 

4. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego następuje od dnia 

wskazanego w deklaracji przystąpienia jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej 

niż od daty wypełnienia deklaracji. 

5. Każdy z Ubezpieczonych może w dowolnym momencie wystąpić z umowy ubezpieczenia poprzez 

złożenie Ubezpieczającemu deklaracji wystąpienia  stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

6. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego następuje z końcem 

miesiąca: 

a. w którym złożył on deklarację o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia, 

b. za który składka za danego ubezpieczonego została opłacona po raz ostatni, 

c. w dniu zakończenia okresu wypowiedzenia w sytuacji o której mowa w §9 niniejszej umowy. 

 

Składka ubezpieczeniowa 

§6 

Składka ubezpieczeniowa zależna jest od wariantu wybranego przez ubezpieczonego w deklaracji 

przystąpienia opisanego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

 

  



 

Zgłaszanie roszczeń 

§8 

1. Ubezpieczony ma obowiązek w ciągu 30 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 

wiadomości powiadomić Ubezpieczyciela o wypadku: 

a. pod numerem infolinii: 

801 107 107 lub 58 555 5 555 

b. drogą internetową poprzez formularz internetowy na stronie: 

https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl 

 

 

Postanowienia końcowe 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia Biznes&Podróż (symbol PAT/OW071/1809), Ustawa o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz  przepisy kodeksu cywilnego. 

  

https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/

