Grupowe Ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel): Chubb European Group SE Oddział w Polsce.
Chubb European Group SE Spółka europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 16 00-103
Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP
1080001001, REGON 140121695. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń podlegającym przepisom francuskiego
kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des
Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896,176,662
EUR, opłacony w całości.

Produkt: Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Niniejszy dokument podsumowuje informacje ogólne oraz ogólne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności podawane przed zawarciem umowy
ubezpieczenia. Dokument nie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Należy zapoznać się z pełną treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
oraz wszelkimi innymi informacjami przed zawarciem umowy (np. dotyczącymi ochrony danych osobowych).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Oferowany przez nas ubezpieczenie obejmuje swoją ochronę następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego oraz ich
następstwa w tym niektóre koszty świadczeń medycznych. Ubezpieczenie grupowe: (Dział II i grupa 1,2,18).

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?
W zależności od ustaleń umowy, ochrona
może obejmować następujące zdarzenia:
 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku,
Nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego lub Nieszczęśliwego
wypadku przy pracy;
 Trwałą lub czasową niezdolność do
pracy;
 Trwały uszczerbek na zdrowiu;
 Złamania kości,
 Poparzenie ciała;
 Pobyt w szpitalu;
 Poniesienie kosztów dostosowania lub
zmiany miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego w związku z
Nieszczęśliwym wypadkiem;
 Poniesienie kosztów
przekwalifikowania zawodowego
Ubezpieczonego;
 Poniesienie wydatków na pomoc
domową oraz innych kosztów
medycznych w tym operacji
plastycznej;
 Zawał serca lub Udar mózgu;
 Usługi Assistance.
Szczegółowa lista świadczeń znajduje się w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Wysokość poszczególnych świadczeń
zależy od indywidualnych ustaleń z
Ubezpieczycielem.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?







Aktów agresji. Bezpośredniego, świadomego i dobrowolnego
udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach,
niepokojach społecznych, aktach terroru lub działaniach
zakłócających porządek publiczny;
Zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa;
Popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa, próby
samobójczej lub samookaleczania się;
Roszczeń wynikających z umyślnego spowodowania śmierci
Ubezpieczonego przez Uposażonego;
Niezależnie od okoliczności; w których doszło do zakażenia rozpoznania Zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS),
potwierdzonego pozytywnym wynikiem badania
laboratoryjnego; zakażenia wirusem HIV lub jakąkolwiek jego
formą;

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel może nie ponosić odpowiedzialności za zdarzenia
ubezpieczeniowe, jeśli wpływ na nie miały następujące czynniki:
! Nadużywanie/Zatrucie się przez Ubezpieczonego lekami
stosowanymi niezgodnie z zaleceniami lekarza lub jedną z
substancji ujętych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;
stan nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu;
! Rozpylanie, wykorzystywanie lub wyciek substancji
chemicznych i biologicznych o działaniu patogennym i
rakotwórczym;
! Podróże powietrzne inne niż w charakterze pasażera samolotu
licencjonowanego przewoźnika pasażerskiego;
! Uprawianie sportów wysokiego ryzyka; pełnienie służby
wojskowej; zawodowego uprawiania sportów;
! Prowadzenie przez Ubezpieczonego pojazdów mechanicznych
bez wymaganych uprawnień;
! Unikanie lub ignorowanie zaleceń lekarskich.
Ponadto, Chubb nie wypłaci świadczeń za:
! Wszelkie roszczenia, które skutkowałyby naruszeniem
postanowień ONZ, sankcji handlowych lub gospodarczych lub
innych przepisów prawnych UE, Wielkiej Brytanii lub USA

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium całego świata. W zależności od postanowień Umowy Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za Zdarzenia ubezpieczeniowe mające miejsce:
 Zarówno w trakcie wykonywania czynności życia prywatnego, jak i zawodowego (opcja „24/7”)
 Wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków służbowych (opcja „Praca”).
 Wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków służbowych oraz w drodze do lub z pracy (opcja „Praca” oraz „Droga do i z
Pracy”).
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Co należy do obowiązków Ubezpieczającego?
Przy zawieraniu Umowy


Udzielenie informacji na temat wszelkich okoliczności, o ujawienie których Ubezpieczyciel wnosi przed zawarciem
Umowy, jak również powiadomienie o wszelkich zmianach ich dotyczących.
W okresie obowiązywania Umowy






Unikanie czynników ryzyka, wpływających na zwiększenie się prawdopodobieństwa wystąpienia Zdarzenia
ubezpieczeniowego;
Bezzwłocznie zgłaszanie do Ubezpieczyciela na piśmie wszelkich zmian danych podanych we Wniosku o zawarcie
Umowy, w tym wszelkich istotnych zmiany w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
Udzielenie (na wniosek Ubezpieczyciela) bez zbędnej zwłoki informacji, czy dana osoba jest ubezpieczona;
W terminach wynikających z postanowień Umowy informowanie Ubezpieczyciela o:
o zmianach dotyczących stanu osobowego grupy osób objętych ubezpieczeniem – w przypadku ubezpieczenia
bezimiennego
o nowo przystępujących Ubezpieczonych oraz – w przypadku ubezpieczenia imiennego – Ubezpieczonych,
w odniesieniu do których ochrona ubezpieczeniowa ustała;
W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego:



Bezzwłoczne zawiadomienie Ubezpieczyciela o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego;



Podjęcia starań mających na celu złagodzenie skutków wypadku, w szczególności do poddania się opiece
Uprawnionego lekarza niezwłocznie po wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego i stosowania się do udzielonych
zaleceń;



Powiadomienie i współpraca z Policją, jeśli istnieje podejrzenie, że wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego lub
zwiększenie jego negatywnych skutków mogło zostać spowodowane działaniami przestępczymi lub aktami łamania
prawa;



Dostarczenie Ubezpieczycielowi wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
O ile Umowa nie stanowi inaczej, Składka płatna jest jednorazowo. Wysokość oraz termin płatności Składki wskazane są
w Umowie i potwierdzone w Polisie. Umowa może dopuszczać płatność ratalną.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: Okres odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia
wskazanego w Polisie jako początek Okresu ubezpieczenia.
W odniesieniu do osób przystępujących do Umowy w trakcie jej trwania Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela
rozpoczyna się:
o
od daty wskazanej przez Ubezpieczającego w pisemnym zgłoszeniu do ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż od
dnia następnego po dniu dostarczenia Ubezpieczycielowi Deklaracji zgody osoby lub osób zgłoszonych do
ubezpieczenia;
o
od pierwszego dnia spełnienia przez daną osobę lub osoby kryteriów objęcia ubezpieczeniem wskazanych w
Umowie, o ile w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie powyższych kryteriów,
Ubezpieczający przekazał Ubezpieczycielowi informację o zmianie stanu osobowego ubezpieczonej grupy,
uwzględniającego nowego Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych.
Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej: Polisa wygasa wraz z dniem i godziną określoną w Polisie. W odniesieniu
do konkretnego Ubezpieczonego. Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela kończy się:
o
z dniem jego śmierci lub wypłaty na jego rzecz świadczenia z tytułu Trwałej niezdolności do pracy;
o
z dniem wypłaty świadczenia w kwocie powodującej wyczerpanie Sumy ubezpieczenia – w danej sekcji
ubezpieczenia;
o
z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony przestał spełniać określone w Umowie kryteria objęcia
ochroną ubezpieczeniową;
o
z dniem wyczerpania Zagregowanej sumy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać Umowę?


Ubezpieczający będący przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Innym
podmiotom na odstąpienie przysługuje 30 dni.



Odstąpienie nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za cały okres, w którym Ubezpieczyciel
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.



Umowę można wypowiedzieć w każdym momencie zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
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