Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży
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,
notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego. 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: Ubezpieczenie grupowe Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży
Niniejszy dokument ma jedynie dostarczyć podsumowanie informacji podawanych przed zawarciem umowy oraz umownych wykluczeń. Dokument nie jest
dostosowany do indywidualnych potrzeb. Należy zapoznać się z pełnymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz wszelkimi innymi informacjami umownymi
przed zawarciem umowy (np. dotyczącymi ochrony danych osobowych). Pełne informacje niezbędne przed zawarciem umowy oraz informacje o samej umowie
zamieszczone są w dokumentach dotyczących umowy ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem grupowym następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową, w
ramach zawartej przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia grupowego. (Ubezpieczenie w Działu II. i grup 1,2 i 18).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W zależności od wybranego wariantu oraz ustaleń z Ubezpieczycielem,
ochrona może dotyczyć następujących sekcji:

 Wszelkie choroby i stany chorobowe, nieobjęte wprost

✓ Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
✓ Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
komunikacyjnego

✓ Świadczenie na wypadek suchego/wtórnego utonięcia

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za:
ubezpieczeniem;

 Wszelkie Choroby, które zostały zdiagnozowane przed
datą wejścia w życie ochrony ubezpieczeniowej;

 Śmierć i uszczerbek na zdrowiu powstałe w następstwie
niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych
zabiegów na ciele;

ubezpieczonego dziecka

✓ Śmierć rodzica lub obojga rodziców ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

✓ Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie
Nieszczęśliwego Wypadku

✓ Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie ataku
epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie

✓ Pogryzienia lub ukąszenia Ubezpieczonego przez zwierzęta
✓ Stwierdzenie lub podejrzenie Wstrząśnienia mózgu u
Ubezpieczonego

✓ Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego
Wypadku

 Zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienia fizyczne i
moralne;

 Uprawianie Sportów wysokiego ryzyka;
 Straty materialne poniesione w związku z
Nieszczęśliwym Wypadkiem oraz inne koszty;

 Szkody powstałe w związku z popełnieniem lub próbą
popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;

 Śmierć Ubezpieczonego, do której przyczynił się
Uposażony;

 Wypłaty, które skutkowałyby naruszeniem przepisów
ONZ, innych przepisów prawnych UE, Wielkiej Brytanii
lub USA w tym sankcjami handlowymi albo/i
gospodarczymi;

✓ Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Nieszczęśliwego
Wypadku

✓ Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie ataku epilepsji lub
omdlenia o nieustalonej przyczynie

✓ Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Zatrucia
pokarmowego

✓ Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Covid – 19
✓ Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie boreliozy lub od
kleszczowego zapalenia opon

✓ Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie chorób
wywołanych przez pneumokoki i meningokoki

 Okoliczności objęte innymi wyłączeniami określonymi
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel na podstawie umowy może nie ponosić
odpowiedzialności za Zdarzenia Ubezpieczeniowe, na których
wystąpienie miały wpływ następujące czynniki:


Stan nietrzeźwości lub w stan po spożyciu alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych leków nieprzepisanych przez
lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza,
jeżeli miało to wpływ na zaistnienie Nieszczęśliwego
Wypadku lub innego Zdarzenia ubezpieczeniowego;



Zatrucie się przez Ubezpieczonego spowodowane
spożyciem: alkoholu, nikotyny, narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków
zastępczych, leków nieprzepisanych przez lekarza lub

✓ Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby
✓ pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie zarażenia wirusem
AH1/N1

✓ uciążliwość leczenia szpitalnego Ubezpieczonego w następstwie
Nieszczęśliwego Wypadku

✓ Poniesienie kosztów zakupu lub wypożyczenia Przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie
Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczonego
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✓ Poniesienie kosztów adaptacji miejsca zamieszkania lub pojazdu do

użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli miało to
wpływ na zaistnienie Nieszczęśliwego Wypadku lub
innego Zdarzenia ubezpieczeniowego

potrzeb osoby niepełnosprawnej w następstwie Nieszczęśliwego
Wypadku Ubezpieczonego

✓ Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia Ubezpieczonego na



Wojna i działania wojenne; akty terroryzmu; konflikty
zbrojne; skażenie jądrowe, biologiczne lub chemiczne;
udział
Ubezpieczonego
strajkach,
rozruchach,
zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg
lub sabotażu ;



Zaburzenia psychiczne;



Prowadzenie pojazdów silnikowych bez uprawnień;



Jazda rowerem po drogach publicznych przez
Ubezpieczonego w wieku do 10 lat bez opieki osoby
pełnoletniej;



Wypadek statku powietrznego, na którego pokładzie
przebywał Ubezpieczony (z wyjątkiem zdarzeń, gdy
osoba ubezpieczona przebywała, jako pasażer na
pokładzie samolotu licencjonowanych linii lotniczych lub
była transportowana jako poszkodowana/ chora do lub z
placówki medycznej);

terenie Rzeczpospolitej Polskiej

✓ Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia stomatologicznego
Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

✓ Poniesienie kosztów operacji plastycznej w następstwie
Nieszczęśliwego Wypadku

✓ Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub uczęszczania do
placówki oświatowo-wychowawczej, powstała w następstwie
Nieszczęśliwego Wypadku

✓ Konieczność dodatkowych korepetycji
✓ Świadczenie z tytułu konieczności odwołania wycieczki szkolnej
✓ Podwyższenie świadczenia kwotowego o 5% w razie wypadku
komunikacyjnego gdy Ubezpieczony miał zapięte pasy

✓ Świadczenie typu Assistance.
✓ Stwierdzenie Poważnego zachorowania Ubezpieczonego w wieku do
25 roku życia

✓ Amputacja kończyny lub jej części, albo resekcja narządu lub
organu Ubezpieczonego, jeżeli te działania są spowodowane
Nowotworem złośliwym

✓

Stwierdzenie zachorowania Ubezpieczonego na Sepsę

Ponadto obowiązują:



Limit 1.200 zł na usługi assistance;



Inne ograniczenia mające zastosowanie do zgodnie
z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

✓ Uprawianie sportów walki oraz sportowej jazdy konnej

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Co należy do obowiązków
Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są:

• Zadbać o złagodzenie skutków zaistniałych Nieszczęśliwych Wypadków lub Zdarzeń ubezpieczeniowych, poprzez niezwłoczne zgłoszenie się do
lekarza i poddanie się zaleconemu leczeniu;

• Zawiadomić Chubb o zajściu Nieszczęśliwego Wypadku lub Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy
ubezpieczenia grupowego;

• Udzielić Chubb koniecznej pomocy w zasięgnięciu dodatkowych informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Chubb za zgłoszone
roszczenie lub wysokości należnego świadczenia;

• W uzasadnionych przypadkach, na zlecenie Chubb, osoba objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego
zobowiązana jest poddać się badaniu przez wskazanych przez Chubb lekarzy lub obserwacji klinicznej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jeżeli nie umówiono się inaczej:

• Składkę ubezpieczeniową opłaca się w terminie wskazanym w Dokumencie ubezpieczenia;
• Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo;
• Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty składki uważa się datę, w której
pełna kwota składki została zaksięgowana na rachunku bankowym wskazanym przez Chubb.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
• Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: odpowiedzialność Chubb rozpoczyna się od dnia wskazanego w Certyfikacie ubezpieczenia,
jako początek okresu ubezpieczenia.

• Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej:
o z upływem określonego w Certyfikacie ubezpieczenia okresu ubezpieczenia;
o z dniem rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego.

Jak rozwiązać umowę?
• Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia grupowego ze skutkiem natychmiastowym w każdym
momencie składając wyraźne oświadczenie do Chubb w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną.

•
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