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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz  
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia  pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków „Bezpieczny Pracownik” zatwierdzonych 
Uchwałą Zarządu TUZ TUW z dnia 30 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami, w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Jest to ubezpieczenie osobowe skierowane do osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osób fizycznych indywidualnie kontynuującymi ubezpieczenie grupowe. 
Grupy ubezpieczenia: 1 i 2 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

✓ Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych 
wypadków powodujące trwałe uszkodzenia ciała, trwały rozstrój 
zdrowia lub śmierć 

✓ Umową ubezpieczenia mogą zostać objęte osoby, które w dniu jej 
zawierania ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 roku życia 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, które wydarzyły się w okresie trwania umowy 
ubezpieczenia, a także poważne zachorowania, których pierwsze 
objawy wystąpiły w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i które 
zostały zdiagnozowane w okresie trwania umowy 

 

✓ Pakiet podstawowy: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są:  
✓ klauzula 01 - zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego 
✓ klauzula 02 - następstwa nieszczęśliwego wypadku 

powodujące śmierć Ubezpieczonego 
✓ klauzula 03 - następstwa nieszczęśliwego wypadku w ruchu 

komunikacyjnym powodujące śmierć Ubezpieczonego 
✓ klauzula 04 - następstwa nieszczęśliwego wypadku 

powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
✓ klauzula 05 - zryczałtowane koszty leczenia Ubezpieczonego 

powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
✓ klauzula 06 - zryczałtowane koszty leczenia Ubezpieczonego 

powstałe w następstwie poważnego zachorowania 
 
 

✓ Pakiet standardowy 
Objęte są świadczenia określone w Pakiecie podstawowym oraz: 
✓ klauzula 07 - zryczałtowane koszty pogrzebu dziecka 

Ubezpieczonego 
✓ klauzula 08 - następstwa nieszczęśliwego wypadku powodujące 

śmierć dziecka Ubezpieczonego 
✓ klauzula 09 - następstwa nieszczęśliwego wypadku w ruchu 

komunikacyjnym powodujące śmierć dziecka Ubezpieczonego 
✓ klauzula 10 - zryczałtowane koszty pogrzebu małżonka 

Ubezpieczonego,  
✓ klauzula 11 - zryczałtowane koszty pogrzebu rodzica lub teścia 

Ubezpieczonego 
✓ klauzula 12 - zryczałtowane świadczenie z tytułu urodzenia się 

dziecka Ubezpieczonemu 
✓ klauzula 13 - zryczałtowane koszty leczenia dziecka 

Ubezpieczonego powstałe w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

✓ klauzula 14 - zryczałtowane świadczenie z tytułu osierocenia 
dziecka Ubezpieczonego 
 

✓ Pakiet pełny 
Objęte są świadczenia określone w Pakiecie podstawowym i 
standardowym oraz: 
✓ klauzula 15 - zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego 

Ubezpieczonego powstałe w następstwie poważnego 
zachorowania 

✓ klauzula 16 - zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego 
Ubezpieczonego powstałe w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

✓ klauzula 17 - zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego 
małżonka Ubezpieczonego powstałe w następstwie poważnego 
zachorowania 

✓ klauzula 18 - zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego 
małżonka Ubezpieczonego powstałe w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

✓ klauzula 19 - zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego dziecka 
Ubezpieczonego powstałe w następstwie poważnego 
zachorowania 

✓ klauzula 20 - zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego dziecka 
Ubezpieczonego powstałe w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 
 
 

✓ Suma ubezpieczenia 
 

Wysokość sumy ubezpieczenia określana jest osobno dla każdej 
Klauzuli 
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności TUZ 
TUW 

 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

 usiłowania lub popełnienia samobójstwa, samookaleczenia  

 związanych z wszelkimi chorobami ujawnionymi i zdiagnozowanymi przed 
datą przystąpienia do ubezpieczenia  

 uprawiania sportu wysokiego ryzyka 
 

 

  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
TUW TUZ nie odpowiada m.in. za zdarzenia: 
! powstałe w wyniku umyślnego działania Ubezpieczonego lub osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
! powstałe w związku z pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub podobnych środków, z wyłączeniem przypadków 
zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, chyba ze nie miało to 
wpływu na powstanie szkody 

! w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia czynu zabronionego 
! powstałe podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, 

jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd nie posiadając do tego odpowiednich 
uprawnień 

! związane z leczeniem skutków spożycia alkoholu, narkotyków lub środków o 
podobnym działaniu 

! powstałe w wyniku chorób przenoszonych drogą płciową, chorób 
psychicznych, nerwic, stanów depresyjnych 

! związane z ciążą, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym 
! powstałe w wyniku choroby zawodowej 
! powstałe w związku z pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub podobnych środków, z wyłączeniem przypadków 
zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza 

! związane z chirurgią plastyczną lub kosmetyczną, chyba że chodziło 
! o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju, z zastrzeżeniem:  
Koszty leczenia (Klauzula 03) – koszty leczenia, które zostały poniesione na terenie RP 
 

 
 

Ubezpieczenie: pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie  

Następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                           Produkt: Bezpieczny Pracownik 

 

Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Obowiązki Ubezpieczającego 
Obowiązki na początku umowy 

− opłacenia składki ubezpieczeniowej  
 

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz) 
Obowiązki w czasie trwania umowy 

− zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości 
 

Obowiązki w przypadku w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony zobowiązany jest: 

− podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia rozmiarów szkody 

− niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń 

− niezwłocznego zgłoszenia roszczenia w formie pisemnej do TUW „TUZ (Zgłoszenia szkody Ubezpieczony, Uprawniony dokonuje za pośrednictwem Pracodawcy  
a w przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia pisemnie bezpośrednio pod adres siedziby TUZ TUW/placówki lub na Infolinię pod numerem telefonu  
22 327 60 60) 

 
Niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony, Uprawniony powinien dokonać zgłoszenia szkody, które powinno zawierać:  

− numer polisy, 

− szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia wraz z podaniem danych ewentualnych świadków zdarzenia 

− raporty, notatki dokumentację policyjną dotyczącą zdarzenia 

− zaświadczenie lekarskie opisujące rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierające dokładną diagnozę 

− wszystkie zaświadczenia szpitalne związane z wypadkiem lub poważnym zachorowaniem, kartę informacyjną ze szpitala 

− pełną dokumentację medyczną dotyczącą poważnego zachorowania  

− w przypadku śmierci - akt zgonu lub orzeczenie sądu uznające Ubezpieczonego za osobę zmarłą, kartę zgonu 

− dokumenty określające wszystkich wyznaczonych Uprawnionych 

− w przypadku roszczenia o świadczenia z tytułu urodzenia dziecka akt urodzenia dziecka 

− inne dokumenty określone w umowie ubezpieczenia lub w postanowieniach dodatkowych lub odmiennych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia 
 

  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
 
Tryb płatności składki 
Składka może być rozłożona na raty 
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia 
 
Terminy płatności:  
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono inaczej 
Termin zapłaty składki lub  w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie) 

 
  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Początek i koniec okresu ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
Odpowiedzialność TUZ TUW z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia 
następnego miesiąca po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności 
 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 

− z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia 
− z upływem 30 dni od daty wypowiedzenia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia  
− z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
− w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 

powstania szkody 
− z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata 
− z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłacenia zaległej raty składki 
− z dniem określonym w porozumieniu stron o  rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia  

i na bazie tych samych ogólnych warunków ubezpieczenia 
− z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania 
− z dniem zgonu Ubezpieczonego 
− z końcem miesiąca, w którym Ubezpieczony przestał być pracownikiem Ubezpieczającego i został zgłoszony przez Ubezpieczającego jako występujący z ubezpieczenia,  

a Ubezpieczony nie złożył do TUZ TUW wniosku o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia 
−  

  

 

Jak rozwiązać umowę? 
 
Składając pisemne oświadczenie woli  na adres siedziby TUZ TUW lub  u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUW 
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może  nastąpić w przypadkach: 

− wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za 
sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 

− odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa 
ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie poinformował Ubezpieczającego 
będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,  termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie 

− wypowiedzenia  umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 
 
 

l 


