BEZPIECZNA NAUKA - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku
dzieci i młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: BEZPIECZNA NAUKA

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz w
Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci i młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „BEZPIECZNA NAUKA”
obowiązujących od 30 lipca 2021r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie

Produkt obejmuje ubezpieczenia
z grupy 1 i 2Ubezpieczeń
II działu ubezpieczeń,
zgodnie z załącznikiem do Ustawy
z dnia
11 września
2015 r. oSzkoła-Bezpieczny
działalności ubezpieczeniowej
Przedsiębiorstwo:
TUZ Towarzystwo
Wzajemnych
Produkt:
Pakiet
Bezpieczna
Uczeń
i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku?







Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku, któremu uległ
Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub
rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego.

TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i poza granicami kraju, z zastrzeżeniem
ogólnych wyłączeń odpowiedzialności określonych w OWU oraz odpowiednich
postanowień dotyczących poszczególnych świadczeń.

Ochrona ubezpieczeniowa jest całodobowa i trwa 7 dni w tygodniu.
TUZ TUW udziela ochrony ubezpieczeniowej, z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych
będących następstwem nieszczęśliwego wypadku w zakresie:
Świadczenia podstawowe:

trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego;

śmierć Ubezpieczonego;

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego.
Świadczenia dodatkowe:

koszty zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych;

leczenie uciążliwe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o ile nie orzeczono
trwałego uszczerbku na zdrowiu;

koszty leczenia poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

koszty rehabilitacji poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku;

dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie choroby;

pobyt w szpitalu w następstwie zachorowania na COVID 19;

następstwa ugryzienia przez kleszcza;

pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie;

wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

zatrucie pokarmowe;

oparzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

koszty pogrzebu rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w przypadku śmierci w
następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalona z Ubezpieczającym zostaje określona w dokumencie
ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia TUZ
TUW w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego.

Sumy ubezpieczenia i limity dla poszczególnych świadczeń objętych ochroną
ubezpieczeniową ustalone odrębnie w każdym z wariantów ubezpieczenia stanowią
górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wypłacone świadczenie, aż
do jej wyczerpania. Dotyczy to także sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności
wskazanych dla poszczególnych świadczeń.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?





strat materialnych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem z tytułu utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia rzeczy osobistych lub wszelkiego mienia
czystych strat finansowych poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
zadośćuczynienia za odniesiony ból i cierpienie fizyczne i moralne

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
TUZ TUW nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych
wskutek:
 umyślnego działania Ubezpieczonego,
 samobójstwa, samookaleczenia, okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego lub świadomego
spowodowania rozstroju zdrowia niezależnie od stanu jego poczytalności,
 omdleń i utraty przytomności spowodowanej chorobą, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to
nie dotyczy utraty przytomności spowodowanej zawałem serca, udarem mózgu lub
atakiem epilepsji;
 prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu lub
obsługi maszyn bez wymaganych prawem uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na
zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
 w stanie po użyciu alkoholu, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia
ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
 działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, lokautu, jakichkolwiek działań
zbrojnych,
 udziału Ubezpieczonego w marszach protestacyjnych i wiecach, strajkach, zamieszkach,
bójkach, rozruchach, aktach terroru lub sabotażu,
 powstałych w wyniku choroby zakaźnej lub zakażenia w rozumieniu Ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z
zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy następstw ugryzienia przez kleszcza,
zachorowania na COVID 19, pobytu w szpitalu z powodu choroby w rozumieniu zdarzeń
ubezpieczeniowych określonych w niniejszych OWU,
 udziału Ubezpieczonego w zawodach pojazdów silnikowych: w tym rajdach, jazdach
próbnych i testowych oraz zadaniach kaskaderskich,
 posługiwania się przez Ubezpieczonego materiałami lub wyrobami pirotechnicznymi lub
wybuchowymi,
 użycia przez Ubezpieczonego broni palnej oraz uczestnictwie w polowaniach,
 działań polegających na usiłowaniu lub popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
 skażenia radioaktywnego, chemicznego, jądrowego, napromieniowania.
 zawału serca i udaru mózgu, ataków epilepsji u osób w wieku powyżej 67 lat.

!

!

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe
wskutek:
 nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z pomocy lekarskiej lub
nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
 wszelkich chorób lub stanów chorobowych i ich następstw, nawet takich, które występują
nagle (nie dotyczy zawału serca i udaru mózgu oraz ataku epilepsji), innych zachorowań
chyba, że są następstwem ugryzienia przez kleszcza, zachorowaniem na COVID 19 lub
są związane z pobytem w szpitalu z powodu choroby o którym mowa w § 4 ust.9,
 chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu nerwowego, wad wrodzonych i ich
następstw, chorób zawodowych i przewlekłych,
 zatrucia alkoholem, narkotykami, środkami odurzającymi, innymi środkami
farmakologicznymi i psychotropowymi lub podobnie działającymi środkami,
 uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi, bez względu na
to przez kogo były wykonywane, chyba, że leczenie było spowodowane bezpośrednimi
następstwami nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
 błędów w sztuce lekarskiej, eksperymentów medycznych, inwazyjnych zabiegów
kosmetycznych wykonywanych przez osoby nieposiadające uprawnień do ich
wykonywania,
 poddania się zabiegom o charakterze medycznym i paramedycznym poza kontrolą lekarzy,
 zdiagnozowanych chorób, stanów chorobowych i wypadków związanych z
uszkodzeniami ciała lub rozstrojem zdrowia istniejącymi przed zawarciem umowy
ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie
trwania umowy ubezpieczenia,
 nawykowego zwichnięcia stawów,
 przeciążenia lub nadwyrężenia organizmu na skutek wykonywania powtarzalnych
czynności fizycznych,
 schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz innych chorób,
nawet występujących nagle albo ujawniających się po zajściu nieszczęśliwego wypadku.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem, 7 dni w tygodniu:
Koszty zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesione na terenie RP
Koszty rehabilitacji - koszty poniesione na terenie RP

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego
Obowiązki na początku umowy
 opłacenie składki ubezpieczeniowej
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz)
Obowiązki w czasie trwania umowy

NWN.200.001



zgłaszanie zmian okoliczności, o które TUZ TUW pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

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

starać się złagodzić skutki wypadku przez niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza, poddanie się opiece, zaleceniom i zabiegom lekarskim,

zawiadomić TUZ TUW o zajściu zdarzenia,

umożliwić TUZ TUW dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności, zasadności roszczeń, wysokości świadczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Tryb płatności składki
Składka jest płatna jednorazowo, chyba że z TUZ TUW umówiono się inaczej .
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.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia.
Odpowiedzialność TUZ TUW z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się :
 z dniem upływu okresu na który umowa ubezpieczenia została zawarta,
 z dniem otrzymania przez TUZ TUW oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,
 z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia na skutek wypłaty świadczenia lub świadczeń,
 z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia,
 w przypadku opłacenia składki w ratach – jeżeli po upływie terminu płatności raty TUZ TUW wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez
Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialność TUZ TUW, a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu,
− w stosunku Ubezpieczonego z dniem jego śmierci.

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:

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,

każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym 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.
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