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DZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia Na Czas 
Podróży dla Klientów Medicover – Karta Podróżna, zwane dalej SWU, stosuje się do Umowy Grupowego 
Ubezpieczenia Klientów Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, – zwanym dalej 
Ubezpieczającym, na rzecz, wszystkich posiadaczy ważnych kart: Platynowych, Złotych, Srebrnych, Niebieskich, 
Prestige wydanych przez Medicover Sp. z o.o. i jednocześnie ważnych w okresie obowiązywania umowy 
pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem - zwanych dalej Ubezpieczonymi. 
 

§ 1. DEFINICJE 
 
Dokument ubezpieczenia -– polisa, potwierdzająca zawarcie umowy Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków i Ubezpieczenia Na Czas Podróży dla Klientów MEDICOVER – Karta Podróżna,; 
 
Suma ubezpieczenia - wskazana w Umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. 
 
Towarzystwo - AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: 
The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania, reprezentowana przez AIG Europe 
Limited Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod 
numerem 0000436014, NIP 107-00-23-834 siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa 
 
Trwałe inwalidztwo - trwałe fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powodują upośledzenie 
czynności organizmu nierokujące poprawy, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Wskazanie 
wysokości stopnia trwałego inwalidztwa dokonuje się na podstawie orzeczenia lekarskiego. 
 
Ubezpieczający/Posiadacz Polisy - Medicover Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 96, 
00-807 Warszawa.  
 
Ubezpieczeni lub Osoby Ubezpieczone - wszyscy posiadacze ważnych kart: Platynowych, Złotych, Srebrnych, 
Niebieskich, Prestige wydanych przez Medicover Sp. z o.o. i ważnych w okresie obowiązywania umowy pomiędzy 
Ubezpieczającym a Towarzystwem. 
 
Uposażony/Beneficjent - osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Osoby Ubezpieczonej. 
Jeżeli Osoba Ubezpieczona nie wskazała Beneficjenta lub jeżeli w chwili śmierci Osoby Ubezpieczonej nie ma 
Beneficjenta uprawnionego do otrzymania świadczenia, świadczenie to przysługuje członkom rodziny zmarłej 
Osoby Ubezpieczonej według następującej kolejności: małżonek, dzieci, rodzice, pozostali spadkobiercy 
 
Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w 
zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów 
sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny 
sportu.  
 
Zakres Terytorialny - Ubezpieczenie obejmuje wypadki na całym świecie z wyłączeniem terytorium RP i kraju 
stałego miejsca zamieszkania, z wyłączeniem państw i terytoriów objętych Wojną lub Wojną domową. 
 

§ 2. CZAS UBEZPIECZENIA I ZASIĘG TERYTORIALNY 
 

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszych SWU, obowiązuje w czasie każdej podróży 
zagranicznej, poza granicami RP i kraju stałego zamieszkania, zwanej dalej „Podróżą Ubezpieczoną” 

2. Zasięg terytorialny Ubezpieczenia obejmuje terytorium wszystkich krajów świata i obszarów 
międzynarodowych z wyłączeniem państw i terytoriów objętych Wojną, w tym Wojną domową, z 
uwzględnieniem postanowień pkt 1 niniejszego §. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Osobę Ubezpieczoną terytorium 
RP lub kraju stałego zamieszkania tj. przekroczenia granicy państwa, przez co rozumie się także przejście 
przez odprawę paszportową na lotnisku i trwa do momentu jej powrotu na terytorium RP lub kraju stałego 
zamieszkania. 

4. Towarzystwo udzielać będzie ochrony ubezpieczeniowej określonej w niniejszej Umowie Osobie 
Ubezpieczonej jedynie w okresie pierwszych 60 dni przebywania tej Osoby Ubezpieczonej w Podróży 



 4

Ubezpieczonej w czasie każdej podróży zagranicznej odbywającej się w okresie ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej. 

5. Ubezpieczony ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy wyłącznie w okresie 
ważności jego karty Medicover.  

 

§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 
Zakres przysługujących świadczeń ubezpieczeniowych oraz wysokość sum ubezpieczenia szczegółowo określa 
Dokument Ubezpieczenia.  
 
Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek Ubezpieczającego.  
 

§ 4. ROSZCZENIA 
 

Zgłoszenie roszczeń 
 
W razie wydarzenia, które mogłoby być podstawą roszczenia objętego Polisą, należy niezwłocznie zawiadomić o 
tym Towarzystwo w formie pisemnej.  
 
Złożenie wszystkich wymaganych przez Towarzystwo dowodów, świadectw i informacji powinno nastąpić w 
określonej przez Towarzystwo formie, bez narażania Towarzystwa na jakiekolwiek koszty. Na żądanie 
Towarzystwa Osoba Ubezpieczona powinna poddać się na jego koszt badaniu lekarskiemu dla rozpoznania 
zgłaszanych chorób, dolegliwości i/albo obrażeń ciała. W razie Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego 
Zachorowania Osoba Ubezpieczona zobowiązana jest jak najszybciej zgłosić się do lekarza i zastosować się do 
jego zaleceń. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nie dopełnienia przez Osobę 
Ubezpieczoną powyższego obowiązku. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania szkód zostały 
zawarte w dalszej części niniejszych SWU.  
 

Wypłata świadczeń 
 
1. Towarzystwo dokonuje wypłaty wszelkich odszkodowań w swojej siedzibie w Polsce. 
 
2. Towarzystwo wypłaca świadczenie Ubezpieczonemu lub jego przedstawicielowi. 
 
3. W razie śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo zobowiązane jest do 

wypłacenia Beneficjentowi sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, chyba że Beneficjent 
umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, lub zmarł przed jego śmiercią. 

4. Ubezpieczający może w każdym czasie zmienić lub odwołać zastrzeżenie, w którym wskazał osobę 
Beneficjenta. 

 
5. Wypłata świadczenia następuje, zgodnie z dyspozycją uprawnionego do otrzymania świadczenia: 

a. przelewem bankowym, albo  
b. przekazem pocztowym. 

6. Towarzystwo obowiązane jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu, licząc od daty otrzymania 
pisemnego wniosku osoby uprawnionej do sumy ubezpieczenia. 

 
7. Gdyby ustalenie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa okazało się w 

terminie trzydziestodniowym niemożliwe, suma ubezpieczenia (odszkodowanie) powinna być wypłacona w 
terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednak bezsporną część świadczenia Towarzystwo powinno 
spełnić we wskazanym wyżej terminie trzydziestodniowym. 

 
8. W razie płatności przelewem wypłata świadczenia następuje z chwilą złożenia polecenia przelewu przez 

Towarzystwo, natomiast w razie, gdy świadczenie zostaje spełnione w formie przekazu, dniem dokonania 
zapłaty jest dzień złożenia przez Towarzystwo w urzędzie pocztowym dyspozycji dokonania przekazu. 

 
9. Wypłata świadczenia w uzgodnionej wysokości zwalnia Towarzystwo od dalszej odpowiedzialności za 

wypadek, jego następstwa lub koszty leczenia. 
 
 
 
 
 



 5

§ 5. INNE WARUNKI 
 

Właściwość Sądu 
 
1. Spory wynikłe z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych warunków rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy dla siedziby Towarzystwa. 
 
2. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

Obowiązki Posiadacza Polisy i Osób Ubezpieczonych 
 
Posiadacz Polisy i/albo Osoba Ubezpieczona powinni podjąć działania zmierzające do zminimalizowania skutków 
zaistniałych zdarzeń, a także poczynić kroki praktycznie możliwe zmierzające do odzyskania utraconego mienia. 

 
DZIAŁ II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE 
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 

 
§ 1. DEFINICJE 

 
Akt Terrorystyczny - Sprzeczne z prawem użycie (lub zagrożenie użyciem) siły lub przemocy przeciwko ludziom, 
bądź mieniu w celu spełnienia żądań politycznych, ekonomicznych, narodowych, etnicznych, rasowych lub 
religijnych, poprzez zastraszenie lub wymuszenie na rządzie, organizacji lub poszczególnych osobach zmiany ich 
zachowań lub stosowanej polityki. Akt Terrorystyczny nie obejmuje aktu przemocy skierowanego przeciwko 
konkretnej osobie lub osobom, spowodowanego przez powody osobiste dotyczące stron, na przykład rozboju, 
przestępstwa popełnionego w afekcie, morderstwa. Za „Akt Terrorystyczny" uważane jest także jakiekolwiek 
działanie uznane przez władze państwowe za Akt Terrorystyczny. 
 
Nieszczęśliwy Wypadek - Każde obrażenie ciała wynikające bezpośrednio z nagłych przyczyn zewnętrznych, 
odniesione przez Osobę Ubezpieczoną bez jej woli, w okresie ważności Polisy. 

 
Wojna - Działania zbrojne pomiędzy suwerennymi państwami, bez względu czy zostały wypowiedziane czy też 
nie, lub jakiekolwiek działania wojenne (z włączeniem użycia sił zbrojnych) prowadzone przez suwerenne państwo 
z zamiarem osiągnięcia ekonomicznych, geograficznych, narodowych, politycznych, rasowych, religijnych lub 
innych celów. 
 
Wojna Domowa- Działania zbrojne pomiędzy dwoma lub więcej ugrupowaniami w danym kraju, wynikające z 
podziałów etnicznych, religijnych bądź ideologicznych, takie jak: rebelia, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan 
wojenny. 

§ 2. WYŁĄCZENIA 
 
Wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu Nieszczęśliwego Wypadku podlegają obrażenia ciała odniesione w 
następujących okolicznościach lub w związku z nimi: 
 
1. wojna lub Wojna Domowa, napaść zbrojna, powstanie, rewolucja, zamach stanu, akt zbrojny przeciwko władzy 

państwowej; 
 
2. jakikolwiek Akt Terrorystyczny lub zamierzone użycie sił zbrojnych w celu przerwania, zapobieżenia lub 

złagodzenia skutków znanych lub podejrzewanych aktów Terrorystycznych; 
 
3. wydarzenie spowodowane lub sprowokowane świadomie przez Osobę Ubezpieczoną lub Posiadacza Polisy; 
 
4. zażycie przez Osobę Ubezpieczoną narkotyków, leków lub poddanie się kuracji, chyba że wynikło to z zaleceń 

lekarza; 
 
5. działanie pod wpływem alkoholu, którego poziom we krwi przewyższa dopuszczalny poziom określony 

przepisami polskimi dla kierowców pojazdów; 
 
6. samobójstwo lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez Osobę Ubezpieczoną; 
 
7. spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części:  
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a) infekcją bakteryjną (z wyjątkiem zakażeń zarazkami ropotwórczymi powstałych wskutek  
b) obrażeń w wyniku Wypadku); 
c) innymi rodzajami chorób; 
d) leczeniem lub zabiegami chirurgicznymi (z wyjątkiem kuracji, której konieczność jest 
spowodowana wyłącznie przez obrażenia objęte Polisą i która jest prowadzona w czasie określonym w 

Polisie);  
 
8. obrażeniami ciała, powodującymi przepuklinę; 
 
9. wyczynowe uprawianie sportu przez Osobę Ubezpieczoną; 
 
10.  udziału Osoby Ubezpieczonej w zawodach związanych z użyciem wyposażonego w silnik pojazdu lądowego, 

wodnego lub powietrznego; 
 
11.  jazda Osoby Ubezpieczonej w charakterze kierowcy lub pasażera pojazdem jednośladowym o pojemności 

silnika powyżej 125 cm3;  
 
12. w konsekwencji podróżowania Osoby Ubezpieczonej w charakterze pasażera statkiem powietrznym nie 

zarejestrowanym i nie dopuszczonym do przewozu pasażerów na regularnych trasach; 
 
13. pełnienie przez Osobę Ubezpieczoną czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa; 
 
14. w związku z dopuszczeniem się przestępstwa przez Osobę Ubezpieczoną; 
 
15. w odniesieniu do pilotów lub pasażerów wszelkich bezsilnikowych urządzeń latających, skoczków 

spadochronowych albo też osób biorących udział w innych lotach powietrznych w charakterze innym niż 
pasażerowie. 

 
 

DZIAŁ III 
 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 
I NAGŁEGO ZACHOROWANIA 

 
§ 1.DEFINICJE 

 
Akt Terrorystyczny- Sprzeczne z prawem użycie (lub zagrożenie użyciem) siły lub przemocy przeciwko ludziom, 
bądź mieniu w celu spełnienia żądań politycznych, ekonomicznych, narodowych, etnicznych, rasowych lub 
religijnych, poprzez zastraszenie lub wymuszenie na rządzie, organizacji lub poszczególnych osobach zmiany ich 
zachowań lub stosowanej polityki. Akt terrorystyczny nie obejmuje aktu przemocy skierowanego przeciwko 
konkretnej osobie lub osobom, spowodowanego przez powody osobiste dotyczące stron, na przykład rozboju, 
przestępstwa popełnionego w afekcie, morderstwa. Za „akt terrorystyczny" uważane jest także jakiekolwiek 
działanie uznane przez władze państwowe za akt terrorystyczny. 
 
Nieszczęśliwy Wypadek- Każde obrażenie ciała wynikające bezpośrednio z nagłych przyczyn zewnętrznych 
odniesione przez Osobę Ubezpieczoną bez jej woli w okresie ważności Polisy. 
 
Nagłe Zachorowanie - Każde poważne pogorszenie stanu zdrowia Osoby Ubezpieczonej, pod warunkiem, że: 

• wystąpiło w okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia i w Efektywnym Okresie Ubezpieczenia oraz 
po każdym okresie karencji, jeżeli warunek taki umieszczono w Polisie; 

• Osoba Ubezpieczona wymaga opieki lekarza specjalisty w danej dziedzinie; 
• rodzaj choroby nie jest wyłączony z warunków Polisy. 

 
Wojna - Działania zbrojne pomiędzy suwerennymi państwami, bez względu czy zostały wypowiedziane czy też 
nie, lub jakiekolwiek działania wojenne (z włączeniem użycia sił zbrojnych) prowadzone przez suwerenne państwo 
z zamiarem osiągnięcia ekonomicznych, geograficznych, narodowych, politycznych, rasowych, religijnych lub 
innych celów. 
 
Wojna Domowa- Działania zbrojne pomiędzy dwoma lub więcej ugrupowaniami w danym kraju wynikające z 
podziałów etnicznych, religijnych bądź ideologicznych, takie jak: rebelia, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan 
wojenny. 
 

§ 2. WYŁĄCZENIA 
 



 7

Odnoszące się do Nieszczęśliwych Wypadków 
 
Wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu Nieszczęśliwego Wypadku podlegają obrażenia ciała odniesione w 
następujących okolicznościach lub w związku z nimi: 
 
1. Wojna lub Wojna Domowa, napaść zbrojna, powstanie, rewolucja, zamach stanu, akt zbrojny przeciwko 

władzy państwowej; 
 
2. jakikolwiek akt Terrorystyczny lub zamierzone użycie sił zbrojnych w celu przerwania, zapobieżenia lub 

złagodzenia skutków znanych lub podejrzewanych aktów terrorystycznych; 
 
3. wydarzenie spowodowane lub sprowokowane świadomie przez Osobę Ubezpieczoną lub Posiadacza Polisy; 
 
4. zażycie przez Osobę Ubezpieczoną narkotyków, leków lub poddanie się kuracji, chyba, że wynikło to z 

zaleceń lekarza; 
 
5. działanie pod wpływem alkoholu, którego poziom we krwi przewyższa dopuszczalny poziom określony 

przepisami polskimi dla kierowców pojazdów; 
 
6. samobójstwo lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez Osobę Ubezpieczoną; 
 
7. wyczynowe uprawianie sportu przez Osobę Ubezpieczoną; 
 
8. udziału Osoby Ubezpieczonej w zawodach związanych z użyciem wyposażonego w silnik pojazdu lądowego, 

wodnego lub powietrznego; 
 
9. jazda Osoby Ubezpieczonej w charakterze kierowcy lub pasażera pojazdem jednośladowym o pojemności 

silnika powyżej 125 cm3;  
 
10. w konsekwencji podróżowania Osoby Ubezpieczonej w charakterze pasażera statkiem powietrznym nie 

zarejestrowanym i nie dopuszczonym do przewozu pasażerów na regularnych trasach; 
 
11. pełnienie przez Osobę Ubezpieczoną czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa; 
 
12. w związku z dopuszczeniem się przestępstwa przez Osobę Ubezpieczoną; 
 
13. w odniesieniu do pilotów lub pasażerów wszelkich bezsilnikowych urządzeń latających, skoczków 

spadochronowych albo też osób biorących udział w innych lotach powietrznych w charakterze innym niż 
pasażerowie. 

 
Odnoszące się do Nagłego Zachorowania  
 
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca kosztów ani nie wypłaca odszkodowania, jeżeli 
roszczenie dotyczy: 
 
1. porodu lub 3-ch ostatnich miesięcy ciąży liczonych z uwzględnieniem spodziewanego terminu rozwiązania; 
 
2. Osoby Ubezpieczonej pozostającej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających 

środków, chyba, że zostały one zalecone przez lekarza; 
 
3. bezpośrednio lub pośrednio choroby, śmierci, straty lub wydatków spowodowanych przez wirusa HIV (wirus 

niedoboru odpornościowego u ludzi) lub chorobą związaną z tym wirusem, w jakiejkolwiek formie, w tym 
AIDS (zespół nabytego niedoboru odpornościowego), w każdej odmianie tej choroby bez względu na 
przyczynę zachorowania; 

 
4. leczenia zaburzeń nerwowych lub psychicznych bez względu na to, czy chodzi o zaburzenie psychiatryczne, 

stany depresyjne czy też chorobę umysłową; 
 
5. okresowych badań kontrolnych lub obserwacji lekarskich bez względu na to, w jakiej relacji czasowej stan 

chorobowy pozostawał do okresu ubezpieczenia; 
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6. dowolnego rodzaju zabiegów lub pobytów w zakładach opieki długotrwałej (domy starców, sanatoria, zakłady 

rehabilitacyjne, ośrodki leczenia odwykowego itp.); 
 
7. wszelkich chorób rozpoznanych a nie wyleczonych przed Okresem Ubezpieczenia lub przed Efektywnym 

Okresem Ubezpieczenia ustalonym w Polisie; 
 
8. jakiegokolwiek złamania patologicznego; 
 
9. chorób przenoszonych drogą płciową lub operacji plastycznych; 
 
10. następstw ataku epilepsji, delirium tremens i śpiączki cukrzycowej. 
 
 

DZIAŁ IV 
 

ŚMIERĆ W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 
 

§ 1. ZOBOWIĄZANIA TOWARZYSTWA 
 
Towarzystwo wypłaci Beneficjentowi(om) Sumę Ubezpieczenia określoną w Polisie, jeżeli Osoba Ubezpieczona w 
następstwie Nieszczęśliwego Wypadku odniesie obrażenia ciała, które staną się przyczyną śmierci o ile nastąpi 
ona w ciągu 180 dni od daty wydarzenia. 
 

§ 2. ROSZCZENIA 
 
Do wniosku o przyznaniu świadczeń wynikających z Polisy w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 
Beneficjent(ci) albo jego pełnomocnik muszą załączyć akt zgonu Osoby Ubezpieczonej albo orzeczenie sądu 
uznające Osobę Ubezpieczoną za zmarłą. 
 
Akumulacja świadczeń 
 
1. Świadczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa Osoby Ubezpieczonej oraz jej śmierci w następstwie tego 

samego Nieszczęśliwego Wypadku nie mogą być kumulowane. 
 
2. Jeżeli Polisa nie obejmuje ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, to 

świadczenie z tytułu Inwalidztwa będzie przyznane także w stosunku do wypadku, który w ciągu 52 tygodni 
od dnia tegoż zdarzenia stałby się podstawą do roszczenia z powodu śmierci (gdyby ryzyko śmierci było 
objęte Polisą). 

 
3. W przypadku, gdy świadczenie należne z tytułu śmierci jest niższe od świadczeń z tytułu Inwalidztwa, a 

następstwem Nieszczęśliwego Wypadku jest śmierć Osoby Ubezpieczonej przed dokonaniem wypłaty 
świadczeń z tytułu Inwalidztwa, Towarzystwo wypłaci jedynie świadczenie z tytułu Śmierci.  

 
4. Jeżeli w stosunku do Osoby Ubezpieczonej uznano roszczenie z tytułu Inwalidztwa, a Osoba ta następnie 

zmarła w wyniku tego samego wypadku, wówczas świadczenia wypłacone z tytułu Inwalidztwa zostaną 
zaliczone na poczet świadczenia należnego z tytułu Śmierci. 

 
§ 3. DOKUMENTACJA ROSZCZEŃ 

 
1. Zgłoszenie Towarzystwu roszczeń powinno nastąpić w formie pisemnej. Wszelkie wymagane świadectwa 

oraz informacje powinny być sporządzone w formie wskazanej przez Towarzystwo, a koszty ich uzyskania i 
dostarczenia obciążają wnoszącego roszczenia. 

 
2. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania powinno zawierać: 

 
1) Imię i nazwisko Osoby Ubezpieczonej wraz z adresem zamieszkania; 
 
2) numer Polisy; 
 
3) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku oraz nazwiska ewentualnych świadków; 
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4) raporty policyjne dotyczące wypadku, o ile zostały sporządzone; 
 
5) określenie wszystkich Beneficjentów ze wskazaniem dokumentów, w których zostali oni wyznaczeni 

oraz zależnie od okoliczności wypadku także: 
 
6) orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i charakter obrażeń oraz zawierające dokładną diagnozę; 
 
7) świadectwo zgonu. 

 
3. W przypadku śmierci Osoby Ubezpieczonej, o ile nie ma przeszkód prawnych, Towarzystwo może zażądać 

przeprowadzenia autopsji. 
 

§ 4. UZNANIE ZA ZMARŁEGO 
 
1. Jeżeli Osoba Ubezpieczona nie zostanie odnaleziona w ciągu jednego roku od zaginięcia, przymusowego 

lądowania, zatonięcia lub katastrofy środka transportu, którego ta Osoba była pasażerem, wówczas zostanie 
uznane, z zachowaniem wszystkich innych warunków i postanowień Umowy, że dana Osoba poniosła 
śmierć.  

 
2. Jeżeli po wypłaceniu świadczenia z tytułu śmierci w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku okaże się, że Osoba 

Ubezpieczona żyje, świadczenia wypłacone podlegają zwrotowi Towarzystwu. 
 
 

DZIAŁ V 
TRWAŁE INWALIDZTWO CZĘŚCIOWE 

 
§ 1. ZOBOWIĄZANIA TOWARZYSTWA 

 
1. Jeżeli Osoba Ubezpieczona dozna w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku uszkodzenia ciała powodującego 

Trwałe Inwalidztwo Częściowe ujęte w Tabeli Świadczeń zamieszczonej poniżej, to Towarzystwo wypłaci 
Beneficjentowi świadczenie w kwocie wynikającej z przemnożenia Sumy Ubezpieczenia ustalonej w Polisie 
przez procentowy wskaźnik inwalidztwa odpowiadający poniesionej stracie według Tabeli Świadczeń.  

 
2. Odszkodowanie zostanie wypłacone pod warunkiem, że Trwałe Inwalidztwo Częściowe wystąpi przed 

upływem 180 dni od daty wypadku, który je spowodował. 
 

§ 2. ROSZCZENIA 
 
Roszczenie zostanie uwzględnione po uznaniu inwalidztwa za trwałe i nieodwracalne przez lekarza zaufania 
Towarzystwa. 
 
Akumulacja świadczeń 
 
1. Osobie Ubezpieczonej może być przyznane świadczenie z tytułu albo Trwałego Inwalidztwa albo Śmierci w 

Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku; wyklucza się wypłatę obu świadczeń w następstwie tego samego 
zdarzenia. 

 
2. Jeżeli Polisa nie obejmuje ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, to 

odszkodowanie z tytułu Inwalidztwa będzie przyznane także w stosunku do wypadku, który w ciągu 52 
tygodni od dnia tegoż zdarzenia stałby się podstawą do roszczenia z powodu śmierci (gdyby ryzyko śmierci 
było objęte Polisą). 

 
3. W przypadku, gdy świadczenie z tytułu śmierci jest niższe od świadczeń z tytułu Inwalidztwa, a następstwem 

Nieszczęśliwego Wypadku jest śmierć Osoby Ubezpieczonej przed dokonaniem wypłaty świadczeń z tytułu 
Inwalidztwa, Towarzystwo wypłaci jedynie świadczenie z tytułu śmierci. 

 
 

§ 3. DOKUMENTACJA ROSZCZEŃ 
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1. Osoba Ubezpieczona lub jej Pełnomocnik (cy) powinni zgłaszać Towarzystwu roszczenia na piśmie. 
Wszelkie wymagane świadectwa oraz informacje powinny być sporządzone w formie wskazanej przez 
Towarzystwo, a koszty ich uzyskania i dostarczenia obciążają wnoszącego roszczenia. 

 
2. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania powinno zawierać: 
 

1) imię i nazwisko Osoby Ubezpieczonej wraz z adresem zamieszkania;  
 

2) numer Polisy; 
 

3) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku i nazwiska ewentualnych świadków; 
 

4) raporty policyjne dotyczące wypadku, o ile zostały sporządzone; 
 

5) orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i charakter wszystkich obrażeń oraz zawierające dokładną 
diagnozę. 

 
3. Towarzystwo może według własnego uznania i na swój koszt skierować Osobę Ubezpieczoną na badania 

lekarskie. W przypadku śmierci Osoby Ubezpieczonej, o ile nie ma przeszkód prawnych, Towarzystwo może 
zażądać przeprowadzenia autopsji. 

 
TABELA ŚWIADCZEŃ 

 
Rodzaj Inwalidztwa Wysokość świadczenia wyrażona, jako wartość 

procentowa SUMY UBEZPIECZENIA określonej w 
Polisie [%] 

 
Trwałe Inwalidztwo Całkowite 

 
Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100 
Choroba psychiczna powodująca całkowite 
ubezwłasnowolnienie 

 
100 

Całkowita strata obu rąk lub dłon 100 
Całkowita głuchota  100 
Utrata dolnej szczęki 100 
Całkowita utrata mowy 100 
Całkowita strata jednej ręki i jednej nogi 100 
Całkowita strata jednej ręki i jednej stopy 100 
Całkowita strata jednej dłoni i jednej stopy 100 
Całkowita strata jednej dłoni i jednej nogi 100 
Całkowita strata obu nóg 100 
Całkowita strata obu stóp 100 

 
Trwałe Inwalidztwo Częściowe 

Głowa 
 

Strata tkanki kostnej na całej jej grubości:  
- na powierzchni powyżej 6 cm2 40 
- na powierzchni od 3 do 6 cm2 20 
- na powierzchni mniejszej niż 3 cm2 10 
Częściowa strata dolnej szczęki, całej jej wznoszącej się 
części lub połowy kości szczękowej 

 
40 

Całkowita strata jednego oka 40 
Całkowita głuchota jednego ucha 30 
 
 
 

Kończyny górne 
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 Prawa [%] Lewa [%] 
Strata jednej ręki lub jednej dłoni 60 50 
Strata tkanki kostnej ręki (uszkodzenie nieuleczalne i 
ostateczne) 

 
50 

 
40 

Całkowity paraliż kończyny górnej (nieuleczalne 
uszkodzenie nerwów) 

 
65 

 
55 

Całkowite porażenie nerwu pachowego 20 15 
Unieruchomienie barku 40 30 
Unieruchomienie łokcia:   
- w położeniu korzystnym (90° ± 15°) 25 20 
- w położeniu niekorzystnym 40 35 
Strata tkanki kostnej obu kości przedramienia 
(uszkodzenie nieuleczalne i ostateczne) 

 
40 

 
30 

Całkowite porażenie nerwu pośrodkowego 45 35 
Całkowite porażenie nerwu promieniowego 
w okolicy bark 

 
40 

 
35 

Całkowite porażenie nerwu promieniowego przedramienia 30 25 
Całkowite porażenie nerwu promieniowego dłoni 20 15 
Całkowite porażenie nerwu łokciowego 30 25 
Unieruchomienie przegubu dłoni w położeniu korzystnym 
(wyprostowanym i z dłonią w dół) 

 
20 

 
15 

Unieruchomienie przegubu dłoni w położeniu 
niekorzystnym (zgiętym, z napięciem wyprostnym lub z 
dłonią w górę) 

 
30 

 
25 

Całkowita strata kciuka 20 15 
Częściowa strata kciuka (człon paznokciowy) 10 5 
Całkowite unieruchomienie kciuka 20 15 
Całkowita amputacja palca wskazującego 15 10 
Całkowita strata dwóch członów palca wskazującego 10 8 
Całkowita strata członu paznokciowego palca 
wskazującego 

 
5 

 
3 

Jednoczesna amputacja kciuka i palca wskazującego 35 25 
Całkowita strata kciuka i palca innego niż wskazujący 25 20 
Całkowita strata dwóch palców innych niż kciuk i palec 
wskazujący 

 
12 

 
8 

Całkowita strata trzech palców innych niż 
kciuk i palec wskazujący 

 
20 

 
15 

Całkowita strata czterech palców łącznie z kciukiem 45 40 
Całkowita strata czterech palców z wyłączeniem kciuka 40 35 
Całkowita strata palca środkowego 10 8 
Całkowita strata palca innego niż kciuk, palec wskazujący 
lub środkowy 

 
7 

 
3 

 
Kończyny dolne 

 
 Prawa lub Lewa [%] 
Całkowita strata uda (górnej połowy) 60 
Całkowita strata uda (dolnej połowy) i podudzia 50 
Całkowita strata stopy (amputacja w okolicy piszczelowo-
stępowej)  

 
45 

Częściowa strata stopy (amputacja w stawie skokowym) 40 
Częściowa strata stopy (amputacja w środkowej części 
stopy) 

 
35 

Częściowa strata stopy (amputacja w okolicy stępowo-
śródstopnej) 

 
30 

Całkowity paraliż dolnej kończyny (nieuleczalne 
uszkodzenie nerwu) 

 
60 

Pełne porażenie zewnętrznego nerwu kulszowo-
podkolanowego 

30 
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Pełne porażenie wewnętrznego nerwu kulszowo-
podkolanowego  

 
20 

Pełne porażenie obu nerwów kulszowo-podkolanowych 
(zewnętrznego i wewnętrznego) 

 
40 

Unieruchomienie stawu biodrowego 30 
Unieruchomienie stawu kolanowego 20 
Strata tkanki kostnej kości udowej lub obu kości podudzia 
(stan nieuleczalny) 

 
60 

Strata tkanki kostnej rzepki ze znacznym rozsunięciem 
fragmentów i dużym utrudnieniem ruchów przy 
wyprostowanym podudziu 

 
 

40 
Strata tkanki kostnej rzepki z zachowaniem możliwości 
ruchów 

 
40 

Skrócenie kończyny dolnej, o co najmniej 5 cm 20 
Skrócenie kończyny dolnej o 3 do 5 cm 20 
Skrócenie kończyny dolnej o 1 do 3 cm 10 
Całkowita amputacja wszystkich palców stóp 25 
Amputacja czterech palców stóp łącznie z dużym palcem 20 
Całkowita strata czterech palców stóp 10 
Całkowita strata dużego palca 10 
Całkowita strata dwóch palców stóp 5 
Amputacja jednego palca stopy innego niż duży palec 3 
 
4. Unieruchomienie palców rąk (z wyjątkiem kciuka i palca wskazującego) oraz palców nóg (z wyjątkiem palucha) 

uprawnia jedynie do 50% odszkodowania należnego w przypadku straty danych członków. 
 
5. W przypadkach Trwałego Inwalidztwa niewyszczególnionych powyżej, świadczenia zostaną określone przez 

lekarza zaufania Towarzystwa odpowiednio do stopnia utraty sprawności przez Osobę Ubezpieczoną, 
porównując poszczególne przypadki z ujętymi w Tabeli. Nie jest przy tym brane pod uwagę zajęcie Osoby 
Ubezpieczonej. 

 
6. Jeżeli w wyniku tego samego Nieszczęśliwego Wypadku wystąpi więcej niż jedna ze strat wymienionych w 

powyższej Tabeli Świadczeń, to całkowita kwota świadczenia będzie sumą kwot należnych za każdą doznaną 
stratę, lecz nie może przekroczyć całkowitej Sumy Ubezpieczenia ustalonej w Polisie. 

 
7. Jeżeli stan zdrowia Osoby Ubezpieczonej w czasie poprzedzającym wypadek lub zaniedbanie/odmowa 

poddania się powypadkowej opiece lekarskiej ma ujemny wpływ na obrażenia powypadkowe, to wysokość 
świadczenia będzie określona tak jak dla skutków, które wystąpiłyby, gdyby wypadkowi uległa osoba w pełni 
zdrowa fizycznie, która poddała się właściwemu leczeniu. 

 
8. Jeżeli Osoba Ubezpieczona jest leworęczna i zaznaczyła to przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia to 

wartości procentowe świadczenia podane w Tabeli Świadczeń dla lewych i prawych kończyn zostaną 
odpowiednio zamienione. 

 
 

DZIAŁ VI 
TRWAŁE INWALIDZTWO CAŁKOWITE 

 
§ 1.  ZOBOWIĄZANIA TOWARZYSTWA 

 
1. Jeżeli w okresie 180 dni od daty wypadku oraz w jego wyniku Osoba Ubezpieczona zostanie uznana za 

Inwalidę, Towarzystwo wypłaci tej Osobie (Beneficjentowi) świadczenie w wysokości odpowiadającej Sumie 
Ubezpieczenia ustalonej dla tego rodzaju ryzyka w Polisie pomniejszoną o wypłacone i/lub pozostające 
jeszcze do wypłaty świadczenia przyznane tej Osobie przez Towarzystwo z tytułu ubezpieczenia innych 
rodzajów ryzyka dotyczącego inwalidztwa, objętych tą samą Polisą i będących rezultatem tego samego 
wypadku. 

 
2. Za Trwałe Inwalidztwo Całkowite uważa się taką niesprawność Osoby Ubezpieczonej, która trwa 

nieprzerwanie przez okres dwunastu kolejnych miesięcy i pod koniec tego okresu pozostaje całkowita, ciągła i 
trwała i uniemożliwia Osobie Ubezpieczonej podjęcie jakiejkolwiek działalności lub pracy zarobkowej, do 
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której wykonywania Osoba Ubezpieczona posiada odpowiednie kwalifikacje zgodne z jej wykształceniem, 
przeszkoleniem lub doświadczeniem zawodowym. 

 
§ 2. ROSZCZENIA 

 
Roszczenie zostanie uwzględnione po uznaniu Inwalidztwa za całkowite, trwałe i nieodwracalne przez lekarza 
zaufania Towarzystwa. 
 
Akumulacja świadczeń 
 
1. Osobie Ubezpieczonej może być przyznane świadczenie z tytułu albo Trwałego Inwalidztwa albo Śmierci w 

Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku; wyklucza się wypłatę obu świadczeń w następstwie tego samego 
zdarzenia. 

 
2. Jeżeli Polisa nie obejmuje ubezpieczenia na wypadek Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, to 

odszkodowanie z tytułu Inwalidztwa będzie przyznane także w stosunku do wypadku, który w ciągu 52 
tygodni od dnia tegoż zdarzenia stałby się podstawą do roszczenia z powodu śmierci. 

 
3. W przypadku, gdy świadczenie z tytułu Śmierci jest niższe od świadczeń z tytułu Inwalidztwa, a następstwem 

Nieszczęśliwego Wypadku jest śmierć Osoby Ubezpieczonej przed dokonaniem wypłaty świadczeń z tytułu 
Inwalidztwa, Towarzystwo wypłaci jedynie świadczenie z tytułu Śmierci. 

 
§ 3. DOKUMENTACJA ROSZCZEŃ 

 
1. Zgłoszenie Towarzystwu roszczeń powinno nastąpić w formie pisemnej. Wszelkie wymagane świadectwa 

oraz informacje powinny być sporządzone w formie wskazanej przez Towarzystwo, a koszty ich uzyskania i 
dostarczenia obciążają wnoszącego roszczenia. 

 
2. Roszczenie o wypłatę odszkodowania powinno zawierać: 
 

1) imię i nazwisko Osoby Ubezpieczonej wraz z adresem zamieszkania; 
 

2) numer Polisy; 
 

3) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku i nazwiska ewentualnych świadków; 
 

4) raporty policyjne dotyczące wypadku, o ile zostały sporządzone; 
 

5) orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i charakter wszystkich obrażeń oraz zawierające dokładną 
diagnozę. 

 
3. Towarzystwo może, według własnego uznania i na swój koszt skierować Osobę Ubezpieczoną na badania 
lekarskie. 
 
4. W przypadku śmierci Osoby Ubezpieczonej, o ile nie ma przeszkód prawnych, Towarzystwo może zażądać 
przeprowadzenia autopsji. 
 
 

DZIAŁ VII 
BAGAŻ I PRZEDMIOTY OSOBISTEGO UŻYTKU 

 
§ 1. DEFINICJE 

 
Bagaż i/albo Przedmioty Osobistego Użytku- Bagażem i/albo przedmiotami osobistego użytku są w rozumieniu 
Polisy walizy, nesesery, torby, paczki wraz z ich zawartością, do której zalicza się jedynie odzież i rzeczy osobiste 
należące do Osoby Ubezpieczonej w czasie jej podróży.  
 

§ 2. ZOBOWIĄZANIE TOWARZYSTWA 
 
W przypadkach: 
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1. jeżeli bagaż i/albo przedmioty osobistego użytku zostaną utracone/uszkodzone, Towarzystwo wypłaci Osobie 

Ubezpieczonej rekompensatę, biorąc pod uwagę wartość rzeczy zagubionych lub uszkodzonych do wysokości 
Sumy Ubezpieczenia określonej w Polisie, pod warunkiem, że wyżej wymienione rzeczy zostały 
powierzone przedsiębiorstwu przewozowemu za pokwitowaniem; 

 
2. jeżeli Osoba Ubezpieczona przebywająca poza stałym miejscem zamieszkania zostanie czasowo 

pozbawiona bagażu lub przedmiotów osobistego użytku na okres dłuższy niż 12 godzin z wyłączeniem 
okresu, na który powierzono te przedmioty przewoźnikowi za pokwitowaniem, Towarzystwo wypłaci Osobie 
Ubezpieczonej sumę nie przekraczającą USD 200, - na niezbędne wydatki, która będzie potrącona z 
ewentualnego odszkodowania należnego z tytułu utraty w przypadku określonym w pkt. 1). 

 
3. Odszkodowanie takie nie przysługuje Osobie Ubezpieczonej, gdy czasowe pozbawienie bagażu wystąpi 

po powrocie Osoby Ubezpieczonej do stałego miejsca zamieszkania. 
 

§ 3. ROSZCZENIA 
 
1. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu lub przedmiotów osobistego użytku powierzonych 

przedsiębiorstwu przewozowemu odszkodowanie będzie wypłacone do wysokości Sumy Ubezpieczenia 
ustalonej w Polisie, po potrąceniu odszkodowań otrzymanych przez Osobę Ubezpieczoną od przewoźnika i 
wyłącznie, jako uzupełnienie tych odszkodowań. 

 
2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu utraty lub uszkodzenia każdego pojedynczego przedmiotu, pary lub 

kompletu, w tym elementu pary lub kompletu, bez którego stają się one bezużyteczne będzie, ograniczona do 
wysokości 20% Sumy Ubezpieczenia, lecz nie wyższej od równowartości USD 200,-. 

 
3. Każdą parę i komplet uważa się za pojedynczy artykuł.  
 
4. W przypadku utraty przedmiotu stanowiącego część pary lub kompletu Towarzystwo jest odpowiedzialne 

jedynie w takim zakresie, w jakim wartość utraconego przedmiotu pozostaje w relacji do pary lub do 
kompletu.  

 
5. Osoba Ubezpieczona powinna zachować wszelkie uzasadnione środki ostrożności dla zapewnienia 

bezpieczeństwa całego mienia ubezpieczonego na mocy Polisy. 
 
 
6. Realizacja odszkodowania może nastąpić w postaci dostarczenia Osobie Ubezpieczonej przedmiotu 

zastępczego lub zapłaty rekompensaty pieniężnej, której wysokość nie może przekraczać Sumy 
Ubezpieczenia. Wybór formy odszkodowania należy do Towarzystwa. 

 
§ 4. DOKUMENTACJA ROSZCZEŃ 

 
1. Osoba Ubezpieczona lub jej Pełnomocnik(cy) powinni zgłaszać Towarzystwu roszczenia na piśmie. 

Wszelkie wymagane świadectwa oraz informacje powinny być sporządzone w formie wskazanej przez 
Towarzystwo, a koszty ich uzyskania i dostarczenia obciążają wnoszącego roszczenia. 

 
2. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania powinno zawierać: 

 
1) imię i nazwisko Osoby Ubezpieczonej wraz z adresem zamieszkania;  

 
2) numer Polisy; 

 
3) szczegółowy opis okoliczności kradzieży, zagubienia lub uszkodzenia bagażu lub przedmiotów 

osobistego użytku; 
 

4) kopię pisemnego zgłoszenia przedsiębiorstwu przewozowemu zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia 
bagażu lub przedmiotów osobistego użytku; 

5) spis oraz ceny zakupu wszystkich skradzionych, zagubionych lub uszkodzonych przedmiotów, 
wchodzących w skład bagażu albo przedmiotów osobistego użytku; 
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6) datę i miejsce zakupu oraz ewentualne rachunki dotyczące rzeczy zagubionych, skradzionych lub 
uszkodzonych; 

 
7) wszystkie rachunki i faktury, jako dowody zakupu dokonanego w przypadku opóźnienia przybycia 

bagażu (wg § 2.2), jak również dowód opóźnienia, numer lotu i miejsce opóźnienia. 
 

§ 5. WYŁĄCZENIA 
 
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następujących szkód: 
 
1. powstałych w wyniku wojny, wojny domowej, napaści zbrojnej, powstania, rewolucji, zamachu stanu, aktu 

zbrojnego przeciwko władzy państwowej, jakiegokolwiek aktu terrorystycznego, zamierzonego użycia sił 
zbrojnych w celu przerwania, zapobieżenia lub złagodzenia skutków znanych lub podejrzewanych aktów 
terrorystycznych; 

 
2. wyszczerbienia, porysowania, potłuczenia szklanych, porcelanowych lub innych kruchych przedmiotów, 

chyba że szkody te powstały na skutek pożaru, kradzieży lub wypadku środka transportu, którym te 
przedmioty były przewożone; 

 
3. uszkodzeń spowodowanych przez robactwo lub inne szkodniki; 
 
4. utraty lub uszkodzenia wskutek zużycia; 
 
5. utraty gotówki, czeków, przekazów pocztowych, czeków podróżniczych, biletów podróżnych, wszelkiego 

rodzaju papierów wartościowych oraz biżuterii; 
 
6. utraty lub uszkodzenia wskutek opóźnienia, zatrzymania lub konfiskaty przez funkcjonariuszy Urzędu 

Celnego lub innych władz; 
 
7. szkody nie zgłoszonej policji lub przedsiębiorstwu przewozowemu w ciągu 24 godzin od jej stwierdzenia; 
 
8. prania, czyszczenia, suszenia, reperacji lub odnawiania przedmiotów; 
 
9. utraty pojazdów lub ich wyposażenia; 
 
10. utraty bagażu lub przedmiotów osobistego użytku przesyłanych za listem przewozowym; 
 
11. stopniowej utraty wartości lub psucia się rzeczy nietrwałych. 

 
 

DZIAŁ VIII 
KOSZTY LECZENIA POWYPADKOWEGO 

I NAGŁEGO ZACHOROWANIA 
 

§1. DEFINICJE 
 
Koszty leczenia - Koszty leczenia oznaczają poniesione poza granicami Polski lub kraju stałego zamieszkania 
Osoby Ubezpieczonej (jeżeli nie jest nim Polska) normalne i uzasadnione koszty wszelkich porad, opieki, kuracji i 
zabiegów leczniczych, w tym także chirurgicznych, udzielanych lub zalecanych przez lekarza. Koszty zabiegów 
dentystycznych są objęte ubezpieczeniem tylko w przypadku, gdy konieczność przeprowadzenia tych zabiegów 
jest następstwem Nieszczęśliwego Wypadku. 
 
Kosztami leczenia objętymi ubezpieczeniem są wyłącznie koszty wyszczególnione poniżej: 
 
1) leczenie ambulatoryjne, usługi świadczone przez pogotowie ratunkowe, opłaty za pobyt i utrzymanie w 

szpitalu; 
 
2) honoraria lekarskie; 
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3) koszty leczenia prowadzonego w szpitalu lub poza szpitalem, w tym: badań laboratoryjnych, przewozów 
karetką pogotowia, zaleconych przez lekarza leków lub innych środków farmaceutycznych lub leczniczych 
oraz środków znieczulających, transfuzji, protez lub sztucznych oczu (z wyłączeniem napraw lub wymiany tych 
elementów), prześwietleń; 

 
4) opłaty za opiekę pielęgniarską; 
 
Ambulatorium - Ambulatorium oznacza posiadający odpowiednie zezwolenie zakład świadczący usługi lecznicze, 
w tym także chirurgiczne, nie będący szpitalem, przychodnią ani gabinetem lekarskim. 
 
Szpital - Szpital oznacza zakład, który: 
 
1) jest prowadzony zgodnie z przepisami, w celu leczenia osób rannych lub chorych oraz opieki nad nimi; 
 
2) posiada na swoim terenie lub w zakładach, z których może korzystać ,funkcjonujące w sposób stały 

urządzenia i środki do prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz wykonywania zabiegów chirurgicznych; 
 
3) zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską;  
 
4) jest prowadzony przez lekarza; 
 
Szpitalem nie jest: 
 
1) oddział opieki, rehabilitacji ani oddział geriatryczny, gdzie opieka nad pacjentem ogranicza się przede 

wszystkim do pielęgnacji; 
 
2) zakład będący domem wypoczynkowym, domem opieki dla przewlekle chorych, sanatorium, lecznicą dla 

rekonwalescentów lub domem starców. 
 
Lekarz - Lekarz oznacza osobę niespokrewnioną z Osobą Ubezpieczoną, posiadającą odpowiednie uprawnienia, 
zawodowo zajmującą się leczeniem, prowadzącą w ramach swoich uprawnień leczenie obrażeń, które stanowią 
podstawę roszczenia. 
 
Koszty normalne i uzasadnione - Określenie "koszty normalne i uzasadnione" oznacza koszty i ceny medycznie 
niezbędnych usług i świadczeń, zalecanych przy leczeniu przypadków o porównywalnym charakterze, 
obowiązujące w miejscu wykonywania tych usług i świadczeń, jednakże nie dotyczy opłat, które pacjent nie 
posiadający ubezpieczenia uznałby za zbędne. 
 

§ 2. ZOBOWIĄZANIA TOWARZYSTWA 
 
Jeżeli w trakcie podróży poza granicami Polski (bądź też innego kraju stałego zamieszkania) Osoba 
Ubezpieczona ulegnie Nieszczęśliwemu Wypadkowi, to Towarzystwo pokrywa niezbędne i uzasadnione koszty 
leczenia, poniesione w ciągu 3 miesięcy od daty wypadku, do wysokości Sumy Ubezpieczenia określonej w 
Polisie dla kosztów leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania. 
 

§ 3. DOKUMENTACJA ROSZCZEŃ 
 
1. Osoba Ubezpieczona lub Pełnomocnik(cy) powinni zgłaszać Towarzystwu roszczenia na piśmie. Wszelkie 

wymagane świadectwa oraz informacje powinny być sporządzone w formie wskazanej przez Towarzystwo, a 
koszty ich uzyskania i dostarczenia obciążają wnoszącego roszczenie.  

 
2. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania powinno zawierać: 
 

1) imię i nazwisko Osoby Ubezpieczonej wraz z adresem zamieszkania; 
 

2) numer Polisy; 
 

3) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku oraz nazwiska ewentualnych świadków; 
4) raporty policyjne dotyczące wypadku, o ile zostały sporządzone; 
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5) orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i charakter obrażeń oraz zawierające diagnozę 
 

6) wszystkie faktury, rachunki, recepty, świadectwa szpitalne, które umożliwią Towarzystwu określenie 
łącznych kosztów leczenia poniesionych przez Osobę Ubezpieczoną. 

 
3. Towarzystwo może według własnego uznania i na swój koszt skierować Osobę Ubezpieczoną na badania 

lekarskie. 
4. W przypadku śmierci Osoby Ubezpieczonej, o ile nie ma przeszkód prawnych, Towarzystwo może zażądać 

przeprowadzenia autopsji. 
 

§ 4. WYŁĄCZENIA 
 
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do roszczeń dotyczących: 
 
1. kosztów leczenia poniesionych przez Osobę Ubezpieczoną podczas objętej ubezpieczeniem podróży, w którą 

Osoba ta udała się wbrew zaleceniu lekarza; 
 
2. kosztów leczenia poniesionych przez Osobę Ubezpieczoną w podróży, której celem jest poddanie się tej 

Osoby leczeniu lub zasięgnięcie przez nią porady lekarskiej; 
 
3. kosztów leczenia poniesionych na terenie Polski lub innego kraju stałego zamieszkania Osoby Ubezpieczonej; 
 
4. kosztów leczenia oraz lekarstw przepisanych lub zażywanych przed Efektywnym Okresem Ubezpieczenia. 
 
 

DZIAŁ IX 
POMOC W PODRÓŻY 

 
§ 1. ZOBOWIĄZANIA TOWARZYSTWA 

 
1. Jeżeli w trakcie podróży poza granicami Polski (bądź innego kraju stałego zamieszkania) Osoba 

Ubezpieczona ulegnie Nieszczęśliwemu Wypadkowi lub Nagłemu Zachorowaniu, wtedy TRAVEL GUARD, 
działając w imieniu Towarzystwa, zorganizuje i zrealizuje w ramach ubezpieczenia wyszczególnione poniżej 
w §3 świadczenia, przy użyciu środków i służb najlepiej dostosowanych do stanu fizycznego Osoby 
Ubezpieczonej. TRAVEL GUARD, pokrywa bezpośrednie koszty w walucie kraju, w którym zdarzenie miało 
miejsce, do wysokości sum ubezpieczenia. 

 
2. Do działania w imieniu Towarzystwa uprawniony jest wyłącznie TRAVEL GUARD, toteż w razie wystąpienia 

zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Osoba Ubezpieczona powinna się skontaktować z TRAVEL GUARD. 
 

§ 2. RODZAJE ŚWIADCZEŃ 
 
1. Transport chorego za granicą 
 

1)  TRAVEL GUARD zapewni za granicą transport Osoby Ubezpieczonej do najbliższego zakładu 
medycznego, którego wyposażenie zapewni właściwe leczenie. 

 
2) Stosownie do okoliczności, Osoba Ubezpieczona będzie przewieziona samolotem, śmigłowcem lub 

samochodem sanitarnym, koleją bądź innym najbardziej odpowiednim środkiem transportu. 
 

3) Wybór odpowiedniego środka transportu oraz najbardziej odpowiedniego zakładu medycznego należy 
wyłącznie do TRAVEL GUARD działającego w porozumieniu z miejscowym lekarzem udzielającym 
pomocy i/albo z lekarzem Osoby Ubezpieczonej. 

 
 
 
 
2. Transport chorego do kraju 
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1) Jeżeli stan zdrowia Osoby Ubezpieczonej po kuracji nie pozwala na samodzielną podróż, TRAVEL 
GUARD w porozumieniu z miejscowym lekarzem prowadzącym i/albo lekarzem Osoby Ubezpieczonej 
zorganizuje jej powrót do miejsca stałego zamieszkania. W razie konieczności TRAVEL GUARD zapewni 
Osobie Ubezpieczonej na czas drogi powrotnej odpowiednią opiekę lekarską. 

 
2) Stosownie do okoliczności, Osoba Ubezpieczona będzie przewieziona samolotem, śmigłowcem lub 

samolotem sanitarnym, koleją bądź innym najbardziej odpowiednim środkiem transportu. 
 

3) Wybór odpowiedniego środka transportu oraz zakładu leczniczego należy wyłącznie do władz 
medycznych TRAVEL GUARD działających w porozumieniu z miejscowym lekarzem udzielającym 
pomocy i/albo z lekarzem Osoby Ubezpieczonej. 

 
3. Transport zwłok do kraju 
 
W przypadku śmierci Osoby ubezpieczonej w trakcie podróży poza granicami Polski (bądź też innego miejsca stałego 
zamieszkania) TRAVEL GUARD zorganizuje transport zwłok Osoby Ubezpieczonej do miejsca jej stałego 
zamieszkania. 
 
4. Zakup trumny 
 
W przypadku śmierci Osoby Ubezpieczonej w podróży poza granicami Polski (bądź też innego kraju jej stałego 
zamieszkania), jeżeli miejscowe przepisy wymagają, aby zwłoki były przewożone w trumnie, TRAVEL GUARD 
zorganizuje zakup trumny i pokryje jej koszt. 
 
5. Pomoc prawna po wypadku samochodowym 
 
Jeżeli w trakcie odbywania przez Osobę Ubezpieczoną podróży poza granicami Polski (bądź też innego kraju jej 
stałego zamieszkania) Osoba ta stanie się uczestnikiem wypadku samochodowego, TRAVEL GUARD 
zorganizuje dla niej wszelką niezbędną pomoc prawną i pokryje wszelkie koszty prawne, poniesione przez tą 
Osobę w wyniku tego wypadku. 
 
6. Zaliczka na poczet kaucji za Osobę Ubezpieczoną w związku z jej udziałem w wypadku 

samochodowym 
 
Jeśli w trakcie odbywania przez Osobę Ubezpieczoną podróży poza granicami Polski (bądź też innego kraju jej 
stałego zamieszkania) osoba ta stanie się uczestnikiem wypadku samochodowego, w wyniku, którego zostanie 
uwięziona lub będzie jej grozić uwięzienie, TRAVEL GUARD wypłaci jej zaliczkę na opłacenie kaucji. 
 
Osoba Ubezpieczona będzie zobowiązana do zwrotu kaucji w ciągu 30 dni, skoro tylko odzyska wypłaconą sumę 
od właściwych władz miejscowych. 
 
7. Koszty podróży osoby delegowanej na zastępstwo Osoby Ubezpieczonej 
 
Jeżeli w trakcie podróży służbowej poza granicami Polski (bądź też innego kraju jej stałego zamieszkania) Osoba 
Ubezpieczona będzie zmuszona poddać się leczeniu szpitalnemu albo wrócić do kraju, TRAVEL GUARD 
udostępni Posiadaczowi Polisy bilet lotniczy klasy turystycznej. 
 
8. Koszty podróży członka rodziny Osoby Ubezpieczonej 
 
Jeżeli w trakcie odbywania przez Osobę Ubezpieczoną podróży poza granicami Polski (bądź też innego kraju 
stałego zamieszkania) jej stan fizyczny nie pozwoli na przejazd do kraju i zajdzie konieczność leczenia 
szpitalnego przez okres dłuższy niż 10 dni, TRAVEL GUARD zapewni jednemu z członków rodziny Osoby 
Ubezpieczonej (współmałżonkowi, jednemu z rodziców lub dzieci powyżej 25 roku życia) bilet lotniczy w obie 
strony, celem umożliwienia opieki nad chorym. 
 
9. Zgłoszenie roszczeń 
 

1) W razie wydarzenia, które mogłoby być podstawą roszczenia objętego Polisą, należy niezwłocznie 
zawiadomić o tym Towarzystwo w formie pisemnej.  
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2) Złożenie wszystkich wymaganych przez Towarzystwo dowodów, świadectw i informacji powinno nastąpić 
w określonej przez Towarzystwo formie, bez narażania Towarzystwa na jakiekolwiek koszty. Na żądanie 
Towarzystwa Osoba Ubezpieczona powinna poddać się na jego koszt badaniu lekarskiemu dla 
rozpoznania zgłaszanych chorób, dolegliwości i/albo obrażeń ciała. W razie Nieszczęśliwego Wypadku 
lub Nagłego Zachorowania Osoba Ubezpieczona zobowiązana jest jak najszybciej zgłosić się do lekarza 
i zastosować się do jego zaleceń. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nie 
dopełnienia przez Osobę Ubezpieczoną powyższego obowiązku. 

 
 

DZIAŁ X 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA GRANICĄ 

 
§ 1. ZOBOWIĄZANIA TOWARZYSTWA 

 
1. Towarzystwo zabezpiecza Osobę Ubezpieczoną w trakcie podróży przed odpowiedzialnością prawną będącą 

skutkiem: 
 

1) przypadkowego uszkodzenia ciała lub choroby innej osoby lub 
2) przypadkowej utraty lub uszkodzenia mienia innej osoby, 
 

do wysokości USD 50.000,-, co stanowi łączną kwotę za wszystkie szkody poniesione w trakcie podróży. W 
kwocie USD 50.000,- mieszczą się również wszystkie koszty i nakłady poniesione w związku z obroną przed 
roszczeniami wniesionymi przeciwko Osobie Ubezpieczonej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 
Towarzystwa.  
 

§ 2. WYŁĄCZENIA 
 
Roszczenie nie zostanie uwzględnione w przypadkach: 
 

1. udziału Osoby Ubezpieczonej w wojnie lub wojnie domowej, aktach terrorystycznych lub aktach sabotażu, 
rozruchach, demonstracjach publicznych, strajkach i lokautach; 

 
2. wszelkiego celowego i bezprawnego uszkodzenia lub wyrządzenia krzywdy przez Osobę Ubezpieczoną; 

 
3. zamierzonego, złośliwego lub sprzecznego z prawem czynu, popełnionego przez Osobę Ubezpieczoną; 

 
4. wszelkich szkód niematerialnych; 

 
5. odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio, poprzez lub w związku z wszelkimi 

napędzanymi mechanicznie pojazdami, statkami powietrznymi lub wodnymi, których Osoba 
Ubezpieczona jest właścicielem, kierowcą lub pilotem lub jeżeli osoba mająca pieczę lub kontrolę nad 
takim pilotem lub osobą jest urzędnikiem, agentem lub osobą za którą Osoba Ubezpieczona jest 
odpowiedzialna przed prawem; 

 
6. wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierzęta, będące własnością lub trzymane przez Osobę 

Ubezpieczoną lub osoby, za które jest ona odpowiedzialna przed prawem; 
 

7. przypadkowej utraty lub uszkodzenia mienia należącego do lub powierzonego lub będącego pod pieczą 
lub kontrolą Osoby Ubezpieczonej lub któregokolwiek z jej pracowników lub członków jej rodziny lub jej 
domowników; 

 
8. wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z uprawiania przez Osobę Ubezpieczoną swego zawodu lub 

zajęcia lub odpowiedzialności przypisanej Osobie Ubezpieczonej z racji wyraźnego warunku jakiejkolwiek 
umowy; 

 
9. uszkodzenia ciała lub choroby osoby, która zawarła umowę o pracę, służbą lub praktyką z Osobę 

Ubezpieczoną i pozostaje w tym stosunku w momencie powstania uszkodzenia; 
 

10. szkód spowodowanych przez budynki lub części budynków posiadanych, wynajmowanych lub 
zajmowanych przez Osobę Ubezpieczoną lub uszkodzeń tychże budynków lub ich części; 
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11. wszelkich roszczeń wynikających z faktu postradania zmysłów przez Osobę Ubezpieczoną lub 

pozostawania jej pod wpływem lub pod działaniem leków (jeżeli nie są to leki przepisane przez 
uprawnionego lekarza), napoju alkoholowego, płynów toksycznych lub rozpuszczalników; 

 
12. odpowiedzialności, od której zwolnienie zapewniane jest na podstawie jakiejkolwiek innej umowy 

ubezpieczeniowej na nazwisko Osoby Ubezpieczonej. 
 
§ 3. OBOWIĄZKI OSOBY UBEZPIECZONEJ W PRZYPADKU WNIESIENIA PRZECIWKO NIEJ ROSZCZENIA 
 

1. Osobie Ubezpieczonej nie wolno uznać roszczenia, składać propozycji i obietnic, ani dokonywać 
płatności bez wyraźnej pisemnej zgody Towarzystwa. 

 
2. Osoba Ubezpieczona musi porozumieć się z Towarzystwem natychmiast po uzyskaniu informacji o 

jakimkolwiek objętym ubezpieczeniem zdarzeniu mogącym pociągać za sobą uszkodzenie ciała lub 
mienia innej osoby. Jeżeli Towarzystwo poniesie jakiekolwiek straty z powodu zbyt późnego zgłoszenia 
sprawy przez Osobę Ubezpieczoną, to traci ona wszelkie prawa do zwolnienia z odpowiedzialności. 

 
3. Towarzystwo ma prawo, według własnego uznania, przejąć i prowadzić obronę lub zaspokoić wszelkie 

roszczenia przeciwko Osobie Ubezpieczonej. Towarzystwo może prowadzić obronę w sposób, jaki uzna 
za stosowny. Towarzystwo może prowadzić sprawę na swój własny koszt i dla własnego pożytku w 
przypadku jakiegokolwiek roszczenia o zwolnienie od odpowiedzialności lub odszkodowanie przeciwko 
innym osobom. 

 
4. Osoba Ubezpieczona udzieli Towarzystwu wszelkiej pomocy w sprawach o roszczenia, prowadzonych w 

charakterze zarówno powoda, jak i pozwanego i dostarczy Towarzystwu wszelkich informacji oraz 
dokumentów, jakimi dysponuje. 

 
5. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie: 
- uznania roszczenia 
- wyroku sądowego 
- ugody zawartej za zgodą zakładu ubezpieczeń. 

 
 

6. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie przedstawionych Towarzystwu rachunków.  
Złożenie wszystkich wymaganych przez Towarzystwo dowodów, świadectw i informacji powinno nastąpić w 
określonej przez Towarzystwo formie, bez narażania Towarzystwa na jakiekolwiek koszty. 


