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Produkt: Ubezpieczenie NNW

Ten dokument zawiera podstawowe informacje o produkcie. Pełne informacje podawane przed
zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia znajdują̨ się
w̨ Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zatwierdzone uchwałą zarządu z dnia 30.06.2017 r. oraz
w innych dokumentach.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (dział II załącznika do Ustawy z dnia 11
września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupy 1).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
W ramach ubezpieczenia NNW, zakres ochrony ubezpieczeniowej
nieszczęśliwego wypadku powstałego w okresie ubezpieczenia, w postaci:

obejmuje

następstwa

1. trwałego uszczerbku na zdrowiu,
2. śmierci,
jakich doznali kierowca i pasażerowie określonego w polisie pojazdu mechanicznego, w związku
z ruchem tego pojazdu, tj.:
1.
2.
3.
4.

gdy pojazd porusza się̨ wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności,
przy wsiadaniu do pojazdu lub wysiadaniu z pojazdu,
przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
podczas zatrzymania, postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy,

oraz w związku z pożarem, wybuchem i eksplozją pojazdu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje m.in.:
1. kierowcy i pasażerów pojazdów innych niż̇ pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower,
przyczepa, zarejestrowane stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym,
2. nieszczęśliwych wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu nie mający trwałego
charakteru.

Jakie są̨ ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Gefion nie odpowiada m.in. za następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowanych:
1. przez kierowcę w związku z jego stanem nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu zgodnie
z definicjami zawartymi w OWU albo będącego pod wpływem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków;

2. w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa;
3. podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego, jeżeli
stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie wypadku;
4. podczas prowadzenia pojazdu, jeżeli kierowca nie posiadał wymaganych uprawnień do
kierowania danym rodzajem pojazdów, o ile miało to wpływ na powstanie wypadku lub nie
był osobą upoważnioną do korzystania z pojazdu;
5. w związku z popełnieniem samobójstwa lub samookaleczenia;
6. zostały spowodowane umyślnie przez kierującego pojazdem;
7. powstały na skutek działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego, wojny domowej
lub niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, aktów terroryzmu i sabotażu;
8. zostały spowodowane przez kierującego, który zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia
w sytuacji, gdy ciążył na nim wynikający z przepisów prawa obowiązek pozostania na
miejscu zdarzenia, chyba że oddalenie miało na celu ratowanie życia lub zdrowia
ludzkiego;
9. gdy pasażer świadomie podjął jazdę z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie
nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu zgodnie z definicjami zawartymi w OWU albo
prowadzącym pojazd pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii lub podobnie działających leków.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
państw Europejskich.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
1. poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków
wypadku;
2. zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną
ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na
udostępnienie dokumentacji z leczenia;
3. zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie
dokumentacji medycznej;
4. poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Gefion lub ewentualnej obserwacji
klinicznej, jeśli jest to wymagane przez Gefion;
5. podjąć aktywną współpracę z Gefion w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania
wypadku i ustalenia jego następstw;
6. umożliwić Gefion dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania
wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień;
7. w razie śmierci Ubezpieczonego uprawniony obowiązany jest dostarczyć do Gefion
dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, przez które rozumie się
w szczególności wyciąg z aktu zgonu oraz dokumenty stwierdzające pokrewieństwo lub
powinowactwo uprawnionego z Ubezpieczonym;
8. dostarczyć Gefion niezwłocznie po zakończeniu leczenia dokumenty, niezbędne do
rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia, w tym w szczególności:
a. diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzające przyczyny wypadku i zakres
udzielonej pomocy medycznej;
b. oryginały rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące innych kosztów
objętych zakresem ubezpieczenia.
9. udostępnić inne dokumenty niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody.

Jak i kiedy należy opłacać́ składki?
Składka płatna jest w złotych, w sposób wskazany w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się̨ i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się̨ inaczej, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się̨ z chwilą
zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
Odpowiedzialność Gefion ustaje, a umowa rozwiązuje się̨ w przypadku, m.in.: upływu okresu
ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia, odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego,
wyrejestrowania pojazdu, przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu.
Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż̇ sześć́ miesięcy i krótszy niż̇ 30 dni:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a gdy ubezpieczający jest
przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć́ umowę̨ ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
określonych w OWU lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

