Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
„NNW szkolne”
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, KRS 0000320749
Produkt: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków „NNW szkolne”
Pełne informacje o produkcie znajdują się w umowie ubezpieczenia, której załącznikiem jest OWU „NNW szkolne” zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego
Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce Zarządzeniem nr 13/2020 z dnia 06.07.2020 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od
dnia 17.08.2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Produkt adresowany jest do osób fizycznych do 30 roku życia, będących wychowankiem, uczniem, studentem, słuchaczem lub doktorantem placówki
oświatowej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenie może obejmować:











świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i/lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
pogryzienie przez psa, ugryzienie, ukąszenie,
hospitalizację,
poważne zachorowanie,
koszty leczenia po nieszczęśliwym wypadku,
sprzęt rehabilitacyjny,
assistance,
odpowiedzialność cywilną.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
W szczególności ubezpieczenie nie obejmuje:
 świadczeń realizowanych poza terytorium Polski;
 wypadków związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka;
 uszczerbków na zdrowiu, które nie są uwzględnione w Tabeli uszczerbków (załącznik nr 2 do SWU);
 poważnych zachorowań innych, niż wymienione w SWU;
 zdarzeń powstałych przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Główne wyłączenia odpowiedzialności to zdarzenia powstałe w związku z:

!
!
!
!

działaniem wbrew zaleceniom lekarza,
popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,
działaniem umyślnym ubezpieczonego,
brakiem odpowiednich ważnych uprawnień do wykonywania danej aktywności, na przykład prawa jazdy danej kategorii, uprawnień do
nurkowania bez opieki instruktora,

! uprawianiem aktywności sportowej w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
! braniem udziału w zawodach lub rajdach jako kierowca, pilot lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, również podczas jazd próbnych
i testowych.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 W odniesieniu do Zdarzeń ubezpieczeniowym zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, ale świadczenia realizowane są jedynie
na terytorium Polski
:

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy:
− zawiadomić Centrum Pomocy Assistance (CPA) o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
− podać CPA dostępne informacje, niezbędne do udzielenia należnej pomocy z zakresu świadczeń oraz postępować zgodnie z dyspozycjami
CPA,
− przekazać CPA dokumenty, o które CPA wnioskuje,
− upoważnić CPA do otrzymania wglądu w dokumentację medyczną oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności
ubezpieczeniowej lub wysokości świadczenia/odszkodowania.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Ubezpieczyciel określa wysokość składki ubezpieczeniowej na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa płatna jest zgodnie z umową ubezpieczenia.
Obowiązek opłacenia składki do Ubezpieczyciela ciąży na Ubezpieczającym.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia, czyli czas, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej wskazany jest w Dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się nie wcześniej niż dnia następnego po dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia: w przypadku umów zawieranych na odległość zgodnie z zapisami ustawy o prawach
konsumenta, a innych przypadkach – zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.
Skorzystanie z uprawnień wskazanych powyżej nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres udzielonej ochrony.

