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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie
ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia TUW PZUW MEDYCYNA PRACY (MP)
uchwalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych nr UZ/244/2018 z dnia 21 listopada 2018r (dalej: OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie TUW PZUW Medycyna Pracy (MP) mieszczące się w grupie 16 Działu II
załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem
ubezpieczenia
kosztów medycyny pracy.

jest

pokrycie

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
badania wstępne,
badania okresowe,
badania kontrolne,
badania sanitarno-epidemiologiczne,
konsultacje
specjalistyczne
w
ramach
medycyny pracy,
badania psychotechniczne,
podstawowe badania laboratoryjne,
podstawowe badania diagnostyczne
w zależności od wskazań lekarza lub
czynników szkodliwych na stanowisku pracy.

Suma ubezpieczenia
Brak sumy ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Polska

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie pokrywamy kosztów:
badań nie wskazanych przez lekarza,
badań niewymaganych przepisami prawa
pracy.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności,
jeśli:
dane zdarzenie nie jest objęte zakresem
ubezpieczenia,
dane zdarzenie nie spełnia definicji
wskazanej w umowie,
skończyła się nasza odpowiedzialność (np.
z powodu nieopłacenia składki).

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu
ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich zmianach. W celu pokrycia kosztów medycyny pracy
ubezpieczony wystawia imienne skierowania na badania na zasadach określonych w przepisach
prawa, na drukach TUW PZUW.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłaca ubezpieczający. Składka może być płatna w ratach miesięcznych, kwartalnych,
półrocznych lub jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania umowy. Wysokość składki oraz
termin płatności raty składki potwierdzone są w umowie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona TUW PZUW rozpoczyna się od daty wskazanej przez TUW PZUW w polisie, zawsze od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, nie wcześniej jednak niż po spełnieniu następujących
warunków:
1) akceptacji przez TUW PZUW wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia;
2) opłacenia przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty składki w terminie i wysokości
określonej w umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) w dniu określonym w umowie jako koniec ochrony ubezpieczeniowej o ile nie przedłużono
ochrony;
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia
3) z dniem rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia lub porozumienia stron.

Jak rozwiązać umowę?
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje na skutek:
1) nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie określonym w pisemnym wezwaniu
skierowanym do Ubezpieczającego
2) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający w każdym czasie może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia składając TUW PZUW
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym TUW PZUW otrzymał oświadczenie o
wypowiedzeniu.
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacania
składki ubezpieczeniowej za okres wypowiedzenia.

