Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu
mechanicznego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Produkt:

NNW kierowcy i pasażera TUW PZUW

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach
ubezpieczenia NNW TUW PZUW, ustalonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych nr UZ/120/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/122/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego kierowcy i pasażerów pojazdu
mechanicznego należy do grupy 1 działu II ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
✓

✓

Ubezpieczeniem obejmujemy następstwa
nieszczęśliwych wypadków w postaci uszkodzenia
ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci kierowcy lub
pasażerów ubezpieczonego pojazdu, jeśli wypadek
miał związek z ruchem lub używaniem tego
pojazdu.
Suma ubezpieczenia jest określana przez TUW
PZUW w uzgodnieniu z ubezpieczającym i stanowi
wielokrotność 1.000 zł - nie może być niższa niż
5.000 zł oraz wyższa niż 50.000 zł w stosunku do
jednego ubezpieczonego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie odpowiadamy między innymi za szkody :
zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia
fizyczne i moralne oraz szkód polegających na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy,
następstw nieszczęśliwego wypadku
spowodowanego m.in.:
- w związku z popełnieniem lub usiłowaniem
popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego;
- w wyniku udziału w bójkach, tj. starciach trzech albo
więcej osób, z których każda jednocześnie atakuje i
broni się, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Możemy odmówić poszkodowanemu wypłaty
odszkodowania , jeśli w szczególności:
Nie odpowiadamy za następstwa chorób lub stanów
chorobowych – nawet takich, które występują nagle lub
zostały ujawnione dopiero w wyniku nieszczęśliwego
wypadku. Jeśli przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest
zarówno choroba lub stan chorobowy, jak i przyczyna
zewnętrzna,
nasza
odpowiedzialność
obejmuje
to
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, które jest
następstwem przyczyny zewnętrznej. Jeśli nie można ustalić
przyczyny danego uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia,
przyjmujemy, że jest ono następstwem działania przyczyny
zewnętrznej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Odpowiadamy za następstwa nieszczęśliwych wypadków, które zaszły w Polsce, innych państwach Europy, Algierii, Maroku,
Izraelu, Tunezji i na Cyprze.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
•
podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich zmianach;
•
opłacić składkę;
•
w razie zdarzenia poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni (najpóźniej 24 miesiące od dnia
zajścia wypadku ubezpieczeniowego) i podać wszystkie niezbędne informacje, o które poprosimy.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS 587260, NIP 525-263-66-45, kapitał zakładowy: 324 900 000 zł wpłacony w całości, rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, tuwpzuw.pl, infolinia: +48 22 582 57 77
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest w formie bezgotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie gotówkowej, jednorazowo lub w ratach, w
terminach uzgodnionych z ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia znajdziesz w dokumencie ubezpieczenia.
Ochronę ubezpieczeniową świadczymy:
1) jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność TUW PZUW rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu tej umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
Ponadto nasza ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

z końcem okresu ubezpieczenia,
z dniem doręczenia drugiej stronie umowy pisemnego wypowiedzenia. Sprawdź w OWU, kiedy możemy wypowiedzieć umowę,
z upływem 7 dni od otrzymania przez Ciebie wezwania do zapłaty kolejnej raty składki pod warunkiem, że w wezwaniu
poinformowaliśmy Cię o ustaniu odpowiedzialności, jeśli nie zapłacisz w tym czasie,
z chwilą przeniesienia własności pojazdu, chyba że na nabywcę przeszły lub zostały przeniesione prawa z umowy,
z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub zarejestrowania go za granicą,
z dniem wypłaty odszkodowania za całkowite zniszczenie lub utratę pojazdu lub udokumentowania zupełnej i trwałej utraty tego
pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności tego pojazdu.

Jak rozwiązać umowę?
Umowę możemy rozwiązać między innymi w poniższych przypadkach:
1) odstępujesz od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, możesz to zrobić w ciągu 30 dni, a jeśli
przedsiębiorcą – w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie.
Możemy wypowiedzieć Ci umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów:
- wyszły na jaw rozbieżności w stanie lub danych pojazdu,
- okazało się, że właścicielem lub dysponentem pojazdu jest osoba inna niż wskazana w dokumencie ubezpieczenia,
- ubezpieczający lub ubezpieczony podali nieprawdziwe informacje o okolicznościach powstania szkody,
- ubezpieczający lub ubezpieczony podali nieprawdziwe informacje, które mają wpływ na wysokość odszkodowania, zwrot kosztów
lub świadczenia.

