
 

 Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków 

oraz poważnych zachorowań OCHRONA ZDROWIA 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUW Medicum, ul. Staniewicka 14A, 03-310 Warszawa  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ? 

Ubezpieczenie działu II ubezpieczenia majątkowe, grupa 1,2 zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.   

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ? 
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 
Zakres przedmiotowy ubezpieczenia obejmuje następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, następstwa poważnych 
zachorowań Ubezpieczonego,  straty finansowe powstałe w 
wyniku nieszczęśliwych wypadków lub poważnych 
zachorowań oraz świadczenie pomocy dla osób, które uległy 
wypadkowi w czasie podróży lub podczas nieobecności w 
miejscu zamieszkania. Umowa ubezpieczenia może 
obejmować jedną lub kilka klauzul dodatkowych. 
 

TUW Medicum nie odpowiada za zdarzenia, które powstały 
wskutek: 
1)usiłowania lub popełnienia samobójstwa, umyślnego 
przestępstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego lub 
okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego;  
2)działań wojennych, zamachów terrorystycznych oraz w 
wyniku działań zbrojnych, misjach pokojowych i 
stabilizacyjnych;  
3)w związku ze skażeniem radioaktywnym bądź katastrofą 
nuklearną;  
4)czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, w 
tym m.in. strajkach, sabotażach, porachunkach;  
5)zatrucia alkoholem, zażyciem narkotyków, środków 
odurzających lub innych środków farmakologicznych 
nieprzypisanych przez uprawnionego lekarza; 
6)prowadzenia pojazdu mechanicznego lub statku 
powietrznego lub wodnego nie dopuszczonego do ruchu lub 
bez wymaganych prawem uprawnień lub po spożyciu 
alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji 
psychotropowych oraz innych środków w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;  
7)zdarzeń spowodowanych umyślnie lub wynikających z 
rażącego niedbalstwa;  
8)błędów w sztuce lekarskiej; 
oraz inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia  
 

 

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej ? 
 

 Warunkiem wypłaty świadczenia jest stwierdzenie zaistnienia 
związku przyczynowo skutkowego pomiędzy nieszczęśliwym 
wypadkiem, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu 
Ubezpieczonego. 
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wypłacane jest w wysokości równej 1% sumy ubezpieczenia 
za każdy procent trwałego uszczerbku,  
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości 100% 
sumy ubezpieczenia 
 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ? 
 

Cały Świat  
 



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
 

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia 
-podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW Medicum pyta przed zawarciem umowy  
 
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia 
-zawiadomienie TUW Medicum o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW Medicum przed zawarciem 
umowy 
-użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia lub zapobieżenia szkodzie. 
-przestrzeganie zastrzeżonych w umowie przepisów bezpieczeństwa, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
inne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
    
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:  
-starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,  
-umożliwić Ubezpieczycielowi zasięgnięcie informacji o okolicznościach wypadku, w szczególności u lekarzy, którzy nad 
Ubezpieczonym sprawowali lub nadal sprawują opiekę po wypadku,  
-poddać się, na zlecenie Ubezpieczyciela, badaniom lekarskim mającym ustalić istnienie i stopień trwałego uszkodzenia ciała 
lub trwałego rozstroju zdrowia, a w razie konieczności, poddać się w tym celu obserwacji lekarskiej,  
-umożliwić zasięgnięcie przez Ubezpieczyciela informacji o jego stanie zdrowia sprzed dnia zaistnienia nieszczęśliwego 
wypadku,  
-dostarczyć dokumentację lekarską i inne dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia,  
-poinformować o zakończeniu leczenia lub planowanym terminie jego zakończenia, 
Wypłata świadczenia  
Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW Medicum zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby 
wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW Medicum albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania TUW Medicum 
wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW Medicum zawiadomienia o zdarzeniu. 

Jak i kiedy należy opłacać składki ? 
 

Składka płatna jest jednorazowo lub  w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. Terminy płatności składki 
lub rat składki, ich wysokość praz sposób płatności określone są w  dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia 
 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ? 
 

Umowy zawiera się na okres 1 roku chyba że strony umówiły się inaczej. 
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia . 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym 
terminem na skutek: 
-odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z przepisów prawa, 
-wyczerpania się sumy ubezpieczenia   
 

Jak rozwiązać umowę ? 
 

Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.     
 

 


