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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW   

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: SOGESSUR S.A., zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej, zarejestrowany we Francji 
pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział SOGESSUR S.A 
Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu 

Produkt: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są 

we wniosku ubezpieczeniowym i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów. 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (Dział II, grupa 1 Załącznika do Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 
 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

✓ Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie 
Standard lub w wariancie Premium, w zależności od 
wybranej sumy ubezpieczenia. 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony 
ubezpieczeniowej odnośnie skutków wypadków będących 
urazami ciała doznanymi przez użytkownika pojazdu i 
pasażerów, które wystąpiły nagle i niespodziewanie.  

✓ Zakres ubezpieczenia obejmuje powstałe w wyniku 
wypadku:  

− śmierć ubezpieczonego,  

− niepełnosprawność ubezpieczonego,  

− czasową całkowitą niezdolność do pracy 
ubezpieczonego,  

− złamania i oparzenia ubezpieczonego, 

− hospitalizację w wyniku urazu spowodowanego 
wypadkiem, 

− rekonwalescencję w domu po wypadku, 

− utratę przytomności w wyniku wypadku, 

− koszty leczenia powypadkowego. 

✓ Suma świadczeń ubezpieczeniowych należnych z tytułu 
zdarzenia ubezpieczeniowego zależy od wybranego 
wariantu i nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia 
równej 25.000 PLN na jednego ubezpieczonego w 
wariancie Standard oraz 150.000 PLN na każdego 
ubezpieczonego w wariancie Premium, z uwzględnieniem 
tabel limitów świadczeń, o których mowa w OWU. 

 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 
 

Ubezpieczenie nie obejmuje: 

 zdarzeń, które wystąpiły poza okresem ubezpieczenia, 

 chorób, chyba że są one skutkami urazów, 

 zespołu stresu pourazowego, 

 stanu psychicznego lub emocjonalnego, z wyłączeniem 
całkowitej i nieuleczalnej niepoczytalności wynikającej 
bezpośrednio z wypadku, 

 roszczeń z tytułu urazów innych niż urazy, zadośćuczynień 
za doznaną krzywdę, odszkodowań za poniesione straty 
materialne z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy należącej 
do ubezpieczonego, utraconych korzyści ubezpieczonego. 

 

 
 

Jakie są istotne ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?  

Ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji, jeśli wypadek był 
bezpośrednim skutkiem: 

! braku ważnego prawa jazdy lub innego dokumentu 
wymaganego do kierowania pojazdem lub braku 
przestrzegania ograniczeń wymienionych w tych 
dokumentach, 

! promieniowania jonizującego lub zanieczyszczenia 
promieniotwórczego paliwem jądrowym lub odpadami 
jądrowymi lub też odpadami ze spalania paliwa jądrowego,  

! właściwości radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych i 
innych niebezpiecznych właściwości jądrowych urządzeń 
wybuchowych lub ich jądrowych komponentów,  

! rozpylenia, zastosowania lub rozprzestrzeniania 
chorobotwórczych lub trujących substancji biologicznych i 
chemicznych,  

! wojny, terroryzmu,  

! umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub próby 
samobójczej, przestępstwa lub próby popełnienia 
przestępstwa,  

! wypadku, który miał miejsce pod wpływem alkoholu, 
narkotyków, leków lub środków medycznych, 

! wszelkich urazów istniejących przed rozpoczęciem okresu 
ubezpieczenia. 
 

Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków, gdy następujące 
okoliczności przyczyniły się do powstania urazu lub śmierci: 

! choroba, która nie stanowi skutku urazu, 

! przyczyny naturalne lub zmiany zwyrodnieniowe, 

! stopniowo pogarszający się stan zdrowia, 

! niezapięcie pasów bezpieczeństwa, chyba że osoba była 
zwolniona z obowiązku przepisami prawa lub zaleceniami 
lekarza, 

! liczba pasażerów pojazdu przekraczała w momencie 
wypadku dopuszczalną ich ilość. 
 

Z tytułu hospitalizacji wyłączone są następujące sytuacje:  

! leczenie zaburzeń emocjonalnych lub chorób psychicznych,  

! pobyt we wszelkiego rodzaju placówkach zdrowia 
psychicznego oraz pobyt w instytucjach opieki 
długoterminowej, 

! leczenie dla celów związanych badaniami naukowymi, 
leczenie i terapia wyłącznie dla celów kosmetycznych lub 
związana z otyłością, impotencją, sztucznym zapłodnieniem, 

! ciąża i poród, 

! hospitalizacja, która rozpoczęła się po ponad 180 dniach od 
daty wypadku. 
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  

 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaszły:  
 

✓ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

✓ w granicach geograficznych Europy, włącznie z europejską częścią Rosji i Turcji. 

 

 Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

 

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązani są: 

− w zakresie w jakim jest to możliwe, do zapobiegania dalszym szkodom,  

− do niezwłocznego poinformowania policji i służb ratunkowych o zdarzeniu ubezpieczeniowym i potencjalnych ofiarach,  

− do dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów, niezbędnych w celu ustalenia zasadności roszczenia i kwoty świadczenia, 

wymienionych w warunkach ubezpieczenia lub wskazanych przez Ubezpieczyciela oraz dostarczenia wszelkich informacji 

wymaganych przez Ubezpieczyciela, wypełniania zgodnie z prawdą dostarczonych formularzy dotyczących szkody i ich zwrotu w 

wyznaczonym terminie,  

− do umożliwienia Ubezpieczycielowi uzyskania informacji o stanie zdrowia Ubezpieczonego, w tym do poddania się badaniom 

lekarskim na żądanie Ubezpieczyciela, 

− do powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku tak szybko, jak będzie to możliwe, nie później, niż w terminie 30 dni od daty wypadku 

oraz natychmiast w przypadku wypadku śmiertelnego oraz przedstawienia opisu i okoliczności wypadku. 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 

Składkę opłaca Ubezpieczający z góry za cały okres ochrony ubezpieczeniowej. Terminy płatności są podane w dokumencie 
ubezpieczenia. 
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 
Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się i kończy zgodnie z terminami wskazanym na wniosku o ubezpieczenie. Umowa 
ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy (okres ubezpieczenia).  

 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa:  

− z dniem upływu okresu ubezpieczenia,  

− z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 

− z chwilą przeniesienia własności pojazdu, 

− z dniem wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa 

własności, 

− z dniem wypłaty maksymalnej sumy ubezpieczenia. 

 

Jak rozwiązać umowę? 

 
 

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Odstąpienie od umowy następuje na piśmie. 

 
 


