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Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in.:

 kierowcy i pasażerów pojazdów innych niż pojazd 
samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, przy-
czepa, zarejestrowane stosownie do przepisów prawa 
o ruchu drogowym,

 nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdro-
wiu nie mający trwałego charakteru.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nie-
szczęśliwych wypadków powstałych m.in.: 

 podczas kierowania pojazdem w związku z popełnie-
niem przestępstwa lub usiłowaniem popełnienia prze-
stępstwa,

 w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia samo-
bójstwa,

 na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, działa-
nia energii jądrowej,

 na skutek udziału w: strajkach, zamieszkach, rozruchach, 
aktach terrorystycznych,

 w wyniku działania ubezpieczonego pod wpływem alko-
holu, narkotyków, środków odurzających, o ile miało  
to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,

 podczas jazdy pojazdem kierowanym przez osobę 
będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków 
odurzających, itp., jeżeli pasażer świadomie zdecydował 
się na jazdę,

 podczas kierowania pojazdem bez wymaganego pra-
wem uprawnienia, ważnego badania technicznego, o ile 
miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego 
(w odniesieniu do kierowcy),

 powyżej wysokości sumy ubezpieczenia, określonej  
w umowie, z uwzględnieniem limitów w OWU.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
W ramach ubezpieczenia NNW, zakres ochrony ubezpie-
czeniowej obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku 
powstałego w okresie ubezpieczenia, w postaci:

 trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 śmierci,

jakich doznali kierowca i pasażerowie określonego w poli-
sie pojazdu mechanicznego, w związku z ruchem tego 
pojazdu, tj.:

 gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą 
bezwładności,

 przy wsiadaniu do pojazdu lub wysiadaniu z pojazdu,

 przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdów,

 podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.
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Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
       z siedzibą w Polsce

Produkt: Ubezpieczenie NNW

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy  
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) następstw nieszczę-
śliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych zatwierdzonych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (dział II załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej, grupy 1).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest:

 zwolnić podmioty lecznicze i lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie UNIQA 
dokumentacji medycznej w zakresie objętym umową ubezpieczenia i niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności UNIQA,

 użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
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 starać się niezwłocznie uzyskać opiekę lekarską i podjąć leczenie mające na celu złagodzenie i zmniejszenie skutków wypadku,  
a z chwilą poddania się leczeniu - stosowanie się do zaleceń lekarskich,

 niezwłocznie powiadomić UNIQA o wypadku, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym wypadek objęty ochroną 
ubezpieczeniową miał miejsce lub od dnia, w którym ustały przeszkody (przyczyny) uniemożliwiające powiadomienie UNIQA,

 przedstawić dokumentację medyczną zawierającą diagnozę, charakter i zakres uszkodzeń, przebieg leczenia,

 dostarczyć UNIQA dokumenty (w tym również raporty policyjne lub informacje na ich temat) niezbędne do dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych, także w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę,

 udzielić pomocy i wyjaśnień oraz umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności zdarzenia ubez-
pieczeniowego, zasadności i wysokości roszczenia,

 poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez UNIQA.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
 Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia, 

 lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
 Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, w wysokości okre-

ślonej w umowie ubezpieczenia. 

 Odpowiedzialność UNIQA ustaje, a umowa rozwiązuje się w przypadku, m.in.: upływu okresu ubezpieczenia, upływu okresu 
wypowiedzenia, odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego, wyrejestrowania pojazdu, przeniesienia na nabywcę prawa 
własności pojazdu. 

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy i krótszy niż 30 dni:

 ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, 

 gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU lub z zachowa-
niem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 


