Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Concordia Polska T.U. S.A., zarejestrowane w Polsce Produkt: Agro Premium
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Szczegółowych
Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Agro Premium (dalej „SWU”), doręczanych przed zawarciem Umowy. Ponadto warunki
konkretnej umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia (polisa).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaliczane jest to pozostałych ubezpieczeń osobowych
i majątkowych - dział II, grupa 1, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Ochroną objęte są wymienione poniżej

✓

✓
✓

następstwa
nieszczęśliwego
wypadku,
któremu uległ kierowca lub pasażerowie
ubezpieczonego pojazdu mających związek
z użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu,
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
— śmierć (świadczenie w wysokości 50%
sumy ubezpieczenia)
— trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW
(świadczenie w wysokości procentu sumy
ubezpieczenia
odpowiadającego
procentowi trwałego uszczerbku na
zdrowiu, max. 100%)
— zwrot
kosztów
nabycia
środków
pomocniczych
(do
30%
sumy
ubezpieczenia)
— zwrot
kosztów
przeszkolenia
zawodowego inwalidów (do 30% sumy
ubezpieczenia)
Suma
ubezpieczenia
na
jednego
Ubezpieczonego (kierowcę i pasażerów
ubezpieczonego pojazdu) wynosi 15 000 PLN
Jeśli
jednak
w
chwili
wypadku
w ubezpieczonym pojeździe znajdowało się
więcej osób niż jest to przewidziane
w konstrukcji pojazdu, sumę ubezpieczenia dla
jednej
(każdej)
osoby
zmniejsza
się
proporcjonalnie

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Następstw wypadków doznanych m.in.:

 w związku z wyczynowym uprawianiem
sportu

 podczas wykorzystywania maszyn rolniczych
(sprzętu) niezgodnie z ich przeznaczeniem

 przez pasażerów podczas przewożenia ich

w maszynach rolniczych fabrycznie do tego
nieprzystosowanych

Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
 infekcji,
z
wyjątkiem
zakażenia
Ubezpieczonego
mikroorganizmem
chorobotwórczym
w
wyniku
ran
odniesionych w wypadku
 nieszczęśliwych wypadków, w wyniku
których nastąpiła śmierć lub uszczerbek na
zdrowiu
Ubezpieczonego,
będących
konsekwencją niewłaściwego wykonania
zabiegów medycznych lub leczenia
 zawału serca i udaru mózgu
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel
nie
będzie
ponosił
odpowiedzialności w odniesieniu nieszczęśliwych
wypadków powstałych:
! w związku z popełnieniem lub usiłowaniem
popełnienia przestępstwa albo samobójstwa
przez Ubezpieczonego
! wskutek prowadzenia przez kierowcę pojazdu
mechanicznego bez wymaganych uprawnień
! wskutek pozostawania przez kierującego
w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości lub w
stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem
narkotyków, substancji psychotropowych lub
środków odurzających, chyba że nie miało to
wpływu na powstanie albo rozmiar szkody .

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ na terenie RP
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
1) obowiązki bezpośrednio po zawarciu Umowy
— Ubezpieczający jest obowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej, lub rat składek jeżeli płatność została
rozłożona na raty, w terminie i na nr rachunku wskazany na polisie ubezpieczenia,
2) obowiązki w trakcie trwania Umowy
— zgłaszać ubezpieczycielowi okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach,
18/01

str. 1/2

— starać się o złagodzenie skutków wypadku
3) obowiązki w przypadku powstania szkody
— poddanie się leczeniu i stosowania się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków wypadku,
— poddanie się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej,
— zwolnienie lekarzy, u których poszkodowany leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną
ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrażenia zgody na udostępnienie
dokumentacji z leczenia,
— zwolnienie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrażenia zgody na
udostępnienie dokumentacji medycznej.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo. Sposób i terminy płatności składki wskazywane są
w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się:
- w dniu, w którym upłynął dany 12-miesięczny okres ubezpieczenia,
- z dniem przeniesienia przez Ubezpieczonego praw do ubezpieczonego pojazdu na rzecz osoby trzeciej.
Jak rozwiązać Umowę?
•
Jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od
Umowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten
wynosi 7 dni.
•
Ubezpieczający ma również prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym
czasie;
•
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu powinno zostać sporządzone na piśmie oraz
przekazane do Centrali Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego
współpracującego z Ubezpieczycielem..
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