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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w szczególności w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Kierowców i pasażerów środków transportu od następstw nieszczęśliwych wypadków Nr PL-11B zatwierdzone uchwałą Zarządu Balcia Insurance SE
Nr LV1_0002/02-03-03-2021-30 z dnia 12.02.2021 r. oraz Wniosku-Polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Kierowców i Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolnym ubezpieczeniem, w którym ochroną objęte są życie lub
zdrowie człowieka, mającym na celu wypłatę poszkodowanemu świadczenia z tytułu zaistnienia nieszczęśliwego wypadku zaistniałego podczas ruchu pojazdu lub
jego użytkowania.
Ubezpieczenie NNW klasyfikuje się do grupy 1 według Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. - Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów
ubezpieczeń Dział II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?


Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego (z kierownicą po
prawej stronie),
pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy,
pojazdów wykorzystywanych do holowania pojazdów,
pojazdów wynajmowanych zarobkowo,
pojazdów wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej
polegającej na przewozie przesyłek kurierskich i pocztowych,
pojazdów służące do zarobkowego przewozu osób (taxi),
pojazdów specjalistycznych przeznaczone do transportu chorych lub
rannych (ambulansy, karetki pogotowia).

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych
wypadków, powstałe u Ubezpieczonego w związku z ruchem
pojazdu lub podczas jego użytkowania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?













Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia stanowi
górną granicę odpowiedzialności BALCIA.
Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o wypłacone wcześniej
świadczenia i ma zastosowanie do każdego nieszczęśliwego
wypadku.
BALCIA nie odpowiada między innymi za szkody powstałe:
wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
lub osób, z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym,
wskutek
rażącego
niedbalstwa
Ubezpieczającego
lub
Ubezpieczonego, chyba że objęcie zdarzenia odpowiedzialnością
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
wskutek lub w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
przestępstwa, za wyjątkiem przestępstwa o którym mowa w art. 177
Kodeksu Karnego, samobójstwa, okaleczenia lub świadomego
spowodowania rozstroju zdrowia przez Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego,
podczas kierowania i użytkowania pojazdu po użyciu alkoholu lub
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków
psychotropowych, środków zastępczych przez Ubezpieczonego,
o ile stan ten miał wpływ na zaistnienie zdarzenia przewidzianego
w umowie ubezpieczenia,
podczas kierowania i użytkowania pojazdu bez ważnych
wymaganych uprawnień (tj. prawa jazdy właściwej kategorii dla
danego rodzaju pojazdu, świadectwa kwalifikacji lub innego
dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami) oraz
wówczas, gdy Kierowca lub pasażer ubezpieczonego pojazdu zbiegł
z miejsca zdarzenia, o ile miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia
przewidzianego w umowie ubezpieczenia, powyższe ma
zastosowanie wyłącznie do osoby, która zbiegła z miejsca zdarzenia,
podczas kierowania i użytkowania pojazdu bez ważnej rejestracji lub
bez ważnego badania technicznego potwierdzonego wpisem w
dowodzie rejestracyjnym, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu





obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań
technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście
zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia,
podczas ruchu pojazdu, gdy Ubezpieczony nie miał zapiętych pasów
bezpieczeństwa, pomimo ustawowego obowiązku, jeżeli miało to
wpływ na postanie szkody, chyba że był on zwolniony z obowiązku
korzystania z pasów bezpieczeństwa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
w innych okolicznościach niż podano w zgłoszeniu szkody, jeżeli
odmienne
okoliczności
szkody
podane
zostały
przez
Ubezpieczonego w celu świadomego wprowadzenia BALCIA w błąd
i mają znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności BALCIA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie NNW obowiązuje na terenie Europy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

b)


Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości BALCIA wszystkie znane sobie okoliczności, o które BALCIA pytała w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach,
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłaty składki lub jej pierwszej raty.

a)
b)
c)


Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać BALCIA o zmianach wszelkich okoliczności, o których mowa powyżej,
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłaty kolejnych rat składki,
Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BALCIA o zbyciu lub wyrejestrowaniu ubezpieczonego pojazdu.

a)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)


Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
starać się o złagodzenie skutków wypadków bezpośrednio po jego zaistnieniu,
poddać się opiece lekarskiej oraz stosować zalecone leczenie,
niezwłocznie powiadomić BALCIA o powstałej szkodzie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości,
chyba, że powiadomienie BALCIA w tym czasie nie było możliwe,
dostarczyć do BALCIA niezbędne dokumenty do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania/świadczenia,
zwolnić lekarzy oraz publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie
dokumentacji medycznej,
na żądanie poddać się badaniu lekarzom wskazanym przez BALCIA,
udzielić BALCIA pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej rozmiarów i wysokość oraz jej następstw.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka za ubezpieczenie NNW płatna jest jednorazowo w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub w ratach. Terminy i kwoty kolejnych rat składki wskazane są
w dokumencie Wniosek-Polisa.
W przypadku osób fizycznych, składka płatna jest wyłącznie gotówką przy zawieraniu umowy ubezpieczenia – dotyczy płatności jednorazowych. Dla podmiotów
gospodarczych dopuszcza się płatność składki w formie przelewu z terminem płatności do 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność BALCIA rozpoczyna się:

od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki – dotyczy płatności
jednorazowych,

od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia jako pierwszy dzień okresu ubezpieczenia – dotyczy płatności ratalnych lub z odroczoną płatnością.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,

z dniem wypowiedzenia przez BALCIA umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka,

z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty składki, w przypadku braku jej wpłaty,

z dniem zbycia ubezpieczonego pojazdu, chyba że strony ustaliły inaczej;

z dniem wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu.

Jak rozwiązać umowę?
W razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim BALCIA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

