1.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym uległ Ubezpieczony w
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia
lub śmierć Ubezpieczonego

Zakres ubezpieczenia (rodzaj
świadczenia, wysokość sum
ubezpieczenia i wysokość
świadczeń)

Zgodnie z Ofertą oraz Postanowieniami odmiennymi od OWU.

2.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

2.1.

Założenia ogólne Programu
1. Warunki Programu obowiązują dla osób, które przystąpiły lub zostały zgłoszone do ubezpieczenia w okresie:
01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. (12 miesięcy).
2. Program NNW zakłada 5 wariantów ubezpieczenia, zróżnicowanych pod względem sumy ubezpieczenia, zakresu
ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz składki ubezpieczeniowej. Decyzję o wyborze wariantu ubezpieczenia
podejmuje rodzic/opiekun prawny ubezpieczonego/upoważniony do skorzystania z ubezpieczenia.
3. Brak: karencji czasowych, franszyz integralnych, redukcyjnych oraz udziałów własnych.
4. Program nie zakłada partycypacji dla poszczególnego wariantu ubezpieczenia.

2.2.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
Zawarcie umowy ubezpieczenia może nastąpić:
1. za pośrednictwem strony https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko,
2. na podstawie list imiennych (dotyczy placówek oświatowych i zakładów pracy).

2.3.
Ubezpieczający
Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o. lub podmioty wymienione w Tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Ubezpieczający:

Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o.

Zgłaszający
do
ubezpieczenia:

Ubezpieczony:

Rodzic/Prawny
opiekun

Dziecko

Pracownik oświaty

Pracownik oświaty

Pracownik Gestum
Broker

Pracownik Gestum Broker

Dorosły (wiek 26-65
lat)

Dorosły (wiek 26-65 lat)

Zakład Pracy

Rodzic/Prawny
opiekun/Dziadkowie
Ubezpieczonego

• Placówka oświatowa
• Placówka opiekuńczo – wychowawcza
• Reprezentant Rady Rodziców placówki, której dzieci są
ubezpieczone
• Dyrektor Szkoły
• Osoba fizyczna reprezentująca placówkę oświatową

Pracownik oświaty

Dziecko/wnuk, wnuczka

Pracownik oświaty
Rodzic/Prawny
opiekun

Dziecko

2.4.
Uprawniony do otrzymania świadczenia
1. Jeżeli Ubezpieczonym jest osoba małoletnia świadczenia wypłaca się rodzicowi Ubezpieczonego/prawnemu opiekunowi.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest Ubezpieczonemu, z zastrzeżeniem pkt. powyżej.
3. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem świadczenia, ustalone przed śmiercią świadczenie wypłaca się uprawnionemu
lub osobom wskazanym w pkt. 4.
4. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma wskazanego uprawnionego do otrzymania świadczenia, świadczenie
przysługuje członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności:
a)
małżonkowi ─ w całości,
b)
dzieciom ─ w częściach równych,
c)
rodzicom ─ w częściach równych,
d)
innym ustawowym spadkobiercom zmarłego ─ w częściach równych.
2.5.
Składka ubezpieczeniowa
1. Składka za ubezpieczenie płatna jest jednorazowo i dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia.
2. Składka za ubezpieczenie może zostać opłacona w odroczonym terminie płatności, wskazanym w dokumencie
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez placówkę oświaty (Ubezpieczający), TUZ Ubezpieczenia zobowiązuje się
do zwolnienia z opłaty składki do 5% uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, bez względu na liczbę
ubezpieczonych uczniów. Uczniowie zwolnieni z opłaty składki mogą zostać ubezpieczeni wyłącznie w WARIANCIE I. Placówka
oświaty samodzielnie podejmuje decyzję o zwolnieniu dzieci z opłaty składki i zgłasza dzieci do ubezpieczenia poprzez stronę
https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko lub dopisuje do listy imiennej w opcji tradycyjnej.
2.6.

Obowiązek informacyjny Ubezpieczającego

Ubezpieczający zobowiązuje się do zapoznania każdego Ubezpieczonego z warunkami umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przed wyrażeniem przez niego zgody na finansowanie składki z tytułu udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej oraz do przekazania Klauzuli Informacyjnej zawierającej informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Ubezpieczający oświadcza, że nie zaakceptuje zobowiązania ubezpieczonego do finansowania kosztów składki, jeżeli wcześniej
ubezpieczonemu nie zostaną doręczone warunki umowy.

PROGRAM UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W SEZONIE SZKOLNYM 2022 - 2023
„BEZPIECZNE DZIECKO”
DLA:
1. DZIECI I MŁODZIEŻY – opis w części A
2. PERSONELU OŚWIATY – opis w części B
3. DOROSŁYCH OSÓB – opis w części C

A.
1.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ubezpieczenia NNW może skorzystać każde dziecko* w wieku od 1 dnia życia do 26 roku życia, niezależnie od stanu
zdrowia (brak podziału na dzieci zdrowe i chore; wada wrodzona, upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność
intelektualna nie mogą być podstawą odmowy przyjęcia do ubezpieczenia);
*dzieci w żłobkach i przedszkolach, uczniowie szkół podstawowych, średnich, zawodowych, specjalnych, techników, szkół
sportowych, studenci szkół wyższych, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych placówek
oświatowych, ubezpieczonymi mogą być również dzieci, które nie uczęszczają do placówek oświatowych, mogą przebywać
w domu pod opieką rodziców, dziadków, opiekunki

2.

Program zakłada zniżkę 25% dla rodzeństwa. Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko z rodziny, można skorzystać ze zniżki
25% składki na drugie i kolejne dziecko. Dzieci mogą uczęszczać do różnych placówek oświatowych (np. córka w
przedszkolu, syn na studiach).

3.

Każdy wariant ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność z tytułu uprawiania sportów rekreacyjnych i
wyczynowych, m.in. w ramach szkolnych i pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych.

4.

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o uprawianie rekreacyjne i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu, w
tym sportów wysokiego ryzyka (ekstremalne).

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻ – od 1 dnia życia do 26 roku życia
WARIANT UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW

Składka roczna za 1
dziecko

% SU

Warunki szczególne
wypłaty świadczenia

Składka roczna za drugie i
kolejne dzieci
ZNIŻKA 25% DLA RODZEŃSTWA!
Podstawowa suma
ubezpieczenia

I

II

III

IV

V

30,00 zł

59,00 zł

78,00 zł

129,00 zł

187,00 zł

ZNIŻKA 25%

ZNIŻKA 25%

ZNIŻKA 25%

22,50 zł

44,25 zł

58,50 zł

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00 120 000,00

ZNIŻKA 25% ZNIŻKA 25%
96,75 zł

140,25 zł

1

Śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku na
terenie placówki oświatowej
lub wycieczki szkolnej

300%

54 000,00

105 000,00

150 000,00

258 000,00

360 000,00

2

Śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego

200%

36 000,00

70 000,00

100 000,00

172 000,00

240 000,00

3

Śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku,
ataku epilepsji albo omdlenia o
nieustalonej przyczynie

100%

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120 000,00

4

Śmierć w wyniku zawału serca,
udaru mózgu

100%

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

100%

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120
000,00

1% - za 1% uszczerbku

1%

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

Trwały uszczerbek w
wyniku zawału serca,
udaru mózgu

100%

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120
000,00

1%

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

0,20%

płatne od 1 dnia
pobytu do 180 dni;
pobyt musi trwać
min.24 h

36,00

70,00

100,00

172,00

240,00

0,15%

płatne od 2 dnia
pobytu do 90 dni;
pobyt musi trwać
min.48 h

27,00

52,50

75,00

129,00

180,00

5

6

7

Śmierć rodzica w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbek w wyniku
nieszczęśliwego
wypadku,
ataku epilepsji albo omdlenia
o nieustalonej przyczynie

1% - za 1% uszczerbku

8

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

9

Pobyt w szpitalu w wyniku
choroby (w tym COVID-19)

10

Poważne zachorowanie
ubezpieczonego

5%

anemia aplastyczna,
cukrzyca, nowotwór
złośliwy, niewydolność
nerek, sepsa
(posocznica),
stwardnienie rozsiane,
zapalenie
opon
mózgowordzeniowych, dystrofia
mięśniowa, guzy
śródczaszkowe,
inwazyjna choroba
pneumokokowa,
niewydolność
wątroby, śpiączka,
udar mózgu, zawał
serca

11

Operacja chirurgiczna po
nieszczęśliwym wypadku

1,50%

pobyt w szpitalu w
wyniku operacji musi
trwać co najmniej 24 h

270,00

525,00

750,00

1 290,00

1 800,00

Zwrot kosztów leczenia w
wyniku NW:
a) wizyty lekarskie
b) udzielenie pomocy lekarskiej
lub ambulatoryjnej za
wyjątkiem rehabilitacji
c) badania, zabiegi
ambulatoryjne
d) operacje (w tym operacje
12
10,00%
plastyczne)
e) nabycie niezbędnych lekarstw
i środków opatrunkowych (w
tym gips lekki) przepisanych
przez lekarza)
f) transportu z miejsca
nieszczęśliwego wypadku do
szpitala/ambulatorium

koszty
poniesione na
terenie RP

1 800,00

3 500,00

5 000,00

8 600,00

12 000,00

Leczenie stomatologiczne
13 zębów stałych po NW
(brak limitu na 1 ząb)

koszty
poniesione na
terenie RP

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

Zwrot kosztów rehabilitacji po
14
NW

12%

koszty
poniesione na
terenie RP

2 160,00

4 200,00

6 000,00

10 320,00

14 400,00

Zwrot kosztów wypożyczenia,
nabycia przedmiotów
15
ortopedycznych i środków
pomocniczych po NW

12%

koszty
poniesione na
terenie RP

2 160,00

4 200,00

6 000,00

10 320,00

14 400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

Zwrot kosztów naprawy lub
zakupu okularów korekcyjnych,
aparatu słuchowego, aparatu
16
ortodontycznego, pompy
insulinowej lub szkieł
korekcyjnych po NW

max. 1 raz w roku;
NNW na terenie
placówki oświaty;
koszty poniesione na
terenie RP

900,00

1 750,00

2 500,00

4 300,00

6 000,00

Pakiet KLESZCZ Koszt
wizyty u lekarza
17
Koszt badań na boreliozę
Koszt antybiotykoterapii

Podlimit:
300zł
400zł
300zł

max. 1 raz w roku

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

jednorazowa wypłata
max. 1 raz w roku

100,00

100,00

150,00

150,00

150,00

0,50%

pobyt w szpitalu w
wyniku zdarzenia musi
trwać co najmniej 72 h

90,00

175,00

250,00

430,00

600,00

1%

pobyt w szpitalu w
wyniku zdarzenia musi
trwać co najmniej 72 h

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

Klauzula Obrona Konieczna –
zakres ubezpieczenia wszystkich
świadczeń zostaje rozszerzony o
21 następstwa nieszczęśliwego
wypadku doznane przez
ubezpieczonego w wyniku bójki
w obronie koniecznej

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Rekreacyjne i wyczynowe
uprawianie każdego rodzaju
22 sportu, w tym sporty wysokiego
ryzyka (ekstremalne)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Świadczenie w przypadku, gdy
nieszczęśliwy wypadek nie
18 pozostawił trwałego uszczerbku
na zdrowiu

19

Wstrząśnienie mózgu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Zatrucie pokarmowe, zatrucie
20
gazami lub chemikaliami

B.
1.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIE NNW PERSONELU OŚWIATY
Z ubezpieczenia NNW może skorzystać pracownik placówki oświatowej lub oświatowo-wychowawczej, pracownik
kancelarii brokerskiej Gestum Broker Sp. z o.o. oraz ich osoby bliskie.

2.

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o uprawianie rekreacyjne i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu, w
tym sportów wysokiego ryzyka (ekstremalne).

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW PRACOWNIKÓW OŚWIATY
ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW

Składka roczna

WARIANT UBEZPIECZENIA

% SU

Podstawowa suma
ubezpieczenia

Warunki szczególne
wypłaty świadczenia

I

II

III

IV

V

30,00 zł

59,00 zł

78,00 zł

129,00 zł

187,00
zł

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120
000,00

Śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku na
1
terenie placówki oświatowej
lub wycieczki szkolnej

300%

54 000,00

105 000,00

150 000,00

258 000,00

360
000,00

Śmierć w wyniku
2 nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego

200%

36 000,00

70 000,00

100 000,00

172 000,00

240
000,00

Śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku,
3
ataku epilepsji albo omdlenia o
nieustalonej przyczynie

100%

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120
000,00

Śmierć w wyniku zawału serca,
4 udaru mózgu

100%

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120
000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

100%

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120
000,00

1%

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

100%

18 000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120
000,00

1%

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

Śmierć rodzica w wyniku
5 nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbek w wyniku
nieszczęśliwego wypadku,
6
ataku epilepsji albo omdlenia o
nieustalonej przyczynie
1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek w wyniku
7 zawału serca, udaru mózgu
1% - za 1% uszczerbku

Pobyt w szpitalu w wyniku
8
nieszczęśliwego wypadku

płatne od 1 dnia pobytu
do 180 dni;
0,20%
pobyt musi trwać
min.24 h

36,00

70,00

100,00

172,00

240,00

Pobyt w szpitalu w wyniku
9
choroby (w tym COVID-19)

płatne od 2 dnia pobytu
do 90 dni;
0,15%
pobyt musi trwać
min.48 h

27,00

52,50

75,00

129,00

180,00

5%

anemia aplastyczna,
cukrzyca, nowotwór
złośliwy, niewydolność
nerek, sepsa
(posocznica),
stwardnienie rozsiane,
zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych,
dystrofia mięśniowa,
guzy śródczaszkowe,
inwazyjna choroba
pneumokokowa,
niewydolność wątroby,
śpiączka, udar mózgu,
zawał serca

900,00

1 750,00

2 500,00

4 300,00

6 000,00

1,50%

pobyt w szpitalu w
wyniku operacji musi
trwać co najmniej 24 h

270,00

525,00

750,00

1 290,00

1 800,00

1 800,00

3 500,00

5 000,00

8 600,00

12 000,00

koszty poniesione na
terenie RP

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

10

Poważne zachorowanie
ubezpieczonego

Operacja chirurgiczna po
11
nieszczęśliwym wypadku
Zwrot
a)
b)
c)
d)
12 e)

f)

kosztów leczenia
w wyniku NW:
wizyty lekarskie
udzielenie pomocy lekarskiej
lub ambulatoryjnej za
wyjątkiem rehabilitacji
badania, zabiegi
ambulatoryjne
operacje (w tym operacje
plastyczne)
nabycie niezbędnych
lekarstw i środków
opatrunkowych (w tym gips
lekki) przepisanych przez
lekarza
transportu z miejsca
nieszczęśliwego wypadku do
szpitala/ambulatorium

10,00%

Leczenie stomatologiczne
13 zębów stałych po NW (brak
limitu na 1 ząb)

koszty poniesione na
terenie RP

Zwrot kosztów rehabilitacji po
14 NW

12%

koszty poniesione na
terenie RP

2 160,00

4 200,00

6 000,00

10 320,00

14 400,00

Zwrot kosztów wypożyczenia,
nabycia przedmiotów
15
ortopedycznych i środków
pomocniczych po NW

12%

koszty poniesione na
terenie RP

2 160,00

4 200,00

6 000,00

10 320,00

14 400,00

Zwrot kosztów naprawy lub
zakupu okularów korekcyjnych,
aparatu słuchowego, aparatu
16
ortodontycznego, pompy
insulinowej lub szkieł
korekcyjnych po NW
Pakiet KLESZCZ Koszt
wizyty u lekarza
17
Koszt badań na boreliozę
Koszt antybiotykoterapii

max. 1 raz w roku;
NNW na terenie
placówki oświaty;

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

max. 1 raz w roku

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

jednorazowa wypłata
max. 1 raz w roku

100,00

100,00

150,00

150,00

150,00

0,50%

pobyt w szpitalu w
wyniku zdarzenia musi
trwać co najmniej 72 h

90,00

175,00

250,00

430,00

600,00

1%

pobyt w szpitalu w
wyniku zdarzenia musi
trwać co najmniej 72 h

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

koszty poniesione na
terenie RP
Podlimit:
300zł
400zł
300zł

Świadczenie w przypadku, gdy
nieszczęśliwy wypadek nie
18
pozostawił trwałego uszczerbku
na zdrowiu
19

Wstrząśnienie mózgu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Zatrucie pokarmowe, zatrucie
20
gazami lub chemikaliami
Rekreacyjne i wyczynowe
uprawianie każdego rodzaju
21 sportu, w tym sporty wysokiego
ryzyka
(ekstremalne)

C.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIE NNW DOROSŁYCH

1.

Z ubezpieczenia NNW może skorzystać osoba, która ukończyła 26. rok życia do 65. roku życia.

2.

W ubezpieczeniu nie dopuszcza się stosowania badań i ankiety medycznych.

3.

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o rekreacyjne uprawianie sportów (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka).

4.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń powstałych podczas:

5.

•

wykonywania pracy zdefiniowanej w III klasie ryzyka,

•

zawodowego uprawiania sportów (otrzymywanie wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu),

•

wyczynowego uprawiania sportów,

•

rekreacyjnego uprawiana sportów wysokiego ryzyka.

Klasy ryzyka
W zależności od stopnia ryzyka wynikającego z rodzaju wykonywanej pracy wyróżnia się trzy klasy ryzyka. Osoby
wykonujące pracę zaklasyfikowaną do III klasy ryzyka nie mogą przystąpić do ubezpieczenia.

I klasa ryzyka
1. osoby wykonujące pracę w przeważającej części w biurach, placówkach oświatowych, naukowych, leczniczych,
artystycznych i kulturalnych, w rzemiośle ręcznym oraz osoby duchowne i niepracujące

II klasa ryzyka
1. osoby wykonujące pracę w rzemiośle zmechanizowanym, handlu, rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, budownictwie,
przemyśle (poza zaliczonymi do klasy III), transporcie, żegludze, gazownictwie, służbie weterynaryjnej, lotnictwie,
wojsku, strażach pożarnych, trenerów, sędziów i instruktorów sportowych
III klasa ryzyka
1.
pracownicy ochrony mienia i osób, policjanci, ratownicy górscy, osoby wykonujące pracę
w przemyśle energetycznym przy urządzeniach wysokiego napięcia, przemyśle górnictwa i kopalnictwa pod ziemią,
saperzy i inne osoby zatrudnione przy materiałach wybuchowych, nurkowie, oblatywacze samolotów, akrobaci,
kaskaderzy

W przypadkach niewymienionych powyżej, klasę ryzyka ustala się według rodzajów zatrudnienia, które najbardziej jest
zbliżone stopniem ryzyka.

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW DOROSŁYCH
WARIANT UBEPIECZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
I

II

III

IV

V

Warunki szczególne wypłaty
60,00 zł
świadczenia

118,00 zł

156,00 zł

258,00 zł

374,00 zł

18
000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120
000,00

200%

36
000,00

70 000,00

100 000,00

172 000,00

240 000,00

100%

18
000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120 000,00

Śmierć w wyniku zawału serca,
3 udaru mózgu
100%

18
000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120 000,00

Trwały uszczerbek w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, ataku
4 epilepsji albo omdlenia o
nieustalonej przyczynie

100%

18
000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120 000,00

1%

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

100%

18
000,00

35 000,00

50 000,00

86 000,00

120 000,00

1%

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

Składka roczna

% SU

Podstawowa suma
ubezpieczenia
Śmierć w wyniku
1 nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego

2

Śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku,
ataku epilepsji albo omdlenia o
nieustalonej przyczynie

1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek w wyniku
5 zawału serca, udaru mózgu
1% - za 1% uszczerbku

6

Pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

0,20%

płatne od 1 dnia pobytu do
180 dni;
pobyt musi trwać min.24 h

36,00

70,00

100,00

172,00

240,00

7

Pobyt w szpitalu w wyniku
choroby (w tym COVID-19)

0,15%

płatne od 2 dnia pobytu do
90 dni;
pobyt musi trwać min.48 h

27,00

52,50

75,00

129,00

180,00

8

Poważne zachorowanie
ubezpieczonego

Operacja chirurgiczna po
9
nieszczęśliwym wypadku
Zwrot kosztów leczenia w
wyniku NW:
a) wizyty lekarskie
b) udzielenie pomocy lekarskiej
lub ambulatoryjnej za
wyjątkiem rehabilitacji
c) badania, zabiegi
ambulatoryjne
d) operacje (w tym operacje
plastyczne)
10 e) nabycie niezbędnych
lekarstw i środków
opatrunkowych (w tym gips
lekki) przepisanych przez
lekarza
f) transportu z miejsca
nieszczęśliwego wypadku do
szpitala/ambulatorium

5%

1,50%

10,00%

Leczenie stomatologiczne
11 zębów stałych po NW (brak
limitu na 1 ząb)

anemia aplastyczna,
cukrzyca, nowotwór
złośliwy, niewydolność
nerek, sepsa (posocznica),
stwardnienie rozsiane,
zapalenie opon
mózgowordzeniowych,
dystrofia mięśniowa, guzy
śródczaszkowe, inwazyjna
choroba pneumokokowa,
niewydolność wątroby,
śpiączka, udar mózgu, zawał
serca

900,00

1 750,00

2 500,00

4 300,00

6 000,00

270,00

525,00

750,00

1 290,00

1 800,00

1 800,00

3 500,00

5 000,00

8 600,00

12 000,00

koszty poniesione na
terenie RP

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

pobyt w szpitalu w
wyniku operacji musi
trwać co najmniej 24 h

koszty poniesione na terenie
RP

Zwrot kosztów rehabilitacji po
12 NW

12%

koszty poniesione na
terenie RP

2 160,00

4 200,00

6 000,00

10 320,00

14 400,00

Zwrot kosztów wypożyczenia,
nabycia przedmiotów
13 ortopedycznych i środków
pomocniczych po NW

12%

koszty poniesione na
terenie RP

2 160,00

4 200,00

6 000,00

10 320,00

14 400,00

Podlimit:
300zł
400zł
300zł

max. 1 raz w roku

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,50%

pobyt w szpitalu w wyniku
zdarzenia musi trwać co
najmniej 72 h

90,00

175,00

250,00

430,00

600,00

Pakiet KLESZCZ
Koszt wizyty u lekarza
14 Koszt badań na boreliozę
Koszt antybiotykoterapii
Wstrząśnienie mózgu w
15 wyniku nieszczęśliwego
wypadku

16

Zatrucie pokarmowe, zatrucie
gazami lub chemikaliami

Administrator danych

1%

pobyt w szpitalu w wyniku
zdarzenia musi trwać co
najmniej 72 h

180,00

350,00

500,00

860,00

1 200,00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w
Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (zwane dalej „TUZ TUW”).

Dane kontaktowe

Z TUZ TUW można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl lub pisemnie (adres siedziby
administratora).
W TUZ TUW wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
iod@tuz.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

KLAUZULE INFORMACYINE
Cele przetwarzania oraz podstawa
prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1.
zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania
umowy;
2.
oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed
zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia
i wykonywania umowy;
3.
powadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach
analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ TUW, którym jest prowadzenie marketingu
bezpośredniego swoich usług;
4.
powadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach
analitycznych i profilowania, po zakończeniu umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania
danych jest Pani/Pana zgoda, a w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym
celu;
5.
dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ
TUW, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń przez TUZ TUW;
6.
podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu TUZ TUW, którym jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę
zakładu ubezpieczeń;
7.
wykonania umów reasekuracyjnych, zawartych przez TUZ TUW z zakładami reasekuracji – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu TUZ TUW, którym jest możliwość wykonywania umów reasekuracyjnych zawartych przez TUZ
TUW oraz art. 35 ust. 2 pkt 21 i 22 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy
ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy
ubezpieczenia.
TUZ TUW przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane w celu powadzenia marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach analitycznych i profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan
sprzeciw lub wycofa zgodę w tym zakresie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUZ TUW
m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z TUZ i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Także Pani/Pana dane mogą być
udostępnione zakładom reasekuracji – na podstawie zawartych umów reasekuracji, a także innym podmiotom
na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być przekazane, za wyraźną Pani/ Pana zgodą,
podmiotom współpracującym z TUZ TUW – w celach marketingowych, określonych we właściwych klauzulach
zgód.

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu/odwołania zgody wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz udostępniania innym
administratorom.
Odwołanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TUZ TUW Pani/Pana
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i
wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych
osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
Informacja o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być
podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki
ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych, dotyczących między innymi:
daty urodzenia, liczby szkód w ciągu ostatnich 3 lat, roku uzyskania prawa jazdy, informacji dotyczących
samochodu. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z
Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w ciągu ostatnich trzech lat,
tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. W
związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej,
ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania
interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

