
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie osobowe, którego zakres obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem ubezpieczonego Pojazdu przez kierowcę 
i pasażerów (Dział II Grupa 1 według Załącznika do Ustawy z 11. września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie Następstw  
Nieszczęśliwych Wypadków 

Produkt: 
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  
dla Klientów Santander Bank Polska S.A.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się we wniosku o ubezpieczenie, ofercie oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów Santander Bank Polska S.A. zwanych dalej OWU, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Generali T.U. 
S.A. obowiązujących od dnia 15 czerwca 2022 r.

Przedsiębiorstwo: 
Generali T.U. S.A., zarejestrowane w Polsce,
zezwolenie Ministra Finansów nr: FI/ 876 /AU/KD/99 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
	9 Przedmiotem ubezpieczenia są Trwałe uszczerbki na zdrowiu lub śmierć będąca 
następstwem nieszczęśliwych wypadków, pozostające w związku z ruchem Pojazdu 
określonego Polisie, jakich doznali kierujący i pasażerowie takiego Pojazdu.

Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego w zależności od wyboru 
Ubezpieczającego wynosi: 25 000 PLN, 50 000 PLN lub 100 000 PLN.

Jeśli w chwili zajścia Nieszczęśliwego wypadku liczba osób w pojeździe prze-
kracza dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu, 
Suma ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego stanowi 50% Sumy ubezpie-
czenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Łączna kwota wszystkich świadczeń wypłaconych jednemu Ubezpieczonemu, 
a w razie jego śmierci Uprawnionemu, nie może przekroczyć Sumy ubezpiecze-
nia określonej w umowie ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
	8 Wypłaty z tytułu zadośćuczynienia za doznany przez Ubezpieczonego ból i cierpie-

nia fizyczne i moralne.
	8 Krzywdy doznanej przez Uprawnionego w związku ze śmiercią Ubezpieczonego, 

w tym również krzywdy związanej z naruszeniem jego dóbr osobistych.
	8 Odszkodowania za utracone lub uszkodzone rzeczy.
	8 Kosztów leczenia.
	8 Chorób występujących nawet nagle, jeżeli nie są następstwem Nieszczęśliwego 

wypadku.
	8 Wad wrodzonych i ich następstw.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Brak ochrony na wypadek szkód:
	! powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że umowa 

stanowi inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności;
	! będących następstwem pozostawania przez kierującego lub pasażera Pojazdu 

w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, zgodnie z prawem kraju 
miejsca zajścia Nieszczęśliwego wypadku, w stanie po użyciu narkotyków lub in-
nych środków odurzających;
	! będących następstwem prowadzenia Pojazdu przez kierującego, który nie posiada 

wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia Pojazdu;
	! świadomą jazdą w roli pasażera Pojazdem kierowanym przez osobę pozostającą 

w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, zgodnie z prawem kraju 
miejsca zajścia Nieszczęśliwego wypadku, po użyciu narkotyków lub środków odu-
rzających, o ile miało to wpływ na powstanie Zdarzenia ubezpieczeniowego;
	! użycia Pojazdu w związku z popełnieniem przestępstwa, samobójstwa lub samo-

okaleczenia jak i ich usiłowaniem.

Produkt nie obejmuje także następstw Nieszczęśliwych wypadków:
	! które powstały podczas: wyścigów, rajdów, prób szybkościowych, jazd konkurso-

wych i związanych z nimi treningach, zarobkowego wynajmu Pojazdu, wykorzysty-
wania Pojazdu jako nauki jazdy, do odpłatnego przewozu ładunków lub osób;
	! jakich doznali kierujący i pasażerowie Pojazdów: wykonanych poza wytwórnią fa-

bryczną zajmującą się masową produkcją Pojazdów (np. typu „składak”, „SAM”), 
o nadwoziu typu kabriolet, z kierownicą po prawej stronie, przeznaczonych do jazd 
próbnych lub pokazowych, wykorzystywanych jako rekwizyt. 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności jest określona w OWU

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
	9 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa Nieszczęśliwych wypadków powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich państw europejskich (w sensie geo-
graficznym) oraz europejskiej części Rosji (Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii, Okręg Wołżański, Obwód 
Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański oraz Kraj Stawropolski) i europejskiej części Turcji (Tracja - obszar Turcji od strony europejskiej do 
Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor i Dardanele). 



Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej. Termin płatności oraz sposób płatności są określone w polisie lub innym 
dokumencie ubezpieczenia. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje: z dniem upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z dniem wyrejestrowa-
nia określonego w dokumencie ubezpieczenia Pojazdu, z dniem zarejestrowania Pojazdu za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, z chwilą przeniesienia prawa własności Pojazdu.
Wszystkie przypadki wcześniejszego rozwiązania umowy są określone w Ustawie.

Jak rozwiązać umowę?
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. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego 
będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
W przypadku umowy zawieranej na odległość Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub 
od dnia potwierdzenia informacji dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed 
jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, 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.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki przed zawarciem umowy: 

 –   podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszelkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał we wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia w innych pismach;

 –   opłacenie w terminie składki ubezpieczeniowej.

Obowiązki w trakcie trwania umowy:
 –   niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zmian w okolicznościach, o które Ubezpieczyciel zapytywał we wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w in-

nych pismach. 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 
 –   o ile stan zdrowia Ubezpieczonego na to pozwala, starać się o złagodzenie skutków Nieszczęśliwego wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i stosowanie 

się do zaleceń lekarskich;
 –   udzielenie wyjaśnień oraz umożliwienie Ubezpieczycielowi dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, zasadności i wysokości 

roszczenia, w szczególności:
a) udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji: stwierdzającej tożsamość Ubezpieczonego, medyczną, dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, 

w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji, prokuratury lub sądu,
b) na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela poddać się dodatkowym badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycz-

nych, w celu ustalenia skutków Nieszczęśliwego wypadku oraz prawa Ubezpieczonego do świadczenia i wysokości tego świadczenia.


