OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI EDUPOLISA.PL
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Europ Assistance S.A.

Produkt: Ubezpieczenie NNW dla dzieci edupolisa.pl

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych
dokumentach w szczególności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci edupolisa.pl ważnych
od 1 maja 2020 roku.

Jakiego rodzaju jest ubezpieczenie?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowany produkt to ubezpieczenie
z Działu II ubezpieczeń Osobowych, z grupy 1 i 18.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W zależności od zakresu ubezpieczenia określonego
w polisie, przedmiotem ubezpieczenia są następstwa
nieszczęśliwych wypadków doznane przez Ubezpieczonego,
a także zdrowie Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody będące
następstwem:
 spożycia alkoholu, zażycia narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych
 samookaleczenia lub samobójstwa
 chorób przewlekłych
 zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem umowy
ubezpieczenia
 usiłowania lub popełnienia przestępstwa

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 śmierć Ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym
wypadkiem;
 śmierć Ubezpieczonego spowodowaną wystąpieniem
zawału serca lub udaru mózgu;
 śmierć Ubezpieczonego spowodowaną wypadkiem
komunikacyjnym;
 uszczerbek lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia
obrażeń
ciała
spowodowanych
nieszczęśliwym
wypadkiem;
 pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia
choroby - wypłata ryczałtu za pobyt w szpitalu trwający
min 5 dni;
 pakiet Assistance NW oraz Nagłe zachorowanie Dziecka;
 ochrona w sieci.
Zakres ubezpieczenia za dodatkową składkę może zostać
rozszerzony o:
 Ugryzienie przez kleszcza;
 Ugryzienie przez kleszcza oraz Drugą Opinię Medyczną
Ubezpieczenie w zależności od wyboru Ubezpieczającego
oraz wieku Ubezpieczonego może zostać zawarte w:
 6 wariantach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży
szkolnej, którzy nie ukończyli 21 roku życia
 5 wariantach przeznaczonych dla dzieci, które
uczęszczają do przedszkola lub żłobka

Pozostałe informacje zawarte są w § 8 OWU.

Jakie
są
ograniczenia
ubezpieczeniowej?
!
!
!
!
!

ochrony

szkody powstałe w wyniku udziału w zamieszkach,
rozruchach, bójkach
szkody powstałe w przypadku prowadzenia
wszelkiego rodzaju pojazdów bez wymaganych
prawem uprawnień
leczenie
chorób
umysłowych
i
zaburzeń
psychicznych
niezastosowania
się
do
zaleceń
lekarza
prowadzącego leczenie lub lekarza Centrum
Alarmowego
koszty świadczeń poza granicami Polski

Pozostałe informacje zawarte są w § 8 OWU.

Szczegółowy opis przedmiotu, zakresu ochrony i sum
ubezpieczenia został opisany w § 3, § 8 i § 10 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie, w Pakiecie Assistance
NW oraz Nagłe Zachorowanie Dziecka nagłe zachorowania oraz nieszczęśliwe wypadki zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w pakiecie Ugryzienie przez kleszcza, ugryzienia zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w pakiecie Ugryzienie
przez kleszcza oraz Druga Opinia Medyczna ugryzienia zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zachorowania zaistniałe na
całym świecie.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?





W celu skorzystania ze świadczeń, Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są – przed podjęciem
jakichkolwiek działań we własnym zakresie – niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o zorganizowanie określonego
świadczenia do Centrum Alarmowe, pod numer telefonu +48 22 203 75 53.
Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są podać:

imię i nazwisko Ubezpieczonego i w miarę możliwości jego numer telefonu;

numer polisy;

datę urodzenia Ubezpieczonego;

miejsce oraz rodzaj zdarzenia;

zakres potrzebnej pomocy;

inne
W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej Ubezpieczony lub osoba występująca w jego
imieniu nie mogli skontaktować się z Centrum Alarmowe i w związku z tym sami pokryli koszty świadczeń, o których mowa w
niniejszej umowie, EUROP ASSISTANCE zwróci w całości bądź częściowo (w zależności od tego jaka część wydatków została
przeznaczona na sfinansowanie świadczeń, do których zobowiązane było Centrum Alarmowe) poniesione koszty, pod
warunkiem zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowe najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty ustąpienia przyczyn
uniemożliwiających skontaktowanie się z Centrum Alarmowym i przedstawienia dokumentów wskazanych przez Centrum
Alarmowe. Zwrot kosztów będzie następował po zweryfikowaniu ich zasadności.

Jak i kiedy należy opłacać składki?





Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki za wszystkich zgłoszonych Ubezpieczonych na wskazany rachunek
bankowy Europ Assistance.
Wysokość składki za jednego Ubezpieczonego określona jest w polisie, ustalana jest według taryfy składek obowiązującej
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i uzależniona jest od wysokości sum ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia i rodzaju
placówki oświatowo-wychowawczej.
Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?


Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po
zapłaceniu składki

W stosunku do danego Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa wygasa w:

dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczonego od Umowy Ubezpieczenia;

dniu śmierci Ubezpieczonego;

z końcem miesiąca polisy, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy przez
Ubezpieczającego;

Jak rozwiązać umowę?




Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 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, składając oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Europ Assistance nie poinformował
Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia,
w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Europ Assistance udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której
Ubezpieczający jest konsumentem termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne
oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia
doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na
odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie
o odstąpieniu zostało wysłane.

