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Ubezpieczenia NNW STRAŻAK zatwierdzonych uchwałą nr 01/06/03/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group z dnia 6 marca 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie NNW STRAŻAK to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków, które mają miejsce podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Następstwa nieszczęśliwego wypadku, które wydarzyły się
podczas udziału Ubezpieczonego w działaniach ratowniczych
(akcjach ratowniczych) lub ćwiczeniach w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.
Suma ubezpieczenia:
3 Sumę ubezpieczenia dla ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku
powodującego śmierć Ubezpieczonego oraz ubezpieczenia
nieszczęśliwego wypadku powodującego stały lub długotrwały
uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego stanowi przeciętne
wynagrodzenie.

		

!

popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez
Ubezpieczonego,

!

popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
samookaleczenia się przez Ubezpieczonego,

!

pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem
przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile
pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,

!

prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą
pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia
danego pojazdu lub jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał
ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego
pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań
technicznych, chyba że brak wymaganych uprawnień do prowadzenia
danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny
pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku.

3 Sumę ubezpieczenia dla ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku
powodującego czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego stanowi
minimalne wynagrodzenie.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczeniem nie są objęte następstwa chorób.
û Ochrona ubezpieczeniowa nie działa podczas czynności niebędących
działaniami ratowniczymi (akcjami ratowniczymi) oraz ćwiczeniami.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe w następstwie
lub w związku z:

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest podczas działań ratowniczych (akcji ratowniczych) oraz ćwiczeń.

samobójstwa

lub

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i zastosowanie się do jego zaleceń,
– zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jednostkę organizacyjną InterRisk, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia
zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala,
– poddanie się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takich badań pokrywa InterRisk.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie
wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
W przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek, w stosunku do nowo przystępujących osób do ubezpieczenia grupowego, odpowiedzialność InterRisk
rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została zgłoszona do InterRisk przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia
grupowego.
Odpowiedzialność InterRisk ustaje:
1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia,
4) w przypadku opłacania składki w ratach – jeżeli po upływie terminu płatności raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem,
że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialności InterRisk, a kolejna rata
składki nie zostanie opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu,
5) wobec Ubezpieczonego z dniem jego zgonu,
6) wobec Ubezpieczonego w ubezpieczeniu grupowym – z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony został zgłoszony przez
Ubezpieczającego jako występujący z ubezpieczenia. Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego w każdym czasie.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie jej obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem
30-dniowego okresu wypowiedzenia.

