
Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 
01.04.2021 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych przypadków jest dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym z grupy 1 Działu II, załącznika do 

Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. u. z 2015 r.poz. 1844 z późniejszymi zmianami.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Zavarovalnica Triglav d.d.  

Produkt: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe 
następstwa nieszczęśliwych wypadków 
powstałe w związku z: ruchem pojazdu 
mechanicznego, wsiadaniem / wysiadaniem z 
pojazdu, pożarem lub wybuchem pojazdu, 
naprawą pojazdu na trasie jazdy (tylko wtedy 
gdy była ona konieczna w celu dojechania do 
najbliższego warsztatu), powodujące 
trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 
Ubezpieczonego. 

Ubezpieczeniem jest objęty kierowca pojazdu 
mechanicznego (wymienionego w dokumencie 
ubezpieczenia – polisie) oraz pasażerowie tego 
pojazdu.

Przez pojazd mechaniczny rozumie się pojazdy 
mechaniczne samochody osobowe i ciężarowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej i 
dopuszczone do ruchu na drogach publicznych,
stosownie do przepisów „Prawo o ruchy 
drogowym”.

Przez nieszczęśliwy wypadek rozumiemy nagłe 
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 
niezależną od woli Ubezpieczonego, które 
spowodowało uszkodzenie ciała, rozstrój 
zdrowia albo śmierć Ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia NNW zawierana jest na 
okres 12 miesięcy. 

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczający zawierają umowę ubezpieczenia

dokonuje wyboru górnej granicy odpowiedzialności

ubezpieczyciela spośród poniższych wartości: 
50 000 zł

       100 000 zł

       200 000 zł

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za:

zadośćuczynienie za ból i cierpienie fizyczne l ub 
moralne Ubezpieczonych lub ich spadkobierców,
następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych 
podczas użytkowania pojazdu jako narzędzie 
przestępstwa w tym samobójstwa lub jego próby.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej? 

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za następstwa
nieszczęśliwych wypadków kiedy: 

osoba kierująca pojazdem nie posiadała 
uprawnień do kierowania pojazdem ważnych w 
dniu zdarzenia,

osoba kierująca pojazdem znajdowała się w 
stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu lub 
w stanie po użyciu środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub substancji 
psychoaktywnych,

następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikały 
z nieprawidłowego stanu technicznego pojazdu 
jeżeli pojazd nie był dopuszczony do ruchu, nie 
posiadał w dniu zdarzenia ważnego dowodu 
rejestracyjnego lub ważnych badań 
technicznych tego pojazdu,

następstwa nieszczęśliwych wypadków powstały 
wskutek używania pojazdu niezgodnie z 
przeznaczeniem,

przyczyną następstwa nieszczęśliwych 
wypadków była rozpoznana choroba stanowiąca 
przeciwskazanie do prowadzenia pojazdów 
mechanicznych przez Ubezpieczonego lub udar 
mózgu albo zawał serca,

nieszczęśliwy wypadek powstał wskutek winy 
umyślnej lub  zdarzeń powstałych wskutek 
rażącego niedbalstwa chyba, że zapłata 
odszkodowania w danych okolicznościach 
odpowiedna względom słuszności,



nieszczęśliwy wypadek powstał wskutek zdarzeń, 
które powstały po dniu przeniesienia prawa 
własności przez posiadacza pojazdu na inna osobę,

nieszczęśliwy wypadek spowodowany był 
użyciem pojazdu w rajdach, wyścigach oraz 
innych wydarzeniach gdzie istotnym jest osiąganie 
maksymalnych prędkości pojazdu.

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie NNW dotyczy zdarzeń, które zaistniały

w Polsce oraz na terytorium Europy.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
W razie powstania wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony jest 
zobowiązany:

• niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej, zaleconemu leczeniu i rehabilitacji,
• zabezpieczenie wszystkich dowodów związanych z nieszczęśliwym wypadkiem co pomoże ułatwić uzasadnienie roszczenia,
• zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej lekarzy lub placówki opieki zdrowotnej lub Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych,
• wyrażenie zgody na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej z przeprowadzonego leczenia,
• poinformowanie Trasti o powstałej szkodzie w dogodny sposób (możliwości kontaktu są wskazane na okładce oraz w polisie) w 

ciągu 14 dni roboczych od zdarzenia. Jeżeli ze względu na skutki zdarzenia nie będziesz w stanie zgłosić szkody w tym terminie 
zgłoś  ją niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny która uniemożliwia jej zgłoszenie ale nie później niż w ciągu 14 dni.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę możesz opłacić jednorazowo, dane niezbędne do dokonania płatności (termin płatności, kwota, numer 
rachunku bankowego) został umieszczony na dokumencie ubezpieczenia (polisie).

Uwaga! Nieopłacenie składki w terminie powoduje, że umowa ubezpieczenia jest nie zawarta i nie ma ochrony 
ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia 
składki w wyznaczonym terminie. Koniec ochrony ubezpieczeniowej przypada w dniu oznaczonym w polisie jako koniec okresu 
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:

•  z upływem okresu, na jaki została zawarta,

•  z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego,

•  z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,

•  z dniem przejścia lub przeniesienia całkowitych praw własności pojazdu na nabywcę pojazdu mechanicznego,

•  z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego,
•  z dniem odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli umowa 

została  zawarta przed rejestracją pojazdu, a pojazd w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy nie został zarejestrowany,

• z dniem wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego.

Kiedy można rozwiązać umowę?
• Umowę można wypowiedzieć w każdym czasie.
• Umowa ubezpieczenia powinna zostać wypowiedziana na piśmie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność TRASTI rozpoczyna się
od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki w wyznaczonym

terminie. Koniec ochrony ubezpieczeniowej przypada w dniu oznaczonym w polisie jako koniec okresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:

•  z upływem okresu, na jaki została zawarta,

•  z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego,

•  z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,

•  z dniem przejścia lub przeniesienia całkowitych praw własności pojazdu na nabywcę pojazdu mechanicznego,

•  z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego,

•  z dniem odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli umowa została
zawarta przed rejestracją pojazdu, a pojazd w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy nie został zarejestrowany,

• z dniem wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego,




