
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie indywidualne (dział II, grupa 1) zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Polska oraz teren całego świata z zastrzeżeniem, że ochrona obejmuje refundację kosztów leczenia poniesionych jedynie na terytorium 
Polski.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące 
u kierowcy lub pasażerów pojazdów mechanicznych:
✓ trwały uszczerbek na zdrowiu, 
✓ koszty leczenia poniesione na terytorium RP, 
✓ śmierć, 
✓ śmierć po wystąpieniu trwałego uszczerbku na zdro-

wiu i wypłaceniu świadczenia z tego tytułu.

Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie, zgod-
nie z wybranym wariantem ubezpieczenia, w granicach 
limitów. 
Umowa przewiduje cztery warianty z następującymi 
sumami ubezpieczenia: 10000 zł, 30000 zł, 50000 zł, 
100000 zł.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Następstw zdarzeń innych niż nieszczęśliwe wypadki 
✗ Roszczeń o zadośćuczynienie za doznane krzywdy, ból i cierpienie 

fizyczne czy moralne, jak również strat materialnych wynikających 
z utraty lub uszkodzenia rzeczy należących do Ubezpieczonego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Wypadki spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego,
! Wypadki spowodowane przebywaniem w ubezpieczonym pojeździe 

większej ilości pasażerów niż maksymalna dopuszczona liczba osób 
określona w dowodzie rejestracyjnym,

! Samookaleczenie lub okaleczenie na prośbę ubezpieczonego,
! Popełnienie lub usiłowanie popełnienia przez ubezpieczonego 

samobójstwa,
! Wypadki z udziałem ubezpieczonego pojazdu będących wynikiem 

działania jego kierowcy pozostającego w stanie pod wpływem alko-
holu lub w stanie pod wpływem środków narkotycznych lub pozostają-
cego pod wpływem leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych 
niezgodnie z zaleceniem lekarza, 

! Pourazowe psychozy, encefalopatie i nerwice powstałych w następ-
stwie wypadku,

! Zabiegi ze wskazań estetycznych,

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, 
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków kierowcy i pasażerów
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w treści wniosku ubezpiecze-
niowego, treści oferty ubezpieczenia, mających zastosowanie do wskazanej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 22/2022 (dalej: OWU).

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
(dalej: „Allianz“) zarejestrowana w Polsce. Allianz wykonuje działalność ubezpieczeniową za
zezwoleniem Ministra Finansów, uzyskanym decyzją z dnia 14 listopada 1996 roku, nr DU/1853/AU/
AP/96 zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz
na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97).

Produkt: NNW kierowców i pasażerów



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Do zapłaty składki zobowiązany jest ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach określonych w polisie. Składka jest płatna 
w złotych.

– Składkę można opłacić: przelewem bankowym, przekazem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 
następnego po opłaceniu całości składki lub jej pierwszej raty, o ile inaczej nie wskazano we wniosku lub w ofercie i – po zawarciu umowy 
ubezpieczenia – nie potwierdzono tego w polisie. 

– Umowa zawierana jest na okres jednego roku zgodnego z okresem obowiązywania umowy głównej, o ile strony nie ustalą inaczej. Umowa 
kończy się z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki była zawarta.

– Odpowiedzialność Allianz kończy się: z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki umowa została zawarta, po wyczerpaniu sumy ubezpiecze-
nia wskutek wypłaty przez Allianz świadczenia lub świadczeń, z dniem przeniesienia prawa własności ubezpieczonego pojazdu, z dniem 
odstąpienia Ubezpieczającego od umowy, z dniem wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu lub jego demontażu, z chwilą rozwiązania 
albo wygaśnięcia umowy głównej.

Jak rozwiązać umowę?

– Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, którą konsument zawarł na odległość:
  Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na odległość, np. przez internet, telefon albo korespondencyjnie. Jeśli tak zrobił i jedno-

cześnie jest konsumentem, wtedy może odstąpić od umowy ubezpieczenia. Konsument może to zrobić, jeśli w terminie:
 a) 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub
 b)  30 dni od dnia potwierdzenia na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach 

konsumenta
 –  jeżeli jest to termin późniejszy złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin, który wskazujemy powyżej, 

wystarczy, że konsument, który jest ubezpieczającym, wyśle oświadczenie o odstąpieniu w tym terminie.
– Jeśli umowa łącząca Ubezpieczającego z Allianz zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od niej w ciągu 

30 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą termin ten wynosi 7 dni od zawarcia umowy.
– W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpo-

wiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżąceg okresu 
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Allianz wszystkie znane sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał w formularzu 

wniosku albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przed-
stawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

– W razie zawarcia przez Allianz umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się 
za nieistotne.

W czasie trwania umowy:
– Jeśli w czasie trwania umowy okoliczności, o które Allianz pytał przed zawarciem umowy zmienią się, ubezpieczający ma obowiązek poinfor-

mować o tym niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu o nich wiadomości.

W związku z wystąpieniem szkody:
– podjąć działania, które zapewniają bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz – o ile to możliwe – udzielić pomocy medycznej osobom 

poszkodowanym i zabezpieczyć ich mienie,
– niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu policję jeśli zdarzył się wypadek, który mógł mieć związek z przestępstwem, a dodatkowo również 

pogotowie ratunkowe, jeśli zdarzył się wypadek, w którym zostali ranni lub zginęli ludzie,
– w razie zaistnienia wypadku ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 72 godzin od daty uzyskania informacji o wypadku 

powiadomić Allianz o jego zaistnieniu,
– umożliwić Allianz zasięganie informacji dotyczących stanu zdrowia ubezpieczonego, w szczególności u lekarzy sprawujących nad nim opiekę 

po wypadku,
– poddać się opiece lekarskiej i zastosować do zaleceń lekarskich, jeśli ma ona objawy urazu powypadkowego,
– współpracować z Allianz w ustalaniu okoliczności nieszczęśliwego wypadku oraz doznanych obrażeń.


