
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 Ciebie i Partnera – indeks NNW/2021/03 (dalej: OWU) 
zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 22 grudnia 2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia na życie, pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w następujących grupach ryzyk według załącznika do ustawy z 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Dział II: Grupa 1 – Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: (1) świadczenia jednorazowe; (2) świadczenia powtarzające się;  
(3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; (4) przewóz osób; Grupa 2 – Ubezpieczenia choroby: (1) świadczenia jednorazowe; (2) świad
czenia powtarzające się; (3) świadczenia kombinowane.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: 

 ✔ śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, która nastąpi
ła w okresie 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku i której 
bezpośrednią przyczyną były fizyczne obrażenia ciała odnie
sione w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

 ✔ złamania w  następstwie nieszczęśliwego wypadku opisane 
w OWU;

 ✔ urazy w następstwie nieszczęśliwego wypadku opisane w OWU;
 ✔ oparzenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku opisane 

w OWU.
W  przypadku złamania, urazu lub oparzenia w  następstwie nie
szczęśliwego wypadku, wypłacimy ubezpieczonemu świadczenie 
w wysokości sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpie
czonego wypłacimy świadczenie uprawnionym z umowy ubezpie
czenia w wysokości sumy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia zależy od wybranego przez Ciebie wariantu 
ubezpieczenia. Możesz wybrać jeden z trzech wariantów:

 ✔ podstawowy;
 ✔ optymalny;
 ✔ premium.

Zakres ubezpieczenia
Sumy ubezpieczenia

wariant  
podstawowy

wariant 
optymalny

wariant 
premium

Śmierć  
w następstwie 
nieszczęśliwego 
wypadku 

50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Złamania  
w następstwie 
nieszczęśliwego 
wypadku

gr. I 1 800 zł 2 700 zł 3 600 zł

gr. II 600 zł 900 zł 1 200 zł

gr. III 200 zł 300 zł 400 zł

Urazy  
w następstwie 
nieszczęśliwego 
wypadku

gr. I 1 800 zł 2 700 zł 3 600 zł

gr. II 600 zł 900 zł 1 200 zł

gr. III 200 zł 300 zł 400 zł

Oparzenia 
w następstwie 
nieszczęśliwego 
wypadku

gr. I 1 800 zł 2 700 zł 3 600 zł

gr. II 600 zł 900 zł 1 200 zł

gr. III 200 zł 300 zł 400 zł

Sumy ubezpieczenia z tytułu złamania, urazu lub oparzenia w na
stępstwie nieszczęśliwego wypadku odnawiają się co 12 miesięcy.

 ✘ Pobytu w szpitalu.
 ✘ Zachorowania.
 ✘ Śmierci w wyniku choroby.
 ✘ Utraty pracy.
 ✘ Organizacji i pokrycia kosztu wizyt u lekarzy.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Świadczenia z tytułu złamania, urazu lub oparzenia w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku nie wypłacimy, jeśli zdarzenie jest 
skutkiem (główne wyłączenia):
 ! spożycia przez ubezpieczonego alkoholu w ilości powodu

jącej, że zawartość alkoholu w organizmie ubezpieczonego 
wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi co najmniej 0,2‰ 
alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powie
trzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;

 ! masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radio
aktywnego.

Świadczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypad
ku nie wypłacimy, jeśli zdarzenie jest skutkiem (główne wyłą
czenia):
 ! spożycia przez ubezpieczonego alkoholu w ilości powodu

jącej, że zawartość alkoholu w organizmie ubezpieczonego 
wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi co najmniej 0,2‰ 
alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powie
trzu wynosi co naj mniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;

 ! samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na jego 
prośbę, niezależnie od stanu poczytalności ubezpieczonego; 

 ! udziału ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka, przez 
które rozumiane są sporty lub aktywności fizyczne takie jak: 
schodzenie pod wodę na głębokość większą niż 10 m, prze
bywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub 
szlakami, sporty powietrzne, speleologia, skoki narciarskie, 
skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków 
lub skał, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się 
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczy
mi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, 
bieguny, dżungla, tereny lodowcowe.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Cały świat.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Jesteś zobowiązany opłacać składki za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 — Masz obowiązek powiadomić nas o zmianie danych kontaktowych lub zmianie danych osobowych podanych we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
 Składka płatna jest miesięcznie na rachunek bankowy. Wysokość i ter miny płatności składki podaliśmy w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się dzień po dniu płatności pierwszej składki. 
Umowę ubezpieczenia zawieramy na okres 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i jest on wskazany w polisie. 
Po upływie każdego okresu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może ulec przedłużeniu o kolejne 5letnie okresy ubezpieczenia, o ile żadna 
ze stron nie postanowi inaczej, Ty nie ukończyłeś 65 lat w dniu, w którym ma nastąpić przedłużenie umowy ubezpieczenia, i zgodziłeś się na 
to we wniosku. Umowa ubezpieczenia zostanie przedłużona z chwilą zapłaty składki, w wysokości i terminie wskazanym w propozycji prze
dłużenia umowy. 
Nasza odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Nasza odpowiedzialność wygasa:

 — z dniem, w którym odstąpiłeś od umowy ubezpieczenia;
 — z upływem okresu, na jaki zawarłeś z nami umowę ubezpieczenia, jeśli nie została przedłużona o kolejny okres;
 — z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia, jeśli Ty ją wypowiedziałeś;
 — z dniem, w którym rozwiążesz umowę o rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w mBanku;
 — w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, jeśli nie zapłacisz zaległej składki;
 — z dniem śmierci ubezpieczonego.

Jak rozwiązać umowę?
Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Jeżeli jesteś konsumentem i o prawie odstąpienia nie poin
formowaliśmy Cię przed zawarciem umowy, okres 30 dni liczymy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tym prawie. Jeśli odstąpisz od umowy 
ubezpieczenia, ochrona wygasa z chwilą, gdy otrzymamy Twoje oświadczenie o odstąpieniu. Zwrócimy Ci wówczas całą wpłaconą składkę na 
wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
W dowolnym momencie trwania umowy możesz ją wypowiedzieć. Jeśli wypowiesz umowę ubezpieczenia: 

 — najpóźniej na dwa dni przed terminem zapłaty kolejnej składki – umowa ulega rozwiązaniu i ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem 
okresu, w którym złożyłeś wypowiedzenie i za który jest należna składka;

 — dzień przed terminem zapłaty składki lub w terminie jej zapłaty – umowa ulega rozwiązaniu i ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem 
następnego okresu po tym, w którym złożyłeś wypowiedzenie i za który będzie należna składka.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty składki za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej.


