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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia medical 
assistance, zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. Vienna Insurance Group, zwane dalej Towarzystwem, zawiera umo-
wy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednost-
kami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi 
dalej Ubezpieczającymi.

UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK
§ 2.
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na własny lub 
cudzy rachunek. 
2. Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna. 
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
wszelkie postanowienia niniejszych OWU dotyczące Ubezpieczającego 
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
4. Obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy 
rachunek ciążą zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, 
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia 
na jego rachunek. Obowiązek opłacenia składki ubezpieczeniowej ciąży 
wyłącznie na Ubezpieczającym.
5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubez-
pieczony może żądać, aby Towarzystwo udzieliło mu informacji o posta-
nowieniach umowy ubezpieczenia i o postanowieniach niniejszych OWU 
w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego.

INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na uzgodnionych przez 
Ubezpieczającego i Towarzystwo warunkach odmiennych od postanowień 
niniejszych OWU.
2. Warunki odmienne od postanowień niniejszych OWU muszą zostać 
sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 
3. Dokument określający warunki odmienne od postanowień niniejszych 
OWU stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. 

DEFINICJE
§ 4.
1. Użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:
1) Centrum Alarmowe – Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie; 
2) dziecko – osoba pozostająca pod władzą rodzicielską Ubezpieczo-
nego, która w chwili wystąpienia wypadku komunikacyjnego nie ukoń-
czyła 18 lat;
3) dokument ubezpieczenia – dokument wydany przez Towarzystwo 
jako potwierdzenie skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia, do 
której zastosowanie mają niniejsze OWU;
4) choroba – reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwór-
czego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian w tkankach, 
narządach, układach lub w całym ustroju Ubezpieczonego;
5) lekarz Centrum Alarmowego – lekarz współpracujący z Centrum 
Alarmowym;
6) miejsce zamieszkania – miejsce zamieszkania Ubezpieczonego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) miejsce pobytu – miejsce pobytu Ubezpieczonego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;
8) osoba niesamodzielna – osoba zamieszkująca z Ubezpieczonym 
i prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, która w chwili 

wystąpienia wypadku komunikacyjnego ze względu na zły stan zdrowia, 
podeszły wiek lub wady wrodzone wymaga stałej opieki, nie jest sa-
modzielna i nie może sama zaspokajać swoich podstawowych potrzeb 
życiowych;
9) opieka nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem – opieka po-
legająca na zapewnieniu osobie niesamodzielnej lub dziecku niezbędnych 
warunków bytowych oraz bezpieczeństwa;
10) opieka nad zwierzętami domowymi – opieka polegająca na 
karmieniu zwierzęcia domowego karmą zakupioną przez Ubezpieczo-
nego lub na jego koszt, wyprowadzaniu zwierzęcia na spacer oraz 
utrzymaniu higieny zwierzęcia albo transport zwierzęcia do osoby wska-
zanej do opieki lub do najbliższego hotelu dla zwierząt; pojęcie to nie 
obejmuje leczenia weterynaryjnego oraz profesjonalnych zabiegów pie-
lęgnacyjnych;
11) osoba wskazana do opieki – osoba zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wskazana przez Ubezpieczonego w chwili 
zgłoszenia szkody do Towarzystwa, do sprawowania opieki nad osobą 
niesamodzielną, dzieckiem oraz zwierzętami domowymi;
12) pobyt w szpitalu – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub innej 
placówce służby zdrowia trwający nieprzerwanie przez co najmniej  
5 dni będący bezpośrednim skutkiem wypadku komunikacyjnego;
13) rozstrój zdrowia – spowodowane wypadkiem komunikacyjnym 
zmiany w organie ciała, które zakłócają jego prawidłowe funkcjonowa-
nie, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu;
14) szkoda – majątkowy lub niemajątkowy uszczerbek będący następ-
stwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, który powstał w okre-
sie odpowiedzialności Towarzystwa bezpośrednio wskutek wypadku 
komunikacyjnego;
15) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z To-
warzystwem umowę ubezpieczenia na własny lub cudzy rachunek, 
zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
16) Ubezpieczony – osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, 
objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej z Towarzystwem 
umowy ubezpieczenia, będąca kierowcą lub pasażerem ubezpieczone-
go pojazdu; 
17) ubezpieczony pojazd – pojazd wskazany w umowie ubezpieczenia, 
do której zastosowanie mają niniejsze OWU, o liczbie miejsc zgodnej 
z dowodem rejestracyjnym tego pojazdu, jednak nie większej niż 9;
18) usługi medical assistance – zorganizowanie w związku z wypad-
kiem komunikacyjnym przez Centrum Alarmowe na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej opieki medycznej, opieki nad osobą niesamodzielną, 
dzieckiem oraz zwierzętami domowymi, korepetycji z wybranych przed-
miotów, a także infolinii medycznej;
19) wypadek komunikacyjny – nagłe i nieprzewidziane zdarzenie za-
istniałe w okresie odpowiedzialności Towarzystwa wywołane przyczyną 
zewnętrzną o charakterze losowym, polegające na kolizji ubezpieczone-
go pojazdu z innym pojazdem, zderzeniu ubezpieczonego pojazdu z oso-
bami, zwierzętami, przedmiotami z zewnątrz lub przewróceniu się po-
jazdu, w wyniku czego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli i stanu 
zdrowia, doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; w rozumieniu 
niniejszych OWU jako uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia nie są trak-
towane choroby w tym zawału serca i udaru mózgu; 
20) zdarzenie – niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpie-
czonego zdarzenie przyszłe i niepewne, mieszczące się w ramach po-
jęcia wypadku komunikacyjnego, które miało miejsce w okresie odpo-
wiedzialności Towarzystwa;
21) zwierzęta domowe – zwierzęta zwyczajowo hodowane w wa-
runkach domowych, przebywające z Ubezpieczonym w jego domu, 
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z wyłączeniem zwierząt hodowanych w celach handlowych lub gospo-
darczych, oraz zwierząt, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
lub życia osób trzecich, w tym psów uznanych za agresywne według 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) bez względu na posia-
danie przez psa rodowodu lub metryki.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 5.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne, uzasadnione okoliczno-
ściami i udokumentowane koszty związane z udzieleniem przez Centrum 
Alarmowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomocy medical as-
sistance na zasadach, w zakresie i w wysokości przewidzianej w niniej-
szych OWU w związku z wystąpieniem w okresie trwania odpowie-
dzialności Towarzystwa wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego 
pojazdu.
2. W przypadku wystąpienia wypadku komunikacyjnego, na wniosek 
Ubezpieczonego Centrum Alarmowe zobowiązuje się zorganizować 
w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej pomoc medical assistance, która obejmuje:
1) Opiekę medyczną – zorganizowanie przez Centrum Alarmowe 
i pokrycie kosztów następujących usług:
a) wizyta lekarza – zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowej 
wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu zamieszkania lub poby-
tu Ubezpieczonego, przy czym Towarzystwo pokrywa koszt dojazdu 
i honorarium lekarza; 
b) wizyta pielęgniarki – zorganizowanie i pokrycie kosztów jedno-
razowej wizyty pielęgniarki trwającej nie dłużej niż 7 godzin w celu 
zapewnienia Ubezpieczonemu opieki zgodnej z zaleceniem lekarza Cen-
trum Alarmowego lub lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego 
w miejscu zamieszkania lub pobytu Ubezpieczonego, przy czym Towa-
rzystwo pokrywa koszt dojazdu i honorarium pielęgniarki; 
c) transport medyczny – zorganizowanie i pokrycie kosztów jedno-
razowego transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku komunika-
cyjnego, miejsca zamieszkania lub pobytu Ubezpieczonego do najbliż-
szego szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej 
do udzielenia pomocy; przy czym transport medyczny jest organizowa-
ny o ile nie zachodzą podstawy do skorzystania z pomocy pogotowia 
ratunkowego i o ile stan zdrowia Ubezpieczonego utrudnia skorzysta-
nie z dostępnego prywatnego lub publicznego środka transportu; o za-
sadności transportu medycznego, wyborze placówki medycznej oraz 
wyborze środka transportu decyduje Centrum Alarmowe; 
d) transport medyczny powrotny – zorganizowanie i pokrycie kosz-
tów jednorazowego transportu Ubezpieczonego ze szpitala lub innej 
placówki medycznej do miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu Ubez-
pieczonego przy czym transport medyczny powrotny jest organizowa-
ny o ile stan zdrowia Ubezpieczonego utrudnia skorzystanie z dostęp-
nego prywatnego lub publicznego środka transportu; o zasadności 
transportu medycznego i wyborze środka transportu decyduje Centrum 
Alarmowe;
e) transport na komisję lekarską oraz transport powrotny – zor-
ganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowego transportu z miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu Ubezpieczonego na komisję lekarską 
oraz transport powrotny, przy czym transport na komisję lekarską oraz 
transport powrotny są organizowane o ile stan zdrowia Ubezpieczo-
nego utrudnia skorzystanie z dostępnego prywatnego lub publicznego 
środka transportu; o zasadności transportu na komisję lekarską i trans-
portu powrotnego oraz wyborze środka transportu decyduje Centrum 
Alarmowe;
f) dostarczenie leków – zorganizowanie i pokrycie kosztów jedno-
razowego dostarczenia leków do miejsca zamieszkania lub miejsca po-

bytu Ubezpieczonego, jeżeli według pisemnej opinii lekarza Centrum 
Alarmowego lub lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego nie 
może on opuszczać miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu; leki wy-
dawane na receptę mogą zostać dostarczone pod warunkiem przeka-
zania przez Ubezpieczonego Centrum Alarmowemu prawidłowo wy-
stawionej przez lekarza recepty na dane leki; koszt leków pokrywa 
Ubezpieczony;
g) proces rehabilitacji albo kosztów trzech wizyt u psychologa 
– Ubezpieczony ma prawo skorzystać z jednej z poniższych usług, 
w terminie ustalonym z Centrum Alarmowym:
− proces rehabilitacji – zorganizowanie i pokrycie kosztów trzech 
zabiegów rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania lub pobytu Ubez-
pieczonego na podstawie pisemnego skierowania na rehabilitację wy-
stawionego przez lekarza Centrum Alarmowego lub lekarza prowadzą-
cego leczenie Ubezpieczonego oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów 
transportu w obie strony specjalisty fizykoterapeuty do miejsca zamiesz-
kania lub miejsca pobytu Ubezpieczonego albo transport w obie stro-
ny Ubezpieczonego do placówki medycznej znajdującej się w miejscu 
zamieszkania lub pobytu Ubezpieczonego;
− pomocy psychologa – zorganizowanie i pokrycie kosztów trzech 
wizyt u psychologa w placówce medycznej znajdującej się w miejscu 
zamieszkania lub pobytu Ubezpieczonego na podstawie pisemnego skie-
rowania wystawionego przez lekarza Centrum Alarmowego lub lekarza 
prowadzącego leczenie Ubezpieczonego oraz zorganizowanie i pokry-
cie kosztów transportu w obie strony Ubezpieczonego do placówki 
medycznej znajdującej się w miejscu zamieszkania lub pobytu Ubezpie-
czonego.
2) Opieka nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem – Ubezpie-
czony ma prawo skorzystać z jednej z poniższych usług o ile jego 
pobyt w szpitalu będzie dłuższy niż 5 dni a jest on opiekunem osoby 
niesamodzielnej lub dziecka oraz o ile nie ma drugiej pełnoletniej oso-
by prowadzącej z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, 
która mogłaby sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną lub dziec-
kiem: 
a) opieka nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem – zorganizo-
wanie i pokrycie kosztów opieki nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem 
w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu Ubezpieczonego na czas 
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu i nie dłużej niż przez pierwsze 5 
dni od czasu poinformowania Centrum Alarmowego o pobycie Ubez-
pieczonego w szpitalu;
b) transport osoby wskazanej do opieki – zorganizowanie i pokry-
cie kosztów przejazdu w obydwie strony (bilet kolejowy pierwszej 
klasy lub bilet autobusowy) dla zamieszkującej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego do opieki 
nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem z miejsca zamieszkania osoby 
wskazanej do opieki lub do miejsca zamieszkania lub pobytu Ubezpie-
czonego;
c) transport osoby niesamodzielnej lub dziecka do osoby wska-
zanej do opieki – zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu w oby-
dwie strony (bilet kolejowy pierwszej klasy lub autobusowy) osoby 
niesamodzielnej lub dziecka do zamieszkującej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej osoby wskazanej do opieki, z wyłączeniem organi-
zacji i pokrycia kosztów opieki nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem 
w trakcie podróży.
3) Opieka nad zwierzętami domowymi – Ubezpieczony ma prawo 
skorzystać z jednej z poniższych usług o ile jego pobyt w szpitalu będzie 
dłuższy niż 5 dni a pod jego opieką znajdowały się zwierzęta domowe 
oraz o ile nie ma drugiej pełnoletniej osoby prowadzącej z Ubezpie-
czonym wspólne gospodarstwo domowe, która mogłaby sprawować 
nad tymi zwierzętami opiekę:
a) opieka nad zwierzętami domowymi – zorganizowanie i pokrycie 
kosztów opieki nad zwierzętami domowymi w miejscu zamieszkania 
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lub pobytu Ubezpieczonego na czas pobytu Ubezpieczonego w szpita-
lu i nie dłużej niż przez pierwsze 5 dni od czasu poinformowania Cen-
trum Alarmowego o pobycie Ubezpieczonego w szpitalu;
b) transport zwierząt domowych – zorganizowanie i pokrycie kosz-
tów transportu zwierząt domowych do zamieszkującej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego do 
opieki albo do hotelu dla zwierząt na czas pobytu Ubezpieczonego 
w szpitalu; Towarzystwo pokrywa koszty transportu zwierząt domowych 
do kwoty 300 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie Ubez-
pieczenia na jednego Ubezpieczonego.
4) Korepetycje z wybranych przedmiotów – zorganizowanie i po-
krycie kosztów indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów 
wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole przez Ubez-
pieczonego, w wymiarze do 4 godzin lekcyjnych na jedno i na wszyst-
kie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego, 
który w chwili wystąpienia wypadku komunikacyjnego nie ukończył 18 
lat, o ile brak możliwości uczęszczania Ubezpieczonego do szkoły przez 
okres dłuższy niż 14 dni potwierdzony został zwolnieniem lekarskim 
wystawionym przez lekarza Centrum Alarmowego lub lekarza prowa-
dzącego leczenie Ubezpieczonego.
5) Infolinia medyczna – całodobowe usługi informacyjne, które obejmują:
a) krótką informację medyczną o danym schorzeniu, stosowanym le-
czeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa;
b) informację o bazie aptek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(adresy, godziny pracy oraz numery telefonów);
c) krótką informację farmaceutyczną o danym leku (stosowanie, odpo-
wiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość 
przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa;
d) informację o rekomendowanych placówkach medycznych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej;
e) informację o rekomendowanych placówkach diagnostycznych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
f) informację o rekomendowanych placówkach odnowy biologicznej, 
rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
g) informację o rekomendowanych placówkach lecznictwa zamknięte-
go (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kli-
niki Akademii Medycznej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Koszty usług zorganizowanych przez Centrum Alarmowe nie będą 
przekraczać cen takich usług obowiązujących na rynku lokalnym w miej-
scu zamieszkania lub pobytu Ubezpieczonego.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
§ 6.
1. Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczają-
cy lub osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospo-
darstwie domowym wyrządziła szkodę umyślnie. Jeżeli szkoda powsta-
ła wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego Towarzystwo jest 
wolne od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpo-
wiada w danych okolicznościach względom słuszności. 
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady 
określone w § 6 ust. 1 niniejszych OWU stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego.
3. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 15 niniejszych OWU, 
Towarzystwo nie zwraca kosztów samodzielnie poniesionych przez 
Ubezpieczonego. 
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pod-
czas lub przy okazji organizacji i wykonywania usług, o których mowa 
w § 5 ust. 2 niniejszych OWU.
5. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji oraz pokrycia kosztów 
usług świadczonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Towarzystwo nie refunduje kosztów usług świadczonych przez pu-
bliczną służbę zdrowia.
7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów usług medical assistan-
ce powstałych z tytułu lub w następstwie zdarzeń innych niż wypadek 
komunikacyjny ubezpieczonym pojazdem.
8. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które po-
wstały:
1) wskutek wypadku komunikacyjnego, jeżeli doszło do niego podczas 
rajdów, wyścigów samochodowych, jazd konkursowych i związanych 
z nimi treningów; 
2) wskutek wypadku komunikacyjnego, jeżeli doszło do niego podczas 
użytkowania pojazdu jako rekwizytu;
3) wskutek wypadku komunikacyjnego, jeżeli kierujący ubezpieczo-
nym pojazdem był w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeź-
wości, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, 
o ile okoliczności te przyczyniły się do zaistnienia wypadku komu-
nikacyjnego; 
4) wskutek wypadku komunikacyjnego zaistniałego podczas prowadze-
nia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień; 
5) wskutek usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa;
6) wskutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczo-
nego przestępstwa;
7) wskutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich działań obce-
go państwa, działania o charakterze wojennym niezależnie od tego czy 
wojna została wypowiedziana czy nie, wojny domowej, rebelii, rewo-
lucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek 
wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizo-
wanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imie-
niu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, a także 
konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymywania, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu właściwych organów ad-
ministracyjnych lub sądowych danego państwa;
8) w związku z aktami terroru rozumianymi jako wszelkiego rodzaju 
działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez 
osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz jakiejkol-
wiek organizacji lub rządu w celach politycznych, ekonomicznych, re-
ligijnych, ideologicznych lub innych włączając zamiar wywarcia wpływu 
na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa;
9) wskutek następstw działania energii jądrowej lub skażenia radioak-
tywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego 
i elektromagnetycznego;
10) wskutek emisji lub wycieku substancji i przedostania się jej do po-
wietrza, wody lub gruntu;
11) wskutek wypadku komunikacyjnego, jeżeli doszło do niego podczas 
ratowania życia innej osoby. 
9. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku wypadku komunikacyjnego, który miał miejsce przed rozpo-
częciem odpowiedzialności Towarzystwa. 
10. Porady udzielane na infolinii medycznej mają charakter informacyj-
ny i nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń przez Ubezpieczo-
nego.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 7.
1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towa-
rzystwa na jedno i na wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w okre-
sie ubezpieczenia i które zostały objęte ochroną ubezpieczeniową.
2. Suma ubezpieczenia wynosi 1 000 PLN w stosunku do jednego 
Ubezpieczonego.
3. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę sta-
nowiącą równowartość kosztów jakie poniosło Towarzystwo za udzie-
lenie danemu Ubezpieczonemu pomocy medical assistance. 
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SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 8.
1. Towarzystwo ustala wysokość składki ubezpieczeniowej na podstawie 
taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się:
1) okres ubezpieczenia;
2) sumę ubezpieczenia;
3) zakres ubezpieczenia.
3. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia został okre-
ślony inny termin opłacenia składki ubezpieczeniowej.
4. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie 
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego to za dzień zapłaty 
składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku Towarzystwa 
kwotą składki ubezpieczeniowej określoną w umowie ubezpieczenia.
5. Za zapłatę składki ubezpieczeniowej nie uważa się zapłaty kwoty 
niższej niż kwota określona w umowie ubezpieczenia.
6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmia-
nę prawdopodobieństwa wypadku każda ze stron umowy ubezpiecze-
nia może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczenio-
wej poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej 
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgło-
szenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowie-
dzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 9.
1. Umowę ubezpieczenia, do której mają zastosowanie niniejsze OWU, 
zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego.
2. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszych OWU, powinien 
zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania lub nazwę, NIP, REGON, 
adres siedziby Ubezpieczającego;
2) numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu;
3) okres ubezpieczenia;
4) liczbę miejsc w ubezpieczonym pojeździe.
3. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od 
uzyskania od Ubezpieczającego dodatkowych informacji niezbędnych 
do oceny ryzyka.
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza wydaniem 
Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
5. Integralną część umowy ubezpieczenia stanowi dokument ubezpie-
czenia, wniosek o ubezpieczenie, niniejsze OWU oraz dokument okre-
ślający warunki odmienne od postanowień niniejszych OWU o ile takie 
warunki zostały wprowadzone do umowy ubezpieczenia.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
§ 10.
1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia i godziny 
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpie-
czenia, pod warunkiem, że składka ubezpieczeniowa została zapłacona 
w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
§ 10 ust. 2 niniejszych OWU.
2. Jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłace-
niem składki ubezpieczeniowej, a składka nie została zapłacona w ter-
minie, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze 
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za 
okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku 
wypowiedzenia umowa ubezpieczenia wygasa z końcem okresu, za 
który przypadała niezapłacona składka ubezpieczeniowa.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się z upływem okresu ubez-
pieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, chyba że stosunek 

ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na skutek zdarzeń przewi-
dzianych w umowie ubezpieczenia, niniejszych OWU lub przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 11.
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 
6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpie-
czenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przed-
siębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego 
z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo udzie-
lało ochrony ubezpieczeniowej.

POSTĘPOWANIE W RAZIE POWSTANIA SZKODY
§ 12.
1. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomo-
ści, powiadomić Towarzystwo o wypadku pod numerem telefonu  
+48 22 205 51 32 (koszt połączenia według cennika operatora).
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obo-
wiązku określonego w § 12 ust. 1 niniejszych OWU Towarzystwo może 
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się 
do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie oko-
liczności i skutków wypadku.
3. Jeżeli Ubezpieczony z przyczyn niezależnych od siebie nie mógł do-
pełnić obowiązku określonego w § 12 ust. 1 niniejszych OWU, ma on 
obowiązek powiadomić Towarzystwo o wypadku niezwłocznie, jednak 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty ustania przeszkody, która unie-
możliwiła kontakt z Towarzystwem. Postanowienie zawarte w § 12 ust. 
2 niniejszych OWU stosuje się odpowiednio.
4. Skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o wypadku nie następują, je-
żeli Towarzystwo w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało 
wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. 

§ 13.
1. W związku z udzieleniem pomocy medical assistance Ubezpieczony 
obowiązany jest:
1) podjąć aktywną współpracę z Towarzystwem; 
2) stosować się do zaleceń Towarzystwa.

§ 14.
1. Na wniosek Towarzystwa Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć 
Towarzystwu:
1) informacje niezbędne do udzielenia pomocy medical assistance:
a) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania Ubezpieczonego, numer 
telefonu do kontaktu z Ubezpieczonym;
b) numer umowy ubezpieczenia;
c) numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu, który uległ wypadko-
wi komunikacyjnemu;
d) opis wypadku komunikacyjnego i rodzaj koniecznej pomocy;
e) dane dotyczące miejsca pobytu Ubezpieczonego.
2) dokumenty potwierdzające zajście wypadku komunikacyjnego.
2. Ubezpieczony na żądanie osoby przybyłej w celu wykonania usługi 
obowiązany jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. W przypadku odmowy okazania dokumentu, o którym mowa 
w § 14 ust. 2. Towarzystwo może odmówić pomocy medical assistance.
4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do żądania od Ubezpieczonego 
dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do udzielenia 
pomocy medical assistance.
5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych 
dokumentów przez Ubezpieczonego oraz zasięgnięcia opinii specjalistów.
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6. Dokumenty wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczony zobowią-
zany jest zgromadzić i dostarczyć Towarzystwu na własny koszt.

REFUNDACJA KOSZTÓW
§ 15.
1. Towarzystwo nie refunduje kosztów usług niezorganizowanych przez 
Centrum Alarmowe, z wyłączeniem przypadku, gdy Ubezpieczony przed 
zorganizowaniem usługi we własnym zakresie uzyskał na to telefonicz-
ną zgodę Centrum Alarmowego chyba, że kontakt z Centrum Alarmo-
wym był niemożliwy z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego.
2. W przypadku usług zorganizowanych przez Ubezpieczonego we 
własnym zakresie, jeżeli zgodnie z § 15 ust. 1. Towarzystwo refunduje 
ich koszty, to Ubezpieczony obowiązany jest złożyć do Towarzystwa 
pisemny wniosek o refundację wraz z rachunkami niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni od daty wykonania usługi.
3. Towarzystwo przekazuje Ubezpieczonemu decyzję w sprawie wnio-
sku o refundację w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania. 
4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowie-
dzialności Towarzystwa lub wysokości refundacji kosztów nie było moż-
liwe w terminie określonym w § 15 ust. 3 niniejszych OWU refundacja 
kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy za-
chowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się 
możliwe. Bezsporną część refundacji kosztów Towarzystwo wypłaca 
jednak w terminie określonym w § 15 ust. 3 niniejszych OWU.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umo-
wy ubezpieczenia powinny być dokonane na piśmie za pokwitowaniem 
przyjęcia lub wysłane listem poleconym. Strony umowy ubezpieczenia 
zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich adresu siedziby 
lub zamieszkania niezwłocznie po dokonaniu takiej zmiany.

2. Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego na piśmie w siedzibie Towarzystwa za pokwitowaniem 
przyjęcia albo wysłane listem poleconym na adres Towarzystwa.
3. Towarzystwo rozpatruje skargę lub zażalenie w terminie 30 dni od 
daty otrzymania.
4. Odpowiedź na skargę lub zażalenie jest przesyłana listem poleconym 
na adres wskazany przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w skar-
dze lub zażaleniu.
5. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia, do której zastosowanie 
mają niniejsze OWU są rozpatrywane według prawa polskiego.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia moż-
na wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przez 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego.
7. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia do której zastosowanie 
mają niniejsze OWU strony umowy mogą poddać pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastoso-
wanie przepisy prawa polskiego a w szczególności ustawy o działalno-
ści ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego.
9. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu BENEFIA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 2/1/2011 
z dnia 10 stycznia 2011 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 01 lutego 2011 r.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

  
 Paweł Bisek Przemysław Majewski


