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I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia turystycz-
nego, zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group, zwane dalej Towarzystwem, zawiera umowy 
ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami 
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 postano-
wień 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 danej umowy ubezpieczenia. 

DEFINICJE
§ 4.
Użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:
1) choroba – reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwór-
czego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian w tkankach, 
narządach, układach lub w całym ustroju Ubezpieczonego;
2) choroba przewlekła – stan chorobowy o długotrwałym przebiegu, 
trwający zwykle miesiącami lub latami, wymagający obserwacji specjali-
stycznej i leczony w sposób stały lub okresowy, którego pierwsze objawy, 
rozpoznanie na podstawie badań lub diagnoza lekarska miały miejsce 
przed rozpoczęciem odpowiedzialności Towarzystwa i które trwały nadal, 
zaostrzyły się, dały powikłania lub nawróciły podczas podróży;
3) dokument ubezpieczenia – dokument wydany przez Towarzystwo 
jako potwierdzenie skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia, do 
której zastosowanie mają niniejsze OWU;
4) ekstremalne warunki klimatyczne lub przyrodnicze – pustynia, 
wysokie góry powyżej 5 500 m n.p.m., busz, bieguny, dżungla, tereny 
lodowcowe, tereny śnieżne, których eksploracja wymaga użycia sprzętu 
zabezpieczającego lub asekuracyjnego;
5) franszyza redukcyjna – kwota, o którą Towarzystwo każdorazowo 
pomniejsza wysokość naliczonego odszkodowania;
6) hospitalizacja – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub w innej 
placówce służby zdrowia trwający nieprzerwanie przez co najmniej 

24 godziny, będący bezpośrednim skutkiem nieszczęśliwego wypadku 
lub nagłego zachorowania;
7) koszty ratownictwa i poszukiwania – wydatki poniesione na akcję 
ratowniczą i poszukiwawczą prowadzoną poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania 
życia lub zdrowia Ubezpieczonego.
8) nagłe zachorowanie – stan chorobowy, który powstał w okresie 
odpowiedzialności Towarzystwa w sposób nagły bez związku przyczyno-
wego z wcześniejszymi zachorowaniami Ubezpieczonego, bezpośrednio 
zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmia-
stowej pomocy medycznej i poddania się leczeniu przed zakończeniem 
podróży;
9) nieszczęśliwy wypadek – nagłe i nieprzewidziane zdarzenie wy-
wołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, w wyniku któ-
rego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli i stanu zdrowia doznał 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; definicja „nieszczęśliwy 
wypadek” nie obejmuje chorób w tym zawału serca i udaru mózgu 
oraz chorób przewlekłych;
10) osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia 
łączącym Towarzystwo z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym;
11) osoby bliskie – małżonek, osoba pozostająca w konkubinacie, ro-
dzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, rodzeństwo rodziców, dziadkowie, 
wnuki, teściowie, dzieci, w tym dzieci przysposobione;
12) państwa basenu Morza śródziemnego – Albania, Algieria, Auto-
nomia Palestyńska, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, 
Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Libia, Liban, Malta, Maroko, 
Monako, Słowenia, Syria, Tunezja, Turcja, Włochy;
13) pobyt w szpitalu – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub w in-
nej placówce służby zdrowia trwający nieprzerwanie przez co najmniej  
24 godziny, będący bezpośrednim skutkiem nieszczęśliwego wypadku 
lub nagłego zachorowania;
14) podróż – okres obejmujący czas po przekroczeniu granicy Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do 
chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu powrotu 
do Rzeczypospolitej Polskiej; 
15) praca fizyczna – podjęcie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej czynności wymagających użycia 
siły fizycznej lub narzędzi w celu zarobkowym bez względu na podstawę 
prawną zatrudnienia; pojęcie „praca fizyczna” obejmuje również prace 
świadczone nieodpłatnie (wolontariat, praktyki zawodowe, opiekę nad 
osobami trzecimi i prace domowe wykonywane na rzecz osób trzecich); 
pojęcie „praca fizyczna” nie obejmuje pracy o wysokim stopniu ryzyka 
oraz pracy umysłowej (biurowej i naukowej);
16) praca o wysokim stopniu ryzyka – praca na wysokościach powy-
żej 5 m, praca pod ziemią, praca z użyciem materiałów wybuchowych, 
praca w przemyśle metalowym, stoczniowym, wydobywczym, hutniczym, 
budowlanym, praca budowlano – remontowa, praca budowlano – mon-
tażowa, praca przy ścince i obróbce drewna, praca w rolnictwie, praca 
jako kierowca, pilot, stewardessa, steward, kucharz, rzeźnik;
17) przedstawiciel Towarzystwa – Europ Assistance Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie;
18) rozstrój zdrowia – spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem 
zmiany w organie ciała, które zakłócają jego normalne funkcjonowanie, 
powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu;
19) sporty wysokiego ryzyka – wspinaczka górska, skałkowa i lodowa, 
taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, Le Parkour, fre-
erun, canyoning, trekking, B.A.S.E. jumping, kajakarstwo górskie, sporty 
motorowe, rafting, hydrospeed, heliboarding, kitesurfing, windsurfing, spor-
ty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie z wykorzystaniem 
aparatów oddechowych, freediving, skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie, 
skialpinizm, zjazdy na nartach lub na snowboardzie poza wyznaczonymi 
trasami lub zjazdy wyczynowe, bobsleje, skoki akrobatyczne na nartach, 



3 / 8

heliskiing, skoki na gumowej linie w tym skoki bungee, skoki ze spa-
dochronem, sporty lotnicze, baloniarstwo, paralotniarstwo, lotniarstwo, 
motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, 
jazda na rowerach, motorach i quadach po specjalnie wyznaczonych trasach 
bądź na terenie naturalnym z przeszkodami (muldy, koleiny, skocznie) mo-
tocross, kolarstwo górskie, jazda konna, sztuki walki, sporty obronne, 
myślistwo, udział i przygotowanie do udziału w wyścigach lub rajdach 
pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych;
20) sporty motorowodne – amatorskie uprawianie sportów wodnych 
z wykorzystaniem pojazdów motorowych (jazda na skuterach wodnych, 
jazda na nartach wodnych);
21) sporty zimowe – sporty uprawiane amatorsko w warunkach zi-
mowych (narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, łyżwiarstwo);
22) szkoda – majątkowy lub niemajątkowy uszczerbek będący następ-
stwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, który powstał 
w okresie odpowiedzialności Towarzystwa bezpośrednio wskutek zdarzeń 
objętych umową ubezpieczenia;
23) trwały uszczerbek na zdrowiu – spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem trwałe uszkodzenie urazowe danego organu, narządu lub 
układu oraz towarzyszące temu powikłania;
24) Ubezpieczony – osoba fizyczna w wieku do 65 lat, posiadająca 
obywatelstwo polskie, objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie 
zawartej umowy ubezpieczenia, do której zastosowanie mają niniejsze 
OWU; 
25) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednost-
ka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła 
z Towarzystwem umowę ubezpieczenia na własny lub cudzy rachunek, 
zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
26) wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych 
w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na uczestniczeniu 
w treningach, w obozach kondycyjnych lub szkoleniowych, w zawodach, 
a także uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych;
27) wypadek – zajście w okresie odpowiedzialności Towarzystwa zda-
rzenia objętego umową ubezpieczenia, do której zastosowanie mają 
niniejsze OWU, które powoduje powstanie szkody; 
28) zdarzenie – niezależne od woli Ubezpieczającego, Ubezpieczo-
nego zdarzenie przyszłe i niepewne, które miało miejsce w okresie 
odpowiedzialności Towarzystwa (nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy 
wypadek);

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 5.
1. Przedmiotem ubezpieczenia turystycznego są: 
1) koszty leczenia;
2) koszty transportu i repatriacji; 
3) koszty ratownictwa i poszukiwania;
4) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 6.
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu podczas 
podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Europy 
i państw basenu Morza Śródziemnego.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI TOWARZYSTWA
§ 7.
1. Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający 
lub osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym wyrządziła szkodę umyślnie. Jeżeli szkoda powstała wskutek 
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego Towarzystwo jest wolne od od-
powiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności. 

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady 
określone w § 7 ust. 1 niniejszych OWU stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego.
3. Towarzystwo nie zwraca kosztów samodzielnie poniesionych przez 
Ubezpieczonego nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, 
a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia, w przy-
padku gdy konieczność poniesienia tych kosztów nie została uprzednio 
uzgodniona z przedstawicielem Towarzystwa, chyba że kontakt z przed-
stawicielem Towarzystwa był niemożliwy z przyczyn niezależnych od 
Ubezpieczonego.
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe:
1) w związku z napadem epileptycznym, chorobą układu nerwowego, 
chorobą psychiczną, zaburzeniami psychicznymi lub w wyniku depresji 
Ubezpieczonego;
2) wskutek wad wrodzonych Ubezpieczonego i schorzeń będących 
ich następstwem;
3) wskutek samookaleczenia Ubezpieczonego;
4) wskutek działania Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, 
w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub innych środków 
odurzających;
5) w wyniku działań Ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w któ-
rym działania te zostały podjęte lub nastąpił skutek tych działań; 
6) podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, bez wymaga-
nych przez dany kraj uprawnień do prowadzenia tego pojazdu;
7) podczas jazd próbnych, wyścigów, rajdów, jazd konkursowych i zwią-
zanych z nimi treningów, w których uczestniczył Ubezpieczony;
8) podczas usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego 
przestępstwa lub samobójstwa;
9) w związku z użyciem broni przez Ubezpieczonego;
10) wskutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich działań obcego 
państwa, działania o charakterze wojennym niezależnie od tego czy 
wojna została wypowiedziana czy nie, wojny domowej, rebelii, rewolucji, 
powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek we-
wnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych 
działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub 
w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, a także konfiskaty, 
nacjonalizacji, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymywania, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub 
sądowych danego państwa; 
11) 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 jakiejkolwiek 
organizacji lub rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, 
ideologicznych lub innych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd 
bądź zastraszenia społeczeństwa; 
12) wskutek następstw działania energii jądrowej lub skażenia radioak-
tywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego 
i elektromagnetycznego;
13) wskutek emisji lub wycieku substancji i przedostania się jej do 
powietrza, wody lub gruntu;
14) wskutek organizowania przedsięwzięć mających na celu ratowanie 
życia innej osoby w miejscach charakteryzujących się ekstremalnymi 
warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w miejscach od-
osobnionych (w górach, na obszarach zalesionych, na obszarach nie-
zaludnionych); 
15) podczas wypraw survivalowych, wypraw do miejsc charakteryzu-
jących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi 
oraz wypraw do odległych i trudno dostępnych dla przeciętnego czło-
wieka miejsc charakteryzujących się ciężkimi warunkami klimatycznymi 
lub przyrodniczymi takimi jak niska temperatura, mała zawartość tlenu 
w powietrzu, pokonywanie dużych wysokości, zorganizowanych w celach 
sportowych, poznawczych bądź naukowych;
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16) podczas podróży Ubezpieczonego mimo istnienia przeciwwskazań 
lekarskich do odbycia takiej podróży ze względów zdrowotnych;
17) wskutek zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami 
odurzającymi;
18) u osób, które ukończyły 65 rok życia;
19) podczas pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach 
zbrojnych;
20) wskutek chorób, których pierwsze objawy, rozpoznanie na pod-
stawie badań lub diagnoza lekarska miały miejsce przed rozpoczęciem 
odpowiedzialności Towarzystwa;
21) wskutek chorób przewlekłych;
22) wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
23) wskutek wyczynowego uprawiania sportów;
24) wskutek umyślnego działania osób bliskich Ubezpieczonemu;
25) wskutek podejmowania lub wykonywania pracy fizycznej lub pracy 
o wysokim stopniu ryzyka;
26) wskutek uprawiania sportów motorowodnych.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 8.
1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towa-
rzystwa w stosunku do każdego Ubezpieczonego wskazanego w umowie 
ubezpieczenia, do której zastosowanie mają niniejsze OWU za jedną 
i za wszystkie szkody, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia 
i które były objęte ochroną ubezpieczeniową.
2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wy-
płaconego odszkodowania lub świadczenia.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 9.
1. Towarzystwo ustala wysokość składki ubezpieczeniowej na pod-
stawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubez-
pieczenia.
2. Przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się:
1) okres ubezpieczenia;
2) sumę ubezpieczenia;
3) zakres ubezpieczenia;
4) zakres terytorialny ubezpieczenia;
5) liczbę Ubezpieczonych.
3. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia wyznaczono 
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 zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku każda ze stron umowy ubezpieczenia 
może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej 
poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak 
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia 
takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 10.
1. Umowę ubezpieczenia, do której zastosowanie mają niniejsze OWU 
zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego.
2. Wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszych OWU powinien 
zawierać co najmniej następujące dane: 

1) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania lub nazwę, NIP, REGON, 
adres siedziby Ubezpieczającego;
2) PESEL Ubezpieczonego; 
3) okres ubezpieczenia.
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 ubez-
pieczenia, wniosek o ubezpieczenie, niniejsze OWU, oraz dokument 
określający warunki odmienne od postanowień niniejszych OWU, o ile 
takie warunki zostały wprowadzone do umowy ubezpieczenia.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOśCI 
TOWARZYSTWA
§ 11.
1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia i godziny 
wskazanej w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpie-
czenia, jednak nie wcześniej niż z chwilą rozpoczęcia podróży, pod 
warunkiem, że składka ubezpieczeniowa została zapłacona w terminie 
wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 ni-
niejszych OWU.
2. Jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze przed za-
płaceniem składki ubezpieczeniowej, a składka nie została zapłacona 
w terminie, 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. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek osoby prze-
bywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność 
Towarzystwa rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej 
niż po upływie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia 
oraz pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie 
i w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 
4. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się z upływem okresu ubez-
pieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, chyba że stosunek 
ubezpieczenia wygasł przed tym terminem wskutek wcześniejszego 
zakończenia podróży lub zdarzeń przewidzianych w umowie ubezpie-
czenia, niniejszych OWU lub przepisach powszechnie obowiązującego 
prawa.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 12.
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 Ubezpieczające-
go z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo 
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE UBEZPIECZAJĄCEGO 
§ 13.
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa, 
wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało we 
wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia 
przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu 
i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez 
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Towarzystwo umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na po-
szczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiąza-
ny jest zgłaszać Towarzystwu wszelkie zmiany okoliczności, o których 
mowa w § 13 ust. 1 niniejszych OWU. Ubezpieczający obowiązany jest 
zawiadomić Towarzystwo o tych zmianach na piśmie, niezwłocznie po 
otrzymaniu o nich wiadomości.
3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 
które z naruszeniem postanowień § 13 ust. 1 i ust. 2 niniejszych OWU 
nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia posta-
nowień § 13 ust. 1 i ust. 2 niniejszych OWU doszło z winy umyślnej 
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową 
ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE POWSTANIA SZKODY
§ 14.
1. Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zajścia wypadku lub uzyskania o nim wiadomości, 
powiadomić Towarzystwo o wypadku pod numerem telefonu +48 
22 205 51 40 (koszt połączenia według cennika operatora). Obowią-
zek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku umowy 
ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek ciąży także na Ubezpie-
czonym, chyba że nie wie on o zawarciu umowy ubezpieczenia na 
jego rachunek.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obo-
wiązku określonego w § 14 ust. 1 niniejszych OWU Towarzystwo 
może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie lub świadczenie, jeżeli 
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło 
Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
3. Jeżeli Ubezpieczający z przyczyn niezależnych od siebie nie mógł 
dopełnić obowiązku określonego w § 14 ust. 1 niniejszych OWU, ma 
on obowiązek powiadomić Towarzystwo o wypadku niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zakończenia podróży. 
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku 
umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek ciąży także na Ubez-
pieczonym, chyba że nie wie on o zawarciu umowy ubezpieczenia na 
jego rachunek. Postanowienie zawarte w § 14 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. 

§ 15.
1. Ubezpieczony obowiązany jest:
1) podjąć aktywną współpracę z Towarzystwem w celu wyjaśnienia 
okoliczności powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru;
2) stosować się do zaleceń Towarzystwa udzielając mu informacji i nie-
zbędnych pełnomocnictw w celu wyjaśnienia okoliczności powstania 
szkody oraz ustalenia jej rozmiaru;
3) umożliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia 
okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz 
udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień. 

§ 16.
1. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Towarzystwu:
1) informacje niezbędne do udzielenia pomocy:
a) imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania Ubezpieczonego;
b) numer umowy ubezpieczenia;
c) opis wypadku i rodzaj koniecznej pomocy;
d) dane dotyczące miejsca pobytu Ubezpieczonego;
2) dokumenty potwierdzające zajście wypadku;

3) dokumenty uzasadniające rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszko-
dowania lub świadczenia:
a) diagnozy lekarskie i dokumenty stwierdzające przyczynę i zakres 
udzielonej pomocy medycznej;
b) oryginały rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące 
innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia;
2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do żądania od Ubezpieczonego 
dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia 
okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru.

§ 17.
1. Niezależnie od obowiązków określonych w § 14–16 niniejszych OWU 
w razie powstania szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia Ubezpie-
czony obowiązany jest:
1) zwolnić lekarzy, u których się leczył przed wypadkiem z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie 
Towarzystwu dokumentacji związanej z leczeniem;
2) zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udo-
stępnienie Towarzystwu dokumentacji medycznej.

USTALENIE WYSOKOśCI ODSZKODOWANIA  
LUB śWIADCZENIA
§ 18.
1. Ubezpieczony obowiązany jest do udokumentowania zasadności 
zgłoszonego roszczenia.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku Towarzystwo wszczyna 
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego związanego z po-
wstaniem szkody, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości od-
szkodowania lub świadczenia.
3. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku 
Towarzystwo informuje na piśmie Ubezpieczonego jakie dokumenty 
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa, wysokości 
odszkodowania lub świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego 
prowadzenia postępowania.
4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów 
przedłożonych przez Ubezpieczonego w toku postępowania likwida-
cyjnego oraz zasięgnięcia opinii specjalistów.
5. Od naliczonego odszkodowania lub świadczenia Towarzystwo po-
trąca franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wysokości szkody nie 
mniej niż 100,00 zł

WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB śWIADCZENIA
§ 19.
1. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie 
uznania roszczenia dokonanego w oparciu o wyniki postępowania mającego 
na celu ocenę stanu faktycznego związanego z powstaniem szkody, zasad-
ności zgłoszonego roszczenia i wysokości odszkodowania lub świadczenia, 
bądź na podstawie zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Jeżeli w terminie określonym w § 19 ust. 2 niniejszych OWU wy-
jaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności To-
warzystwa albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się 
niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staran-
ności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną 
część odszkodowania lub świadczenia Towarzystwo wypłaca w terminie 
określonym w § 19 ust. 2 niniejszych OWU.
4. Odszkodowanie lub świadczenie wypłacone przez Towarzystwo nie 
może być wyższe od poniesionej szkody.
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§ 20.
Wszelkie poniesione koszty, które objęte są obowiązkiem odszkodowawczym 
Towarzystwa, zwracane są osobie, która je faktycznie poniosła albo w przy-
padku ich nieuiszczenia - bezpośrednio wystawcy rachunku lub faktury.

§ 21.
1. Odszkodowanie lub świadczenie wypłacane jest na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w walucie polskiej za wyjątkiem kosztów zwra-
canych bezpośrednio wystawcy rachunku lub faktury, którego siedziba 
lub miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz świadczeń objętych ubezpieczeniem kosztów udzielenia 
natychmiastowej pomocy assistance.
2. Jeżeli wysokość roszczenia została określona na podstawie rachun-
ków wystawionych w walucie obcej a odszkodowanie lub świadczenie 
ma zostać wypłacone w walucie polskiej, to wówczas Towarzystwo 
przelicza walutę obcą na walutę polską według średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania lub świadczenia.

§ 22.
1. W razie braku podstaw do wypłaty odszkodowania lub świadczenia 
w całości lub w części Towarzystwo poinformuje o tym fakcie Ubezpie-
czonego na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o wypadku podając okoliczności faktyczne i podstawę prawną odmowy 
wypłaty odszkodowania lub świadczenia w całości lub w części oraz 
pouczy o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
2. Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami Towarzystwa co do 
odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowania 
lub świadczenia może on w ciągu 30 dni od daty otrzymania stanowiska 
Towarzystwa zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
przez Zarząd Towarzystwa.

ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 23.
1. Z dniem wypłaty odszkodowania lub świadczenia przez Towarzystwo 
roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej 
za szkodę przechodzi z mocy prawa na Towarzystwo do wysokości 
wypłaconego odszkodowania lub świadczenia. Jeżeli wypłacone odszko-
dowanie lub świadczenie pokryło tylko część szkody, Ubezpieczonemu 
przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia rosz-
czenia przed Towarzystwem.
2. Nie przechodzi na Towarzystwo roszczenie Ubezpieczonego przeciw-
ko osobie, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest zabezpie-
czyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób 
odpowiedzialnych za szkodę.
4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Towarzystwa zrzekł się roszczenia 
odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości lub części, 
Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania lub świadczenia od-
powiednio w całości lub w części. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie 
zostało już wypłacone, to w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym 
podlega ono zwrotowi odpowiednio w całości lub w części.
5. Ubezpieczony obowiązany jest do udzielenia Towarzystwu informacji, 
dostarczenia dokumentów oraz umożliwienia prowadzenia czynności 
niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.

II UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 24.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne, uzasadnione okolicznościa-
mi danego wypadku i udokumentowane koszty leczenia Ubezpieczonego 

poniesione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z jego 
nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym nieszczę-
śliwym wypadkiem będącym następstwem amatorskiego uprawiania spor-
tów zimowych, powstałym podczas podróży Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty:
1) pobytu w szpitalu;
2) badań i zabiegów operacyjnych oraz ambulatoryjnych;
3) dojazdu lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca 
zakwaterowania Ubezpieczonego, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 
Ubezpieczonego;
4) zakupu niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw prze-
pisanych przez lekarza;
5) leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych 
lub bólowych albo w przypadku, gdy było ono niezbędne wskutek zajścia 
nieszczęśliwego wypadku;
6) porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży (odszkodowanie 
jest wypłacane łącznie na matkę i dziecko do wysokości sumy ubez-
pieczenia);

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI TOWARZYSTWA
§ 25.
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia zwią-
zane z:
1) zabiegiem stomatologicznym o charakterze profilaktycznym, lecze-
niem kory zębowej, korzenia zęba, paradontozy, usunięciem kamienia 
nazębnego oraz zakupem bądź naprawą protez dentystycznych;
2) leczeniem Ubezpieczonego, jeżeli odmówił on powrotu do Rzeczypospo-
litej Polskiej wbrew decyzji lekarza współpracującego z Towarzystwem;
3) zabiegiem usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ra-
towania życia lub zdrowia Ubezpieczonego;
4) porodem, który nastąpił od 32 tygodnia ciąży włącznie;
5) odżywianiem Ubezpieczonego, zakupem środków wzmacniających 
i środków, z których Ubezpieczony korzysta zwyczajowo oraz szczepieniami, 
masażami, kąpielami, inhalacjami, naświetlaniem, gimnastyką leczniczą;
6) pobytem w sanatorium lub w uzdrowisku;
7) zakupem środków antykoncepcyjnych;
8) chorobą weneryczną lub AIDS;
9) operacją plastyczną lub zabiegiem kosmetycznym;
10) epidemią lub skażeniem środowiska;
11) leczeniem we własnym zakresie lub leczeniem prowadzonym przez 
lekarza będącego osobą bliską Ubezpieczonemu, chyba że zostało to 
zaakceptowane przez Towarzystwo;
12) naprawą lub zakupem protez, aparatów słuchowych oraz środków 
ochronnych lub pomocniczych;
13) zaniedbaniem reżimu sanitarnego, który obowiązuje w kraju pobytu 
Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
14) leczeniem bezpłodności lub sztucznym zapłodnieniem;
15) pierwotną rekonstrukcją aparatu więzadłowego kolana;
16) leczeniem lub kontynuacją leczenia na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty leczenia przekraczające 
zakres niezbędny do przywrócenia Ubezpieczonemu stanu zdrowia, 
który umożliwi mu powrót do Rzeczypospolitej Polskiej.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 26.
Suma ubezpieczenia wynosi 25 000,00 zł;

LIMIT ODPOWIEDZIALNOśCI
§ 27.
1. Towarzystwo pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia kosztów 
leczenia koszty leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów 



7 / 8

zapalnych lub bólowych albo gdy były one niezbędne wskutek zajścia 
nieszczęśliwego wypadku do wysokości 300,00 zł;
2. Kwota, o której mowa w § 27 ust. 1 niniejszych OWU ulega każ-
dorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania lub 
świadczenia.

III UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 28.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne, uzasadnione okolicznościa-
mi danego wypadku i udokumentowane koszty transportu i repatriacji 
Ubezpieczonego poniesione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, 
w tym nieszczęśliwym wypadkiem będącym następstwem amatorskiego 
uprawiania sportów zimowych, pod warunkiem istnienia odpowiedzial-
ności Towarzystwa z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione na:
1) transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki 
służby zdrowia;
2) transport Ubezpieczonego do innej placówki służby zdrowia poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pisemnym zaleceniem 
lekarza prowadzącego leczenie;
3) transport Ubezpieczonego do placówki służby zdrowia lub miejsca 
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o ile wymaga tego 
stan zdrowia tj. istnieje konieczność kontynuowania leczenia szpitalnego 
bezpośrednio po powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej lub istnieją 
medyczne przeciwwskazania do powrotu wcześniej zaplanowanym 
środkiem transportu; transport musi się odbyć zgodnie z pisemnym 
zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie lub lekarza współpracującego 
z Towarzystwem po uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym 
leczenie;
4) transport Ubezpieczonego do miejsca, od którego podróż może 
być kontynuowana; 
5) zakwaterowanie i wyżywienie w przypadku, gdy transport Ubezpie-
czonego, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 4) niniejszych OWU nie 
mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie podróży poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a śmierć nastąpiła w wyniku nie-
szczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Towarzystwo ponosi 
również:
1) koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) koszty pogrzebu lub kremacji Ubezpieczonego poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej. 

LIMIT ODPOWIEDZIALNOśCI
§ 29.
Towarzystwo pokrywa koszty, o których mowa w § 28 niniejszych OWU 
w granicach i do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. 

IV UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA 
I POSZUKIWANIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 30.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne, uzasadnione okoliczno-
ściami danego wypadku i udokumentowane koszty ratownictwa i po-
szukiwania Ubezpieczonego, poniesione poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym 
wypadkiem, w tym nieszczęśliwym wypadkiem będącym następstwem 
amatorskiego uprawiania sportów zimowych.

2. Zwrot kosztów ratownictwa i poszukiwania następuje pod warunkiem, 
że nie są one objęte ubezpieczeniem kosztów leczenia lub ubezpiecze-
niem kosztów transportu i repatriacji.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 31.
Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł i jest niezależna od sumy 
ubezpieczenia kosztów leczenia.

V UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 32.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne, uzasadnione okolicznościa-
mi danego wypadku i udokumentowane koszty związane z udzieleniem 
przez przedstawiciela Towarzystwa natychmiastowej pomocy assistance 
podczas podróży Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 
1) całodobowy dyżur centrum alarmowego przedstawiciela Towarzy-
stwa;
2) organizację i pokrycie kosztów leczenia Ubezpieczonego;
3) organizację i pokrycie kosztów transportu i repatriacji Ubezpieczonego;
4) organizację i pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania Ubez-
pieczonego;
5) na życzenie Ubezpieczonego – poinformowanie o wypadku jego 
osób bliskich.
3. Ubezpieczenie obejmuje również szkody będące następstwem upra-
wiania sportów zimowych.
4. Wyboru środka transportu niezbędnego do realizacji świadczeń z ty-
tułu ubezpieczenia assistance dokonuje przedstawiciel Towarzystwa.

§ 33.
Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance przedstawiciel 
Towarzystwa pokrywa pod warunkiem istnienia odpowiedzialności To-
warzystwa odpowiednio z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, ubez-
pieczenia kosztów transportu i repatriacji lub ubezpieczenia kosztów 
ratownictwa i poszukiwania.

LIMIT ODPOWIEDZIALNOśCI
§ 34.
1. Przedstawiciel Towarzystwa organizuje świadczenia i pokrywa koszty, 
o których mowa w § 32 niniejszych OWU w granicach i do wysokości 
sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności określonych w § 26, 
§ 27, § 29 i § 31 niniejszych OWU. 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35. 
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy 
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.
2. Jeżeli strona umowy ubezpieczenia zmieniła adres siedziby lub za-
mieszkania i nie powiadomiła o tym drugiej strony umowy ubezpieczenia, 
przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został 
wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany stronie umowy 
ubezpieczenia adres. W takim przypadku strony umowy uznają, że pi-
smo wywiera skutki prawne po upływie 14 dni od daty jego wysłania, 
choćby nie dotarło do adresata.
3. Skargi i zażalenia składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczone-
go powinny być dokonane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub 
wysłane listem poleconym na adres Towarzystwa.
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4. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia stanowisko Towarzystwa zostanie 
przesłane listem poleconym w terminie 30 dni od daty otrzymania skargi 
lub zażalenia pod adres wskazany w skardze lub zażaleniu.
5. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia, do której zastosowanie mają 
niniejsze OWU są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być docho-
dzone przed sądami według właściwości ogólnej lub przed sądem właściwym 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego.
6. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia do której zastosowanie 
mają niniejsze OWU strony umowy mogą poddać pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie 
przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, kodeksu cywilnego 
oraz innych stosownych aktów prawnych.

8. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu BENEFIA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 1/1/2011 
z dnia 10 stycznia 2011 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 17 stycznia 2011 r.

 PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

  
 Paweł Bisek Przemysław Majewski


