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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY
I PASA¯ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group
KRS 11036, S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia³ Gospodarczy KRS
NIP 525-21-66-530, Kapita³ zak³adowy: 61.500.000,00 z³ – op³acony w ca³oœci
ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
tel.: (+48 22) 544 14 70–71, faks: (+48 22) 544 14 74

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia BENEFIA
Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group, zwane dalej
Towarzystwem udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków kierowcy i pasa¿erów pojazdu mechanicz-
nego wymienionego w dokumencie ubezpieczenia.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maj¹ zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo z osobami fizycznymi,
osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cy-
mi osobowoœci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cymi.
3. Wprowadzenie postanowieñ dodatkowych lub odmiennych wyma-
ga formy pisemnej potwierdzaj¹cej ich przyjêcie przez strony umowy.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 2.
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypad-
ków powsta³e podczas ruchu pojazdu polegaj¹ce na uszkodzeniu cia³a
lub rozstroju zdrowia powoduj¹ce trwa³y uszczerbek na zdrowiu lub
œmieræ Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczeniem objête s¹ równie¿ nastêpstwa nieszczêœliwych
wypadków powsta³e:
1) podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu;
2) bezpoœrednio przy jego za³adunku lub wy³adunku;
3) w trakcie postoju i naprawy pojazdu na trasie jazdy;
4) wskutek po¿aru lub wybuchu tego pojazdu.
3. Za nieszczêœliwy wypadek objêty ubezpieczeniem uwa¿a siê nag³e
zdarzenie, w nastêpstwie którego Ubezpieczony niezale¿nie od swej
woli dozna³ uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia lub zmar³.
4. Z odpowiedzialnoœci wy³¹czone s¹ wypadki powsta³e:
1) w odniesieniu do kieruj¹cego je¿eli by³ w stanie nietrzeŸwoœci, pod
wp³ywem alkoholu, narkotyków lub innych œrodków podobnie dzia³a-
j¹cych albo w stanie zatrucia takim œrodkiem;
2) w odniesieniu do pasa¿era bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci, pod
wp³ywem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie dzia³aj¹cych œrod-
ków albo w stanie zatrucia takim œrodkiem je¿eli stan ten mia³ wp³yw
na zaistnienie zdarzenia;
3) w odniesieniu do kieruj¹cego podczas prowadzenia pojazdu bez
wymaganych prawem polskim uprawnieñ do prowadzenia pojazdu
wymienionego w dokumencie ubezpieczenia;
4) je¿eli Ubezpieczony pope³ni³ lub usi³owa³ pope³niæ przestêpstwo lub
samobójstwo z tym, ¿e Towarzystwo nie odpowiada jedynie za trwa³y
uszczerbek na zdrowiu lub œmieræ tego Ubezpieczonego;
5) wskutek dzia³añ wojennych, stanu wyj¹tkowego oraz udzia³u Ubez-
pieczonego w zamieszkach i rozruchach;
6) podczas jazd wyœcigowych, konkursowych i treningowych do tych
jazd chyba, ¿e ryzyko to za op³at¹ dodatkowej sk³adki zosta³o objête
ubezpieczeniem;
7) je¿eli pojazdem podró¿owa³a wiêksza iloœæ osób ni¿ liczba miejsc
oznaczona w dowodzie rejestracyjnym;
8) wyrz¹dzone umyœlnie przez Ubezpieczaj¹cego albo osobê, z któr¹
Ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
9) powsta³e wskutek ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego chyba, ¿e
zap³ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoœciach wzglêdom
s³usznoœci.
5. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek wy³¹czenia odpowie-
dzialnoœci okreœlone w ust. 4 pkt 8) i 9) stosuje siê odpowiednio do
Ubezpieczonego.

6. Ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistnia³e na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej oraz pozosta³ych krajów Europy, a tak¿e Maroka,
Tunezji, Izraela i Iranu.

UMOWA UBEZPIECZENIA,
POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 3.
1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na wniosek Ubezpieczaj¹cego po
nale¿ytym wype³nieniu formularza wniosku dostarczonego przez Towa-
rzystwo, który stanowi integraln¹ czêœæ umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest podaæ do wiadomoœci Towarzystwa
wszystkie znane sobie okolicznoœci, o które zosta³ poproszony podczas
sk³adania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Je¿eli Ubezpiecza-
j¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela powy¿szy obowi¹zek ci¹¿y
na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoœci jemu znane.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza dokumen-
tem ubezpieczenia.
4. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres 1 roku chyba, ¿e umo-
wa ubezpieczenia wskazuje okres krótszy.
5. Je¿eli nie umówiono siê inaczej odpowiedzialnoœæ Towarzystwa
rozpoczyna siê od dnia nastêpnego po zawarciu umowy ubezpieczenia,
nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia nastêpnego po zap³aceniu sk³adki.
6. W przypadku nieop³acenia sk³adki w oznaczonym w dokumencie
ubezpieczenia terminie Towarzystwo mo¿e wypowiedzieæ umowê ze
skutkiem natychmiastowym i wezwaæ Ubezpieczaj¹cego do zap³acenia
sk³adki za okres udzielonej ochrony.
7. W czasie trwania umowy do obowi¹zków Ubezpieczaj¹cego lub
przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2 nale¿y niezw³oczne informo-
wanie o:
1) zmianie adresu;
2) zbyciu lub wyrejestrowaniu pojazdu;
3) zmianie wszystkich innych okolicznoœci, o których mowa w ust. 2.
8. Je¿eli umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta na cudzy rachunek
obowi¹zki, o których mowa w ust. 2 i 7 spoczywaj¹ równie¿ na Ubez-
pieczonym.
9. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki okolicznoœci,
które z naruszeniem ust. 2 i 7 nie zosta³y podane do jego wiadomoœci.
Je¿eli do naruszenia ust. 2 i 7 dosz³o z winy umyœlnej w razie w¹tpli-
woœci przyjmuje siê, ¿e szkoda jest skutkiem okolicznoœci, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym.
10. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹
zmianê prawdopodobieñstwa wypadku ka¿da ze stron umowy mo¿e
za¿¹daæ zmiany wysokoœci sk³adki poczynaj¹c od chwili, w której za-
sz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego
okresu ubezpieczenia.
11. W razie zg³oszenia ¿¹dania, o którym mowa w ust. 10 druga stro-
na mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natych-
miastowym.
12. Umowa ubezpieczenia mo¿e byæ wypowiedziana na piœmie przez
Ubezpieczaj¹cego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedze-
nia liczonego od dnia z³o¿enia wniosku o wypowiedzenie umowy.
13. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia jednak Ubezpieczaj¹cego
z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za okres w jakim Towarzystwo udzie-
li³o ochrony ubezpieczeniowej.
14. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa koñczy siê z chwil¹ rozwi¹zania
umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu:
1) w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu
ubezpieczenia;
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2) z dniem przejœcia w³asnoœci pojazdu na inn¹ osobê chyba, ¿e zbycie
pojazdu nastêpuje w ramach umowy leasingowej na rzecz korzysta-
j¹cego;
3) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia;
4) z dniem utraty pojazdu;
5) z dniem wyp³aty odszkodowania w wysokoœci sumy ubezpieczenia;
6) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

SK£ADKA
§ 4.
1. Sk³adka ubezpieczeniowa ustalana jest za czas trwania odpowiedzial-
noœci Towarzystwa wed³ug taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umo-
wy ubezpieczenia w oparciu o poni¿sze kryteria:
1) suma ubezpieczenia;
2) rodzaj pojazdu.
2. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo przy ustalaniu wysoko-
œci sk³adki mo¿e uwzglêdniæ inne ni¿ wskazane w ust. 1 kryteria indy-
widualne, w szczególnoœci dotycz¹ce Ubezpieczonego lub przeznacze-
nia pojazdu.
3. Sk³adkê op³aca siê przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z góry za
ca³y okres ubezpieczenia w terminie wskazanym w dokumencie ubez-
pieczenia.
4. Je¿eli umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta na okres d³u¿szy ni¿
6 miesiêcy Ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia
w okresie 30 dni licz¹c od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, a je¿eli
jest przedsiêbiorc¹ termin odst¹pienia wynosi 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
jest zale¿ny od czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej i wykorzysta-
nia sk³adki.
6. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczeniowego przed up³y-
wem okresu na jaki zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia Ubezpiecza-
j¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.
7. Towarzystwo dokonuje zwrotu sk³adki na pisemny wniosek Ubez-
pieczaj¹cego.
8. W przypadku dokonania zwrotu sk³adki Ubezpieczaj¹cy obowi¹za-
ny jest zwróciæ Towarzystwu orygina³ dokumentu ubezpieczenia.

RODZAJE I WYSOKOŒÆ ŒWIADCZEÑ
§ 5.
1. Suma ubezpieczenia, tj. kwota œwiadczenia w przypadku 100% trwa-
³ego uszczerbku na zdrowiu wskazana jest w dokumencie ubezpiecze-
nia i nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 20 000 PLN.
2. Je¿eli Ubezpieczony wskutek nieszczêœliwego wypadku dozna³ 100%
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Towarzystwo wyp³aca œwiadczenie
w wysokoœci sumy ubezpieczenia, a w razie czêœciowego uszczerbku
taki procent sumy ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony dozna³ trwa-
³ego uszczerbku.
3. Je¿eli Ubezpieczony zmar³ w ci¹gu dwóch lat od daty wypadku,
a jego œmieræ nast¹pi³a w zwi¹zku z wypadkiem Towarzystwo wyp³aca
œwiadczenie w wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia.
4. Koszt transportu zw³ok zwraca siê na podstawie orygina³u rachun-
ku maksymalnie do kwoty stanowi¹cej 50% sumy ubezpieczenia.
5. Wysokoœæ œwiadczenia ustala siê po stwierdzeniu zwi¹zku przyczy-
nowego pomiêdzy wypadkiem a œmierci¹ lub trwa³ym uszczerbkiem na
zdrowiu.
6. Ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu nastêpuje w Rzeczpospo-
litej Polskiej na podstawie badañ i dokumentów lekarskich. Wysokoœæ
uszczerbku na zdrowiu oceniaj¹ powo³ani przez Towarzystwo lekarze
na podstawie tabeli norm uszczerbku na zdrowiu.
7. Stopieñ uszczerbku na zdrowiu ustalany jest niezw³ocznie po zakoñ-
czeniu leczenia (najpóŸniej w ci¹gu roku od dnia wypadku). PóŸniejsza

zmiana procentu trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy
do zmiany wysokoœci œwiadczenia.
8. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, których
funkcje przed wypadkiem by³y upoœledzone wskutek choroby lub trwa-
³ego inwalidztwa, trwa³y uszczerbek na zdrowiu w zwi¹zku z wypad-
kiem okreœla siê jako ró¿nicê pomiêdzy stanem po wypadku a stopniem
inwalidztwa przed wypadkiem.
9. Osob¹ uprawnion¹ do otrzymania œwiadczenia z tytu³u trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu jest Ubezpieczony. Ubezpieczony mo¿e wska-
zaæ jedn¹ lub wiêcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpie-
czenia w razie œmierci osoby Ubezpieczonej. Je¿eli Ubezpieczony nie
wskaza³ Uposa¿onego œwiadczenie z tytu³u œmierci przypada najbli¿szym
cz³onkom jego rodziny w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) ma³¿onkowi;
2) dzieciom w czêœciach równych;
3) innym osobom, które by³yby kolejno powo³ane z ustawy do spadku
po Ubezpieczonym w czêœciach w jakich by dziedziczyli.
10. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do
wykonywania uprawnieñ, o których mowa w ust. 9 konieczna jest
uprzednia zgoda Ubezpieczonego.
11. Je¿eli Ubezpieczony otrzyma³ jednorazowe œwiadczenie z tytu³u
uszczerbku na zdrowiu, a nastêpnie zmar³ wskutek tego samego wy-
padku œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca siê osobie uprawnionej tylko
wówczas, gdy jest ono wy¿sze od œwiadczenia wyp³aconego Ubezpie-
czonemu z tytu³u uszczerbku na zdrowiu z potr¹ceniem uprzednio
wyp³aconej kwoty.

POSTÊPOWANIE W RAZIE WYPADKU
I WYP£ATY ŒWIADCZENIA
§ 6.
1. W razie zaistnienia zdarzenia mog¹cego powodowaæ powstanie
szkody Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub kieruj¹cy pojazdem obowi¹-
zany jest:
1) staraæ siê o z³agodzenie skutków wypadku przez niezw³oczne pod-
danie siê opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu;
2) zabezpieczyæ wszystkie dowody zwi¹zane z nieszczêœliwym wypad-
kiem dla uzasadnienia roszczenia;
3) niezw³ocznie zawiadomiæ policjê;
4) dostarczyæ do Towarzystwa wype³nione zg³oszenie szkody, doku-
menty niezbêdne do ustalenia zasadnoœci roszczenia i wysokoœci œwiad-
czenia, a w razie œmierci Ubezpieczonego dokument stwierdzaj¹cy po-
krewieñstwo Uprawnionego z Ubezpieczonym, akt zgonu Ubezpieczo-
nego oraz rachunek za transport zw³ok;
5) umo¿liwiæ Towarzystwu zasiêgniêcie informacji u lekarzy, którzy nad
Ubezpieczonym sprawowali lub nadal sprawuj¹ opiekê;
6) poddaæ siê na ¿¹danie Towarzystwa badaniu przez lekarzy wskaza-
nych przez Towarzystwo.
2. Je¿eli zaniechanie któregokolwiek z obowi¹zków, o których mowa
w ust. 1 mia³o wp³yw na ustalenie okolicznoœci lub wysokoœci œwiad-
czenia Towarzystwo mo¿e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia lub je
zmniejszyæ.
3. Œwiadczenie wyp³acane jest w ci¹gu 30 dni od daty otrzymania za-
wiadomienia o wypadku.
4. Je¿eli wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowie-
dzialnoœci Towarzystwa albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿-
liwe w terminie 30 dni to œwiadczenie powinno byæ spe³nione w ci¹gu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wy-
jaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ
œwiadczenia Towarzystwo powinno spe³niæ w terminie przewidzianym
w ust. 3.
5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wyso-
koœci ni¿ zg³oszone roszczenie Towarzystwo informuje Ubezpieczaj¹-
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cego o tym na piœmie w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 4 wska-
zuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹
lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia wraz z pouczeniem
o mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 7.
1. Przy obliczeniu równowartoœci w PLN sumy okreœlonej w innej
walucie przyjmuje siê œredni kurs wymiany tej waluty na PLN og³oszo-
ny przez NBP w dniu zdarzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia maj¹ zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szcze-
gólnoœci Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o dzia³alnoœci ubezpiecze-
niowej.
3. Skargi i za¿alenia zwi¹zane z umow¹ ubezpieczenia Ubezpiecza-
j¹cy, Ubezpieczony, Uposa¿ony lub Uprawniony z umowy ubezpie-
czenia mo¿e zg³osiæ bezpoœrednio do Towarzystwa (na adres wska-
zany w dokumencie ubezpieczenia) lub do Biura Rzecznika Ubez-
pieczonych.

4. Towarzystwo jest zobowi¹zane do zajêcia stanowiska i udzielenia
odpowiedzi w sprawach, o których mowa w ust. 3 w ci¹gu 30 dni od
dnia wp³ywu skargi lub za¿alenia.
5. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umów ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego,
Ubezpieczonego, Uposa¿onego lub Uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia.
6. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹
Zarz¹du BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance
Group nr 7/28/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. i maj¹ zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Halina Maj Pawe³ Bisek
Cz³onek Zarz¹du Prezes Zarz¹du
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