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KLAUZULA NR 1
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia  

następstw nieszczęśliwych wypadków  
kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 1

1.    Pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych, zwanych dalej 
OWU, oraz po opłaceniu dodatkowej składki, przedmiot ubezpieczenia rozszerza się na podstawie 
niniejszej klauzuli o następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych w okresie ubezpieczenia, nie 
będących skutkiem wypadku powstałego w związku z ruchem pojazdu mechanicznego wymienionego 
w polisie, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

2.    Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje ubezpieczonemu – użytkownikowi pojazdu mechanicznego 
wymienionego w polisie oraz jego współmałżonkowi.

3.   Czas trwania umowy ubezpieczenia wynikający z zapisów niniejszej klauzuli jest równy okresowi 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.

4.    Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 

5.   Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie pracy/
nauki, drogi do i z pracy/szkoły oraz podczas życia prywatnego (24 godziny na dobę).

6.    Rozszerzenie umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli może być zawarte wyłącznie, jeśli 
użytkownikiem pojazdu wskazanym w polisie jest osoba fizyczna i ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu 
do kierowców i pasażerów samochodów osobowych.

§ 2

Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcia rozumie się:
1)   bójka - wzajemne starcie połączone z naruszeniem nietykalności cielesnej jej uczestników, którzy 

wspólnie wymieniają uderzenia, występując tym samym zarazem jako napastnicy oraz broniący się. 
Braniem udziału w bójce nie jest włączenie się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub spokoju 
publicznego związane z wykonywaniem pracy, oraz działanie w ramach obrony koniecznej;

2)   ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której zawarto ubezpieczenie: użytkownik pojazdu 
mechanicznego imiennie wskazany w polisie oraz jego współmałżonka / współmałżonek.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
UŻYTKOWNIKA ORAZ WSPÓŁMAŁŻONKA UŻYTKOWNIKA 

POJAZDU MECHANICZNEGO
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PTU S.A.
§ 3

1.   Z odpowiedzialności PTU S.A., na podstawie niniejszej klauzuli wyłączone są następstwa:
1)  udziału ubezpieczonego w bójkach,
2)  udziału w marszach protestacyjnych i wiecach,
3)   wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego,  

wymienionego w polisie,
4)   wypadków powstałych po użyciu przez ubezpieczonego alkoholu, narkotyków,  

leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
2.    Z odpowiedzialności PTU S.A. regulowanej zapisami niniejszej klauzuli wyłączone są następstwa 

nieszczęśliwych wypadków objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 4

1.   Suma ubezpieczenia w zakresie określonym niniejszą klauzulą wynosi 5000 zł dla każdej  
z ubezpieczonych osób.

2.   Suma ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 jest niezależna od sumy ubezpieczenia w zakresie następstw 
nieszczęśliwych wypadków, o której mowa w § 7 ust. 2 OWU.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 5

1.   Składkę za ubezpieczenie wskazane w niniejszej klauzuli określa taryfa składek za ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych z uwzględnieniem różnic 
wynikających z zapisów w niniejszej klauzuli.

2.   Składka ubezpieczeniowa nie zależy od rodzaju pojazdu. 

USTALENIE WYSOKOŚCI / WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 6

1.   Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku 
na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100 % sumy ubezpieczenia.

2.   Uprawnionemu przysługuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, zaistniałej w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku, do wysokości 100 % sumy ubezpieczenia.

3.   W przypadku zgłoszenia trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku przez 
współmałżonka użytkownika pojazdu lub osobę uprawnioną PTU S.A. zastrzega konieczność okazania 
dokumentów potwierdzających tożsamość osoby ubezpieczonej.

4.   W przypadku kumulowania się uszczerbków na zdrowiu, PTU S.A. wypłaca świadczenie maksymalnie za 
100 % uszczerbku na zdrowiu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7

W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej klauzuli mają zastosowanie postanowienia OWU następstw 
nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych, zatwierdzone uchwałą Zarządu 
PTU S.A. nr 88/09 z dnia 6.10.2009 r.


