
Przepisy ogólne
§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nastêpstw 
nieszczêœliwych wypadków kierowców i pasa¿erów w zwi¹zku 
z ruchem pojazdów mechanicznych, zwane dalej owu, maj¹ 
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy 
osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami orga-
nizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, prowa-
dz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zwanymi dalej Ubezpie-
czaj¹cymi a InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeñ Spó³ka 
Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanym dalej Ubezpie-
czycielem, które zawar³y z Ubezpieczycielem minimum jedno 
z ni¿ej wymienionych ubezpieczeñ podstawowych:
1) obowi¹zkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e 
w zwi¹zku z ruchem pojazdu,

2) autocasco.
2. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ tak¿e na cudzy 

rachunek, z tym, ¿e Ubezpieczony wskazany jest w umowie 
(polisie). Zarzuty maj¹ce wp³yw na odpowiedzialnoœæ Ubezpie-
czyciela mo¿e on podnieœæ tak¿e przeciwko Ubezpieczonemu.

3. Do umowy ubezpieczenia mog¹ byæ wprowadzone, za zgod¹ 
stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne, z tym, ¿e 
ró¿nice miêdzy niniejszymi owu, a treœci¹ umowy 
Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczaj¹cemu na piœmie przed 
zawarciem umowy.

4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od 
ustalonych w niniejszych owu musz¹ byæ, pod rygorem ich 
niewa¿noœci, sporz¹dzone na piœmie w formie aneksu lub 
za³¹cznika do umowy ubezpieczenia.

5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia musz¹ byæ, pod 
rygorem ich niewa¿noœci, sporz¹dzone na piœmie w formie 
aneksu do umowy ubezpieczenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych owu maj¹ 
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa polskiego, a w szcze-
gólnoœci przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 
z póŸn. zm.) i Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U z 
2003r. Nr 124, poz. 1151 z póŸn. zm.).

Definicje
§2

W rozumieniu niniejszych owu przez poni¿sze okreœlenia, u¿yte w 
owu lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym 
dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia, 
a tak¿e innych pismach i oœwiadczeniach sk³adanych w zwi¹zku 
z umow¹ ubezpieczenia, uwa¿a siê:
1) lekarz – osoba posiadaj¹ca odpowiednie, formalnie 

potwierdzone kwalifikacje do leczenia urazów lub zachorowañ, 
bêd¹cych podstaw¹ zg³oszonego roszczenia, wykonuj¹ca 
zawód w zakresie swoich uprawnieñ i kwalifikacji, nie bêd¹ca 
Ubezpieczaj¹cym/Ubezpieczonym lub cz³onkiem jego najbli¿-
szej rodziny;

2) lekarz zaufania – lekarz medycyny lub stomatologii, z którym 
Ubezpieczyciel zawar³ umowê o wspó³pracy w zakresie oceny 
stanu zdrowia i podjêtego leczenia oraz orzekania o czasowej 
niezdolnoœci do wykonywania czynnoœci zawodowych lub nauki; 
lekarz zaufania bêd¹cy osob¹ blisk¹ dla Ubezpieczonego nie 
mo¿e dokonywaæ dla potrzeb Ubezpieczyciela oceny stanu 
zdrowia, podjêtego leczenia i orzekaæ o czasowej niezdolnoœci  do  
wykonywania  czynnoœci  zawodowych  lub  nauki;

3) nieszczêœliwy wypadek – nag³e zdarzenie, pozostaj¹ce 
w zwi¹zku z ruchem pojazdu mechanicznego, wywo³ane 
przyczyn¹ zewnêtrzn¹, wskutek której Ubezpieczony niezale¿nie 
od swej woli dozna³ uszkodzenia cia³a lub zmar³;

4) operacja – inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znie-
czuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez 

2

2

2

2
; ;

2
2

2

2

uprawnionego lekarza o specjalnoœci zabiegowej, niezbêdny 
z medycznego punku widzenia dla przywrócenia prawid³owej 
czynnoœci chorego narz¹du lub uk³adu. Operacj¹, w rozumieniu 
niniejszych owu, nie s¹: zabiegi przeprowadzane w celach 
diagnostycznych (np.: biopsja, punkcja, pobranie wycinków, 
operacja zwiadowcza), drobne zabiegi chirurgiczne nie wyma-
gaj¹ce hospitalizacji oraz zabiegi nie bêd¹ce koniecznoœci¹ 
medyczn¹;

5) pojazd mechaniczny:
a) pojazd samochodowy, ci¹gnik rolniczy, motocykl, motorower 

i przyczepa okreœlone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym, 

b) pojazd wolnobie¿ny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym;

6) ruch pojazdu mechanicznego – sytuacje gdy pojazd porusza 
siê wskutek pracy silnika lub si³¹ bezw³adnoœci, w tym równie¿:
a) wsiadanie i wysiadanie z pojazdu,
b) zatrzymanie,
c) za³adunek i roz³adunek;

7) œrodki pomocnicze - wy³¹cznie œrodki pomocnicze wymie-
nione w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. 
(Dz.U. nr 210, poz. 2135 z dn. 28.12.2004);

8) œwiadczenie – kwota pieniê¿na wyp³acana Ubezpieczonemu 
lub Uprawnionemu za roszczenie powsta³e z powodu 
zaistnienia zdarzenia, za które Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialnoœæ ubezpieczeniow¹;

9) Ubezpieczaj¹cy – podmiot zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia 
i zobowi¹zany do op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej;

10) Ubezpieczony – kierowca i pasa¿erowie pojazdu, na rzecz 
których Ubezpieczaj¹cy zawar³ umowê ubezpieczenia;

11) Uprawniony –  osoba  imiennie  upowa¿niona  przez  Ubez-
pieczonego do otrzymania œwiadczenia. W przypadku nie 
wyznaczenia osoby uprawnionej, w razie œmierci Ubezpieczo-
nego, za osobê uprawnion¹ uwa¿a siê cz³onków najbli¿szej 
rodziny Ubezpieczonego wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci: 
ma³¿onek, dzieci, rodzice Ubezpieczonego;

12) uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawnoœci organizmu 
powsta³e w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku, polegaj¹ce 
na trwa³ym uszkodzeniu cia³a, powoduj¹ce upoœledzenie czyn-
noœci organizmu;

13) wyroby medyczne – wy³¹cznie wyroby medyczne bêd¹ce 
przedmiotami ortopedycznymi, wymienione w rozporz¹dzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z dn. 
28.12.2004);

Przedmiot ubezpieczenia
§3

Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych 
wypadków kierowcy i pasa¿erów pojazdu wymienionego w umowie 
ubezpieczenia wynikaj¹ce z poruszania siê pojazdem po drogach 
publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, 
z uwzglêdnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy.

Zakres ubezpieczenia
§4

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ nastêpstwa 
nieszczêœliwych wypadków, polegaj¹ce na uszkodzeniu cia³a 
powoduj¹ce uszczerbek na zdrowiu lub œmieræ Ubezpieczo-
nego, które nast¹pi³y w zwi¹zku z ruchem pojazdów 
mechanicznych.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ nastêpstwa nieszczê-
œliwych wypadków, które wydarzy³y siê podczas trwania umowy 
ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nastêpstwa nieszczê-
œliwych wypadków powsta³ych na terytorium krajów 
europejskich.
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Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§5

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za nastêpstwa nieszczêœliwych 
wypadków powsta³ych w wyniku:
1) wyst¹pienia zaburzeñ psychicznych u Ubezpieczonego,
2) dzia³añ wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek 

a tak¿e aktów terroru,
3) wybuchu j¹drowego, dzia³ania energii j¹drowej lub promie-

niowania,
4) zawodowego uprawiania sportów samochodowych,
5) uszkodzenia cia³a spowodowanego leczeniem oraz 

zabiegami leczniczymi bez wzglêdu na to przez kogo by³y 
wykonane, chyba ¿e chodzi³o o leczenie bezpoœrednich 
nastêpstw wypadku i wykonywa³a je osoba uprawniona do 
wykonywania zabiegów lub leczenia.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za nastêpstwa nieszczêœliwych 
wypadków je¿eli poszkodowany:
1) umyœlnie przyczyni³ siê do powstania wypadku,
2) umyœlnie spowodowa³ wypadek,
3) usi³owa³ pope³niæ lub pope³ni³ samobójstwo,
4) pope³ni³ przestêpstwo lub zbieg³ z miejsca przestêpstwa.

3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za nastêpstwa nieszczêœliwych 
wypadków, w wyniku których Ubezpieczony zmar³, ale wypadek 
powsta³ w wyniku winy umyœlnej osoby uprawnionej.

4. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje tak¿e nastêpstw 
nieszczêœliwych wypadków jeœli Ubezpieczony:
1) nie zastosowa³ siê do zaleceñ lekarza, dotycz¹cych 

koniecznoœci poddania siê leczeniu lub zabiegowi,
2) przerwa³ leczenie lub pobyt w szpitalu na w³asne ¿yczenie, 

mimo zalecenia lekarza, co do jego kontynuacji, 
3) nie dope³ni³ obowi¹zków, o których mowa w §18.

5. Ubezpieczyciel wy³¹cza odpowiedzialnoœæ za nastêpstwa 
nieszczêœliwych wypadków kierowcy, który:
1) prowadzi³ pojazd mechaniczny bez wymaganych uprawnieñ,
2) nie posiada³ wa¿nego badania technicznego pojazdu w dniu, 

gdy wyst¹pi³a szkoda,
3) prowadzi³ pojazd bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci lub po 

spo¿yciu alkoholu, narkotyków lub innych œrodków 
odurzaj¹cych.

6. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela nie obejmuje strat 
materialnych z tytu³u utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy 
osobistych Ubezpieczonego powsta³ych w zwi¹zku z zaistnia-
³ym wypadkiem.

Suma ubezpieczenia
§6

1. Suma ubezpieczenia dla osoby ustalona w umowie 
ubezpieczenia mo¿e wynosiæ 2 000 PLN, 5 000 PLN lub 10 000 
PLN.

2. W razie przewo¿enia wiêkszej iloœci osób ni¿ liczba miejsc 
okreœlona w dowodzie rejestracyjnym – sumê ubezpieczenia dla 
ka¿dej osoby oblicza siê jako stosunek ³¹cznej sumy 
ubezpieczenia do liczby faktycznie przewo¿onych osób. £¹czn¹ 
sumê ubezpieczenia dla wszystkich osób ustala siê mno¿¹c sumê 
ubezpieczenia dla osoby przez liczbê miejsc okreœlon¹ w dowo-
dzie rejestracyjnym pojazdu lub wed³ug faktycznej liczby  miejsc  
siedz¹cych.

3. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§7

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie pisemnego 
wniosku Ubezpieczaj¹cego.

2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawieraæ co najmniej 
nastêpuj¹ce dane:
1) imiê, nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) Ubezpieczaj¹cego,
2) imiê, nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) Ubezpieczonego, 

je¿eli umowa jest zawierana na cudzy rachunek,
3) okres ubezpieczenia,
4) przedmiot ubezpieczenia,

5) wnioskowan¹ sumê ubezpieczenia,
6) propozycjê ustaleñ dodatkowych lub odmiennych od 

zapisów niniejszych owu, o ile Ubezpieczaj¹cy chce je 
wprowadziæ do umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubez-
pieczenia od uzyskania dodatkowych informacji, maj¹cych 
wp³yw na ocenê ryzyka ubezpieczeniowego, o czym 
informuje Ubezpieczaj¹cego na piœmie.

4. Je¿eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreœlonych w ust. 
2 lub 3 albo zosta³ sporz¹dzony wadliwie lub niezgodnie z wa-
runkami ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest na 
wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupe³niæ, 
wzglêdnie sporz¹dziæ nowy wniosek, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania pisma Ubezpieczyciela w tej sprawie. Niedo-
trzymanie powy¿szego terminu powoduje, ¿e umowa 
ubezpieczenia nie zostaje zawarta.

5. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres dwunastu miesiêcy, 
chyba ¿e strony umówi³y siê inaczej.

6. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ przed³u¿ona na nastêpny 
12 miesiêczny okres ubezpieczenia na warunkach obo-
wi¹zuj¹cych w dniu jej przed³u¿enia.

7. Okres ubezpieczenia okreœla siê w umowie ubezpieczenia.
8. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia 

dokumentem ubezpieczenia (polis¹).

Pocz¹tek i koniec odpowiedzialnoœci
§8

1. W umowie ubezpieczenia okreœla siê datê pocz¹tkow¹ i koñ-
cow¹ okresu ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u zawartej umowy 
ubezpieczenia rozpoczyna siê od dnia wskazanego w umowie 
jako pocz¹tek ochrony ubezpieczeniowej (okresu 
ubezpieczenia) jednak nie wczeœniej ni¿ od dnia nastêpnego po 
op³aceniu sk³adki, chyba ¿e umówiono siê inaczej.

3. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela ustaje z dniem:
1) up³ywu okresu ubezpieczenia,
2) odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczyciela od 

umowy ubezpieczenia,
3) up³ywu okresu wypowiedzenia lub wypowiedzenia umowy 

ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym przez jedn¹ ze 
stron, zgodnie z § 9 ust. 1,2 i 3.

4) z chwil¹ wyrejestrowania pojazdu,
5) przejœcia prawa w³asnoœci pojazdu na inn¹ osobê, z wyj¹-

tkiem przejœcia prawa w³asnoœci pojazdu na dotychczaso-
wego posiadacza; w tej sytuacji odpowiedzialnoœæ nie ustaje 
pod warunkiem, ¿e posiadacz pojazdu by³ w dotychczasowej 
umowie ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cym.

Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia
§9

1. Je¿eli umowê ubezpieczenia zawarto na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ 
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹piæ od umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy 
Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni, od dnia 
zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ 
istotn¹ zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron 
mo¿e ¿¹daæ odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, 
poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a ta okolicznoœæ, nie 
wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okresu 
ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona 
mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem 
natychmiastowym.

3. Je¿eli Ubezpieczyciel ponosi³ odpowiedzialnoœæ jeszcze przed 
zap³aceniem sk³adki, a sk³adka nie zosta³a zap³acona przez 
Ubezpieczaj¹cego w terminie, Ubezpieczyciel mo¿e 
wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ 
zap³aty sk³adki za okres, przez który ponosi³ odpowiedzialnoœæ. 
W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
wygasa ona z koñcem okresu, za który przypada³a nie zap³acona 
sk³adka.
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4. Umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê:
1) z up³ywem okresu ubezpieczenia na który zosta³a zawarta,
2) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia,
3) z chwil¹ wyrejestrowania pojazdu,
4) z chwil¹ przejœcia prawa w³asnoœci pojazdu na inn¹ osobê, 
z wyj¹tkiem przejœcia prawa w³asnoœci pojazdu na dotychcza-
sowego posiadacza; w tej sytuacji umowa ubezpieczenia nie 
rozwi¹zuje siê pod warunkiem, ¿e posiadacz pojazdu by³ 
w dotychczasowej umowie ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cym.

Sk³adka ubezpieczeniowa
§10

1. Wysokoœæ nale¿nej sk³adki ubezpieczeniowej okreœlona jest 
w umowie ubezpieczenia.

2. Wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej uzale¿niona jest od 
czynników oceny ryzyka, a w szczególnoœci:
1) zadeklarowanej przez Ubezpieczaj¹cego wysokoœci sumy 

ubezpieczenia,
2) rodzaju pojazdu,
3) okresu ubezpieczenia,
4) iloœci miejsc pasa¿erskich w pojeŸdzie.

3. Ponadto, w ustaleniu wysokoœci sk³adki ubezpieczeniowej 
uwzglêdnia siê koszty zwi¹zane z zawarciem umowy ubezpie-
czenia, z jej wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka.

4. Sk³adkê ubezpieczeniow¹ oblicza siê mno¿¹c okreœlon¹ we 
wniosku ubezpieczeniowym sumê ubezpieczenia dla  osoby 
przez w³aœciw¹ dla danego ryzyka stawkê taryfow¹ okreœlon¹ 
w promilach (‰) oraz liczbê miejsc w pojeŸdzie zgodnie 
z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

5. Wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej obliczana jest wed³ug taryfy 
obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpie-
czenia.

6. Je¿eli taryfa sk³adek nie uwzglêdnia ubezpieczanego ryzyka, 
wówczas wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej ustalana jest na 
podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela.

7. Wysokoœæ sk³adki z tytu³u udzielonej przez Ubezpieczyciela 
ochrony ubezpieczeniowej, jak równie¿ termin p³atnoœci 
okreœlony jest w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie 
umowy ubezpieczenia.

8. W przypadku, gdy sk³adka za ubezpieczenie p³atna jest w formie 
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieñ 
op³acenia sk³adki uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych 
na w³aœciwy rachunek Ubezpieczyciela.

9. Sk³adka za ubezpieczenie powinna byæ zap³acona jednorazowo 
w dniu zawarcia umowy, chyba ¿e strony umowy ustali³y 
w umowie ubezpieczenia (polisie) póŸniejszy termin p³atnoœci.

10. Zap³ata sk³adki w terminie póŸniejszym ni¿ w dniu zawarcia 
umowy powinna nast¹piæ:
1) do 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku 

zawarcia umowy ubezpieczenia z osob¹ prawn¹ lub jednost-
k¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej,

2) do 3 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku 
zawarcia umowy ubezpieczenia z osob¹ fizyczn¹.

11. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub wypo-
wiedzenia umowy przez któr¹kolwiek ze stron, Ubezpieczycie-
lowi nale¿y siê sk³adka za okres, w którym udziela³ ochrony 
ubezpieczeniowej.

12. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia przed 
up³ywem okresu, na który zosta³a zawarta Ubezpieczaj¹cemu 
przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej.

Prawa i obowi¹zki stron
§11

1. Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do zachowania nale¿ytej 
starannoœci przy zawieraniu i wykonywaniu umowy 
ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczaj¹cemu wszelkie 
informacje niezbêdne do zawarcia i wykonania umowy 
ubezpieczenia, a w przypadku zg³oszenia roszczenia 
zobowi¹zany jest do terminowej likwidacji szkody.
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3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma 
obowi¹zek dorêczyæ Ubezpieczaj¹cemu tekst owu. Na ¿¹danie 
Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel udzieli informacji o postano-
wieniach zawartej umowy oraz owu w zakresie w jakim dotycz¹ 
praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.

4. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu 
z umowy ubezpieczenia, przys³uguje prawo sk³adania skarg 
i za¿aleñ do Zarz¹du Ubezpieczyciela za poœrednictwem 
Oddzia³u lub Przedstawicielstwa Ubezpieczyciela, w którym 
zawarto lub w imieniu którego zawarto umowê ubezpieczenia. 
Skargi i za¿alenia s¹ rozpatrywane niezw³ocznie po ich 
przes³aniu drog¹ pisemn¹ do Zarz¹du Ubezpieczyciela.

5. Ubezpieczyciel ma obowi¹zek udostêpniæ Ubezpieczaj¹cemu, 
Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia 
informacje i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia 
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela lub wysokoœci roszczenia. 
Wy¿ej wymienione osoby mog¹ ¿¹daæ pisemnego 
potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostêpnionych 
informacji, a tak¿e sporz¹dzania na swój koszt kserokopii 
dokumentów i potwierdzania ich zgodnoœci z orygina³em przez 
Ubezpieczyciela.

6. Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony maj¹ prawo 
wgl¹du do akt szkodowych w jednostce organizacyjnej 
Ubezpieczyciela lub uzgodnionej z Ubezpieczycielem i sporz¹-
dzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów z akt 
szkodowych. Op³ata za wydanie odpisów lub kserokopii jest 
pobierana w oparciu o cennik dostêpny w jednostkach 
organizacyjnych Ubezpieczyciela.

§12
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy 

obowi¹zany jest podaæ do wiadomoœci Ubezpieczyciela 
wszystkie znane sobie okolicznoœci, o które Ubezpieczyciel 
zapytywa³ w formularzu wniosku albo przed zwarciem umowy 
w innych pismach .

2. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy 
zobowi¹zany jest zg³aszaæ pisemnie Ubezpieczycielowi wszelkie 
zmiany okolicznoœci, o których Ubezpieczaj¹cy informowa³ 
Ubezpieczyciela przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
niezw³ocznie po powziêciu o nich wiadomoœci.

3. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie poda³ do wiadomoœci Ubezpieczyciela 
okolicznoœci znanych sobie, o których mowa w ust. 1 lub nie 
dope³ni³ obowi¹zku, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za skutki tych okolicznoœci.

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na 
cudzy rachunek, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do 
powiadomienia w formie pisemnej Ubezpieczonego o zakresie 
i sposobie wykonania obowi¹zków wynikaj¹cych dla 
Ubezpieczonego z niniejszych owu.

§13
W razie powstania roszczenia, mog¹cego powodowaæ 
odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony 
obowi¹zany jest do:
1) podjêcia wszelkich dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia jego 

rozmiarów,
2) niezw³ocznego zg³oszenia siê do lekarza i zastosowania siê do 

jego zaleceñ,
3) niezw³ocznego zg³oszenia roszczenia w formie pisemnej do 

Ubezpieczyciela,
4) poddania siê badaniu przez lekarza zaufania wskazanego przez 

Ubezpieczyciela lub obserwacji klinicznej, celem rozpoznania 
zg³aszanych obra¿eñ cia³a; koszt takich badañ pokrywa 
Ubezpieczyciel.

Zg³oszenie roszczenia, ustalenie i wyp³ata œwiadczenia
§14

1. Pisemne zawiadomienie o powstaniu roszczenia Ubezpie-
czaj¹cy/ Ubezpieczony mo¿e z³o¿yæ w ka¿dej jednostce 
organizacyjnej Ubezpieczyciela.

2. Do zawiadomienia o powstaniu roszczenia Ubezpieczaj¹cy, 
Ubezpieczony lub Uprawniony zobowi¹zany jest do³¹czyæ 
poni¿sze podstawowe dokumenty:
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1) szczegó³owy opis okolicznoœci zaistnienia wypadku oraz 
nazwiska ewentualnych œwiadków,

2) raporty policyjne dotycz¹ce zdarzenia, o ile zosta³y 
sporz¹dzone i s¹ w jego posiadaniu,

3) posiadane zaœwiadczenia lekarskie opisuj¹ce rodzaj i rozle-
g³oœæ obra¿eñ oraz zawieraj¹ce dok³adn¹ diagnozê,

4) posiadane zaœwiadczenia szpitalne zwi¹zane z wypadkiem, 
kartê informacyjn¹ ze szpitala,

5) w przypadku œmierci - akt zgonu Ubezpieczonego lub 
orzeczenie s¹du uznaj¹ce Ubezpieczonego za osobê zmar³¹,

6) t³umaczenie dokumentów sporz¹dzonych oryginalnie w jê-
zyku obcym na jêzyk polski,

 3. Wykaz podstawowych dokumentów mo¿e zostaæ zmieniony 
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia losowego 
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, Ubezpieczyciel w terminie 
7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym 
Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, je¿eli nie s¹ oni 
osobami wystêpuj¹cymi z tym zawiadomieniem oraz 
podejmuje postêpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wyso-
koœci œwiadczenia, a tak¿e informuje osobê wystêpuj¹c¹ z rosz-
czeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi³a 
zgodê, jakie dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela lub wysokoœci odszko-
dowania, je¿eli jest to niezbêdne do dalszego prowadzenia 
postêpowania.

5. W przypadku powziêcia przez Ubezpieczyciela nowych 
informacji maj¹cych zwi¹zek z ustaleniem zasadnoœci 
zg³aszanych roszczeñ lub wysokoœci odszkodowania 
(œwiadczenia), Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od daty 
powziêcia dodatkowych informacji, pisemnie lub drog¹ 
elektroniczn¹ informuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub 
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe 
dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odszkodowania 
(œwiadczenia).

6. Ubezpieczyciel mo¿e wyst¹piæ, za poœrednictwem lekarza 
upowa¿nionego przez Ubezpieczyciela, do zak³adów opieki 
zdrowotnej, które udziela³y œwiadczeñ zdrowotnych Ubezpie-
czonemu lub osobie na rzecz której zosta³a zawarta umowa 
ubezpieczenia z ¿¹daniem przekazania informacji o okolicznoœ-
ciach zwi¹zanych z ocen¹ ryzyka ubezpieczeniowego i wery-
fikacj¹ danych o stanie jego zdrowia, ustaleniem prawa tej 
osoby do œwiadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wyso-
koœci¹ tego œwiadczenia, a tak¿e informacji o przyczynie œmierci 
Ubezpieczonego.

7. Wyst¹pienie Ubezpieczyciela, o którym mowa w ust. 6 wymaga 
pisemnej zgody Ubezpieczonego lub osoby na rzecz której 
zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia.

Rodzaje œwiadczeñ
§15

1. Z tytu³u ubezpieczenia Ubezpieczyciel wyp³aca œwiadczenia:
1) z tytu³u uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego 

wypadku:
a) w razie 100% uszczerbku na zdrowiu - przys³uguje 

œwiadczenie w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia 
okreœlonej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie 
umowy ubezpieczenia (polisie);

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu – taki procent sumy 
ubezpieczenia, w jakim nast¹pi³a utrata zdrowia okreœlona 
przez lekarza zaufania procentem uszczerbku na zdrowiu.

2) z tytu³u œmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego 
wypadku – 50% sumy ubezpieczenia okreœlonej w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie), pod warunkiem, i¿:
a) nieszczêœliwy wypadek wydarzy³ siê w okresie ochrony 

ubezpieczeniowej,
b) œmieræ nast¹pi³a w ci¹gu dwóch lat od daty 

nieszczêœliwego wypadku.
2. Ubezpieczyciel zwraca koszty pogrzebu Ubezpieczonego 

2

osobie, która te koszty faktycznie pokry³a (tak¿e Uprawnionemu 
nawet jeœli otrzyma³ œwiadczenie, zgodnie z ust. 1 pkt. 2), do 
wysokoœci 10% sumy ubezpieczenia, w granicach sumy 
ubezpieczenia, je¿eli koszty pogrzebu:
1) s¹ udokumentowane rachunkami lub fakturami,
2) nie mog³y byæ pokryte z innego ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel zwraca koszty nabycia protez oraz wyrobów 
medycznych, bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrod-
ków pomocniczych, a tak¿e koszty zawodowego przeszkolenia 
inwalidów, do wysokoœci 10% sumy ubezpieczenia w granicach 
sumy ubezpieczenia. Koszty nabycia protez oraz wyrobów 
medycznych, bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrod-
ków, a tak¿e koszty zawodowego przeszkolenia inwalidów 
podlegaj¹ zwrotowi, je¿eli:
1) s¹ udokumentowane rachunkami lub fakturami,
2) zalecenie lekarza, co do zakresu i u¿ycia protez oraz wyrobów 

medycznych, bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi 
i œrodków pomocniczych lub skierowanie na przeszkolenie 
zawodowe nast¹pi³o:
a) przed osi¹gniêciem wieku 24 lat, jeœli chodzi o Ubez-

pieczonego ma³oletniego,
b) przed up³ywem 5 lat od daty wypadku, jeœli chodzi 

o Ubezpieczonego pe³noletniego.
3) nie mog³y byæ pokryte z innego ubezpieczenia.

§16
1. Udowodnione (udokumentowane) koszty nabycia wyrobów 

medycznych, bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrod-
ków pomocniczych, a tak¿e przeszkolenia zawodowego 
inwalidów s¹ pokrywane przez Ubezpieczyciela (w wyso-
koœciach okreœlonych niniejszymi warunkami ogólnymi) je¿eli 
nie mog³y byæ pokryte z ubezpieczenia spo³ecznego oraz pod 
warunkiem, ¿e wyst¹pi³y przed up³ywem dwóch lat od daty 
wypadku.

2. Œwiadczenie z tytu³u zwrotu udokumentowanych kosztów 
nabycia wyrobów medycznych, bêd¹cych przedmiotami 
ortopedycznymi i œrodków pomocniczych, a tak¿e przeszkolenia 
zawodowego inwalidów i kosztów leczenia nastêpuje na 
podstawie z³o¿onych oryginalnych rachunków i faktur.

3. Je¿eli Ubezpieczony otrzyma³ œwiadczenie z tytu³u uszczerbku 
na zdrowiu, a nastêpnie zmar³ na skutek wypadku, œwiadczenie 
z tytu³u œmierci wyp³aca siê Uprawnionemu tylko wówczas, gdy 
jest ono wy¿sze od œwiadczenia wyp³aconego Ubezpie-
czonemu, przy czym potr¹ca siê uprzednio wyp³acon¹ kwotê.

4. Je¿eli Ubezpieczony zmar³ po ustaleniu procentu uszczerbku na 
zdrowiu, a œmieræ nie pozostaje w zwi¹zku przyczynowym 
z nieszczêœliwym wypadkiem objêtym ubezpieczeniem, nie 
wyp³acone przed œmierci¹ Ubezpieczonemu œwiadczenie za 
uszczerbek na zdrowiu wyp³aca siê Uprawnionemu.

5. Je¿eli badanie lekarskie stwierdza brak uszczerbku na zdrowiu 
wskutek nieszczêœliwego wypadku, a leczenie przebiega³o 
w sposób uci¹¿liwy dla Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel mo¿e 
wyp³aciæ œwiadczenie jednorazowe w wysokoœci do 3% sumy 
ubezpieczenia. Przyjmuje siê ¿e leczenie przebiega w sposób 
uci¹¿liwy, je¿eli zachodzi medyczna koniecznoœæ przynajmniej 
jednego zdarzenia:
1) przeprowadzenia operacji,
2) leczenia stacjonarnego (szpitalnego) trwaj¹cego co najmniej 

5 dni,
3) leczenia pozastacjonarnego powy¿ej 14 dni udokumento-

wanego stosownym zwolnieniem lekarskim L-4.
6. Wszelkie dokumenty dotycz¹ce zaistnia³ego zdarzenia, 

przed³o¿one przez Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub 
Uprawnionego podlegaj¹ weryfikacji przez Ubezpieczyciela.

7. Je¿eli Ubezpieczony by³ ubezpieczony na podstawie kilku 
umów ubezpieczenia, œwiadczenie przys³uguje z ka¿dej umowy, 
jednak œwiadczenia z tytu³u: kosztów nabycia wyrobów 
medycznych, bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrod-
ków pomocniczych, zwrotu kosztów przeszkolenia 
zawodowego inwalidów nie mog¹ przekraczaæ rzeczywistych, 
udowodnionych kosztów.
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§17
Niezale¿nie od œwiadczeñ, o których mowa w § 15 i 16 
Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu, w granicach sumy 
ubezpieczenia:
1. niezbêdne wydatki poniesione na przejazdy do wskazanych przez 

Ubezpieczyciela lekarzy i na obserwacjê kliniczn¹ oraz koszty 
badañ lekarskich wymaganych dla uzasadnienia roszczeñ,

2. udokumentowane rachunkami, niezbêdne koszty udzielenia 
pierwszej pomocy lekarskiej:
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maksymalnie do 

kwoty 300 PLN,
2) za granic¹ Rzeczypospolitej Polskiej maksymalnie do kwoty 

stanowi¹cej równowartoœæ 500 EURO w przeliczeniu na z³ote 
wed³ug kursu œredniego walut og³oszonego przez NBP w 
dniu powstania zdarzenia. Zwrot kosztów udzielenia 
pierwszej pomocy lekarskiej dotyczy wy³¹cznie kosztów nie 
podlegaj¹cych pokryciu z tytu³u innego ubezpieczenia.

Postêpowanie w razie zaistnienia nieszczêœliwego wypadku 
§18

1. W razie zaistnienia nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczaj¹cy, 
Ubezpieczony i Uprawniony, ka¿dy z nich w zakresie swoich 
mo¿liwoœci s¹ obowi¹zani:
1) staraæ siê o z³agodzenie skutków wypadku przez natych-

miastowe poddanie Ubezpieczonego opiece lekarskiej i zale-
conemu leczeniu,

2) zabezpieczyæ wszelkie dowody zwi¹zane z nieszczêœliwym 
wypadkiem dla uzasadnienia zg³oszonego roszczenia,

3) zawiadomiæ niezw³ocznie o wypadku Ubezpieczyciela. Za 
niezw³oczne rozumie siê z³o¿enie zawiadomienia o szkodzie 
w terminie 7 dni roboczych od dnia wypadku,

4) dostarczyæ Ubezpieczycielowi:
a) dok³adnie wype³niony formularz zg³oszenia wypadku,
b) dokumenty niezbêdne do ustalenia zasadnoœci roszczenia 

i wysokoœci œwiadczenia,
c) w razie œmierci Ubezpieczonego – wyci¹g z aktu zgonu 

Ubezpieczonego oraz dokument Urzêdu Stanu Cywil-
nego, stwierdzaj¹cy pokrewieñstwo lub powinowactwo 
Uprawnionego z Ubezpieczonym. Ubezpieczyciel zastrze-
ga sobie prawo wykonania fotokopii przedstawionych 
dokumentów.

5) poddaæ Ubezpieczonego badaniu przez lekarzy, wskazanych 
przez Ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej,

6) przekazaæ Ubezpieczycielowi wszelkie informacje, dotycz¹ce 
okolicznoœci zdarzenia.

2. Je¿eli zaniechanie któregokolwiek z obowi¹zków, o których 
mowa w ust. 1, mia³o wp³yw na ustalenie okolicznoœci lub 
wysokoœci œwiadczenia, Ubezpieczyciel odmawia wyp³aty 
œwiadczenia lub je zmniejsza.

Ustalenie wysokoœci œwiadczenia
§19

1. Wyp³ata œwiadczenia jest uzale¿niona od istnienia zwi¹zku 
przyczynowego pomiêdzy wypadkiem, a œmierci¹ lub uszczerb-
kiem na zdrowiu Ubezpieczonego.

2. Ustalenie zwi¹zku przyczynowego o którym mowa w ust. 1, oraz 
stopnia uszczerbku na zdrowiu, nastêpuje na podstawie 
dostarczonych dowodów okreœlonych w § 18, ustaleñ 
Ubezpieczyciela oraz wyników badañ lekarskich.

3. Ustalenie wysokoœci uszczerbku na zdrowiu nastêpuje w Polsce, 
na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz 
dokumentów przed³o¿onych przez poszkodowanego. Wysokoœæ 
uszczerbku na zdrowiu okreœlaj¹ lekarze zaufania 
Ubezpieczyciela.

4. W³aœciwe orzeczenie wydaje siê na podstawie Tabeli Norm 
Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczyciela.

5. Przy ustalaniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu nie 
bierze siê pod uwagê rodzaju pracy lub czynnoœci 
wykonywanych przez Ubezpieczonego.

6. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, 
których funkcje przed wypadkiem by³y ju¿ upoœledzone, 

;

œwiadczenie wyp³aca siê z uwzglêdnieniem ró¿nicy pomiêdzy 
stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu w³aœciwym dla 
danego organu, narz¹du lub uk³adu po wypadku a istniej¹cym 
bezpoœrednio przed wypadkiem.

7. Wysokoœæ nale¿nych œwiadczeñ ustala siê przyjmuj¹c za 
podstawê sumê ubezpieczenia dla jednej osoby ustalon¹ 
zgodnie z § 6.

Wyp³ata œwiadczenia
§20

1. Ubezpieczyciel wyp³aca œwiadczenie na podstawie uznania 
roszczenia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku 
w³asnych ustaleñ dokonanych w postêpowaniu dotycz¹cym 
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych 
roszczeñ i wysokoœci œwiadczenia, zawartej z Uprawnionym 
ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹dowego.

2. Œwiadczenie mo¿e byæ wyp³acone: przelewem, czekiem, 
gotówk¹ z kasy lub przekazem pocztowym po potr¹ceniu 
kosztów wysy³ki.

3. Œwiadczenie jest wyp³acane w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Ubezpieczyciela. zawiadomienia o powstaniu 
roszczenia.

4. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 3 wyjaœnienie okolicznoœci 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela 
albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe, 
œwiadczenie wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym 
przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych 
okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ œwiad-
czenia Ubezpieczyciel wyp³aca w terminie 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o powstaniu roszczenia.

5. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 3 lub 4 Ubezpieczyciel nie 
wyp³aci œwiadczenia, zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ 
roszczenie o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ 
w ca³oœci lub czêœci w powy¿szym terminie.

6. Je¿eli w sprawie zaistnia³ego zdarzenia zosta³o wdro¿one 
postêpowanie karne lub cywilne, którego wynik ma istotne 
znaczenie dla ustalenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela za 
zdarzenie, a ustalenia te nie mog¹ byæ dokonane samodzielnie 
w postêpowaniu likwidacyjnym, œwiadczenie wyp³acane jest w 
terminie 14 dni od uprawomocnienia siê orzeczenia wydanego 
w tym postêpowaniu.

7. Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej 
wysokoœci, ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, 
Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z 
roszczeniem, w terminie okreœlonym w ust. 3 lub 4, wskazuj¹c na 
okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ 
lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia oraz poucza o 
mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
przez Zarz¹d Ubezpieczyciela albo dochodzenia roszczeñ na 
drodze s¹dowej.

8. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony nie zgadza siê z decyzj¹ 
Ubezpieczyciela o odmowie wyp³aty œwiadczenia lub z wy-
sokoœci¹ przyznanego œwiadczenia, mo¿e w terminie 30 dni od 
daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zg³osiæ na piœmie 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.

9. Poza trybem odwo³awczym przewidzianym w ust. 7 i 8 
niniejszego paragrafu Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony, Upraw-
niony mo¿e zg³aszaæ skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako 
podmiotu posiadaj¹cego ustawowe kompetencje w zakresie ich 
rozpatrywania.

10. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawiony nie zgadza 
siê z decyzj¹ Ubezpieczyciela o odmowie wyp³aty œwiadczenia 
lub z wysokoœci¹ przyznanego œwiadczenia mo¿e dochodziæ 
roszczeñ na drodze s¹dowej, bez zachowania trybu okreœlonego 
w ust. 7 i 8.
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Postanowienia koñcowe
§21

1. Wszystkie zawiadomienia i oœwiadczenia stron, w zwi¹zku 
z umow¹ ubezpieczenia powinny byæ, pod rygorem niewa¿-
noœci, sk³adane na piœmie za pokwitowaniem przyjêcia lub 
przes³ane listem poleconym.

2. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany zawiadamiaæ 
Ubezpieczyciela o ka¿dorazowej zmianie siedziby lub adresu. 
Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zmieni³ siedzibê lub adres 
i nie zawiadomi³ o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela 
skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego, uwa¿a siê za dorêczone i wywo³uj¹ce skutki 
prawne od chwili, w której zosta³oby dorêczone, gdyby 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony nie zmieni³ siedziby lub adresu.

3. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia 
mo¿na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej 
albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umo-
wy ubezpieczenia.

4. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na 
podstawie niniejszych owu jest prawo polskie.

§22
1.  Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone 

uchwa³¹ nr 43/2008 Zarz¹du InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 
14.10.2008r.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie 
z dniem 01 grudnia 2008 r. i maj¹ zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych od tego dnia.

3. Trac¹ moc ogólne warunki ubezpieczenia nastêpstw 
nieszczêœliwych wypadków kierowców i pasa¿erów w zwi¹zku 
z ruchem pojazdów mechanicznych zatwierdzone Uchwa³¹ 
nr 52/2007 Zarz¹du CIGNA STU S.A. z dnia 31.07.2007r. oraz 
wprowadzone Zarz¹dzeniem nr 04/2007 Prezesa Zarz¹du CIGNA 
STU S.A. z dnia 31.07.2007 r .
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InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group z siedzib¹ w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
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