


SZANOWNI PAŃSTWO, 

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO 

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem 

wiedzy na temat tego rodzaju ubezpieczenia.  

 

Przewodnik został podzielony na cztery najważniejsze rozdziały: 

1. Ogólne warunki ubezpieczenia 

2. Wniosek ubezpieczeniowy 

3. Likwidacja szkód  

 

Menu zlokalizowane w lewej części strony przewodnika pozwala na sprawne poruszanie się po kolejnych 

rozdziałach i podrozdziałach. 

 

Wierzymy, że ten przewodnik będzie dla Państwa znaczącą pomocą w kwestii ubezpieczeń majątkowych.  

 

Przypominamy jednocześnie, iż przewodnik stanowi wyłącznie pomoc metodyczną. Dokładny zakres 

ubezpieczenia zawarty jest w OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO 

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW TUW-CUPRUM które mają zastosowanie do umów 

ubezpieczenia zawieranych od dnia 01-01-2011 r. 

Życzymy przyjemnej lektury,  

 

Zespół TUW-CUPRUM  
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UBEZPIECZENIE GRUPOWE CHORÓB I WYPADKÓW:  

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, 

polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na 

zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. 
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UBEZPIECZENIE MOŻNA ZAWRZEĆ W 2 WARIANTACH OBEJMUJĄCYCH RÓŻNE 

ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:  

 

1. ZAKRES PEŁNY – obejmuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za następstwa 

wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas pracy zawodowej lub wykonywania 

innych czynności, określonych w umowie ubezpieczenia w drodze „do” i „z” pracy 

oraz w życiu prywatnym.  

2. ZAKRES OGRANICZONY - obejmuje odpowiedzialność za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas pracy zawodowej lub 

wykonywania innych czynności, określonych w umowie ubezpieczenia oraz w drodze 

„do” i „z” pracy.  
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Z ODPOWIEDZIALNOŚCI TUW-CUPRUM WYŁĄCZA SIĘ CHOROBY ZAWODOWE, 
WSZELKIE ISTNIEJĄCE WCZEŚNIEJ I NIE MAJĄCE ZWIĄZKU Z WYPADKIEM 
CHOROBY LUB STANY CHOROBOWE, NAWET JEŚLI UJAWNIŁY SIĘ NAGLE ORAZ 
WYPADKI POWSTAŁE: 

 
1. Wskutek umyślnego samookaleczenia ciała,  

2. Podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub 
bez wymaganych prawem uprawnień, po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, 
substancji psychotropowych oraz innych środków w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii, 

3. W związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub 
samobójstwa, 

4. Po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych 
oraz innych środków w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że, ich 
spożycie nie   miało wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku, 

5. W wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego leczeniem oraz zabiegami 
leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że przedmiotem leczenia były 
bezpośrednie następstwa nieszczęśliwego wypadku powstałego w okresie ubezpieczenia, 

6. Wskutek ataków epilepsji lub utraty przytomności spowodowanej chorobą, 

7. Na skutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek, strajków i aktów terroryzmu, 

8. W związku z udziałem w bójce, 

9. Na skutek katastrof powodujących skażenie jądrowe, chemiczne lub napromieniowanie, 

10. W związku z uprawianiem dyscyplin sportowych, polegającym na uczestnictwie we 
współzawodnictwie, w ramach przynależności do klubu sportowego, 

11.  W związku z amatorskim uprawianiem dyscyplin sportowych bez wymaganych prawem licencji 
bądź patentów.  

12. Wypadnięcie jądra miażdżystego i przepuklina brzuszna lub pachwinowa objęte są 
odpowiedzialnością TUW-CUPRUM pod warunkiem, że mają charakter urazowy. 

13. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie 
przysługuje jeżeli zgon nastąpił po upływie 24 miesięcy od daty tego zdarzenia. 

14. Z umowy ubezpieczenia nie przysługuje zadośćuczynienie za ból, cierpienia fizycznie i moralne, 
straty materialne oraz utracone korzyści. 

15. Podanie przez ubezpieczonego lub uprawnionego nieprawdziwych informacji, które mogły mieć 
wpływ na ustalenie przez TUW-CUPRUM okoliczności zdarzenia, skutkuje utratą prawa do 
świadczeń z umowy zawartej na postawie niniejszych warunków ubezpieczenia. 
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UMOWĘ UBEZPIECZENIA ZAWIERA SIĘ NA PODSTAWIE PISEMNEGO WNIOSKU 

UBEZPIECZAJĄCEGO.  

1. Umowa może zostać zawarta  na okres roczny lub krótszy. 

2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek  w formie imiennej lub 

bezimiennej. Forma bezimienna może być stosowana pod warunkiem, że 

ubezpieczeniem objętych zostanie 100% osób należących do, określonej w umowie, 

grupy. 

3. Wszelkie zmiany warunków ubezpieczenia w, zawartej wcześniej, umowie wymagają 

uzgodnienia między stronami w formie pisemnej. 
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1. Obowiązki związane z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia ciążą na 

ubezpieczającym i na ubezpieczonym, jednakże obowiązek opłaty składki ciąży 

wyłącznie na ubezpieczającym. 

2. Ubezpieczający jest zobowiązany do informowania osób ubezpieczonych o treści 

zawartej na ich rachunek umowy. 

3. TUW-CUPRUM obowiązane jest do: 

1. Prawidłowej i terminowej realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z umowy zawartej na 

podstawie niniejszych OWU, 

2. Udzielania ubezpieczonym wszelkich informacji o treści zawartej na ich rachunek umowy, 

3. Zabezpieczenia danych osobowych, otrzymanych w wyniku realizacji umowy ubezpieczenia, 

zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Strony obowiązane są informować się o każdej zmianie adresów. 
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SUMĘ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO 100% INWALIDZTWA USTALA SIĘ 

W POROZUMIENIU Z UBEZPIECZAJĄCYM I ODNOSI DO KAŻDEJ OSOBY OBJĘTEJ 

UBEZPIECZENIEM. 

 

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE OBLICZANIA JEST  NA PODSTAWIE TARYFY SKŁADEK 

OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZAWIERANIA UMOWY, W ZALEŻNOŚCI OD: 

 

1.  Wysokości sumy ubezpieczenia; 

2.  Grupy ryzyka zawodowego; 

3.  Okresu ubezpieczenia; 

4.  Zakresu ubezpieczenia. 

 

 

SUMA UBEZPIECZENIA 

OGÓLNE WARUNKI 

UBEZPIECZENIA 

WNIOSEK 

UBEZPIECZENIOWY 

LIKWIDACJA SZKÓD 

Przedmiot ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Umowa ubezpieczenia 

Wypłata świadczenia oraz 

ustalenie trwałego uszczerbku na 

zdrowiu 

MENU 

Prawa i obowiązki stron 

Suma ubezpieczenia 

Rodzaje i wysokości świadczeń 

Postępowanie w razie wypadku 

ubezpieczonego 

Elementy wniosku 



  

Z UMOWY UBEZPIECZENIA NNW PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA: 

Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: 

1. W przypadku trwałego 100% uszczerbku na zdrowiu – w pełnej wysokości sumy 

ubezpieczenia. 

2. W razie częściowego uszczerbku na zdrowiu w takim procencie sumy ubezpieczenia, 

w jakim ubezpieczony doznał trwałego inwalidztwa. 

3. Z tytułu śmierci – w wysokości 50% sumy ubezpieczenia, 

4. Zwrot udokumentowanych kosztów liczenia poniesionych na terenie RP – do kwoty 

nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczeni. 

5. Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych oraz 

przeszkolenia zawodowego inwalidów – do kwoty nie przekraczającej 20% sumy 

ubezpieczenia. 

 

Uprawnionym do pobrania należnych z tytułu ubezpieczenia świadczeń jest 

ubezpieczony, a w razie jego śmierci osoba wskazana przez ubezpieczonego 

imiennie lub, w przypadku braku wskazania, członkowie rodziny według 

następującej kolejności: 

1. małżonek, 

2. dzieci, 

3. rodzice, 

4. inni ustawowi spadkobiercy zmarłego. 
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ELEMENTY WNIOSKU 
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ELEMENTY WNIOSKU 

Część I wniosku – Dane podstawowe. W tej części znajdują się pola, w które Ubezpieczający 

powinien wprowadzić informacje dot. nazwy własnej, miejsca ubezpieczenia, rodzaju prowadzonej 

działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności) oraz okres ubezpieczenia. 

OKRES UBEZPIECZENIA ILOŚĆ OSÓB ZGŁOSZONYCH 

DO UBEZPIECZENIA 

Miejsce ubezpieczenia. Należy wpisać miejsce znajdowania się ubezpieczanego 

mienia.  
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Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną 

ubezpieczeniową, TUW-CUPRUM w terminie 7 dni potwierdza otrzymanie tego 

zawiadomienia, informując o tym ubezpieczonego lub uprawnionego, jeżeli nie jest on  

osobą występującą z zawiadomieniem, oraz informuje jakie dokumenty są niezbędne do 

ustalenia świadczenia. 

W razie wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczony 

obowiązany jest: 

1. złożyć w TUW-CUPRUM wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia oraz 

dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa, 

2. udzielić TUW-CUPRUM informacji o okolicznościach wypadku, włącznie z 

opinią lub zaświadczeniem lekarzy, którzy sprawowali lub nadal sprawują 

opiekę nad ubezpieczonym, 

3. poddać się badaniu przeprowadzonemu przez lekarza zaufania wskazanego 

przez Towarzystwo, celem określenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

W przypadku śmierci ubezpieczonego, osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć 

dodatkowo akt zgonu ubezpieczonego, kserokopię karty zgonu lub inny dokument 

stwierdzający przyczynę zgonu ubezpieczonego oraz swój dowód tożsamości 

i dodatkowe dokumenty, pozwalające na przyznanie jej świadczenia. 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZONEGO 
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WYPŁATA ŚWIADCZENIA ORAZ USTALENIE 

TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU  

• Wypłata świadczenia jest uzależniona od potwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy 

wypadkiem a jego następstwami objętymi odpowiedzialnością TUW-CUPRUM, który ustalany 

jest na podstawie dokumentów oraz dokumentacji lekarskiej. 

• Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest w oparciu o, obowiązującą w TUW-

CUPRUM, tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

• Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy 

ani czynności wykonywanych przez ubezpieczonego. 

• Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu 

leczenia (z uwzględnieniem okresu rehabilitacji), a w razie dłuższego leczenia — najpóźniej w 

24 miesiącu po wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie daje 

podstaw do zmiany wysokości świadczenia. 

• Jeśli roszczenie o wypłatę świadczenia z tytułu trwałych następstw nieszczęśliwego wypadku 

zostanie zgłoszone po upływie 24 miesięcy od daty zdarzenia – rozpatrywane jest na podstawie 

dokumentacji medycznej, którą ubezpieczony obowiązany jest przedstawić TUW-CUPRUM. 

• Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, leczenie i rehabilitacja 

nie zostały zakończone dopuszcza się możliwość zaliczkowej  wypłaty świadczenia. 

• Zaliczkowe świadczenie, o którym mowa w ust. 5, wypłacane jest w wysokości 50% 

przewidywanego świadczenia obliczonego na podstawie wstępnego orzeczenia lekarskiego, 

wydanego na podstawie badania ubezpieczonego, bądź – w razie braku możliwości 

przeprowadzenia badania – na podstawie zebranej dokumentacji medycznej. 

• Jeżeli w następstwie wypadku, objętego ochroną ubezpieczeniową TUW-CUPRUM, ubezpieczony 

dozna licznych obrażeń — to na wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu składa się 

suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia z tym, że wartość tego świadczenia nie 

może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
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WYPŁATA ŚWIADCZENIA ORAZ USTALENIE 

TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU  

• Jeżeli w okresie ubezpieczenia objętym jedną umową ubezpieczony ulegnie kilku 

wypadkom, to łączna wartość świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu powstałego 

w następstwie tych zdarzeń nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej na 

wypadek trwałego 100% inwalidztwa. 

• W razie uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były upośledzone przed, 

objętym ochroną ubezpieczeniową TUW-CUPRUM, wypadkiem — stopień trwałego 

uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy pomiędzy stopniem uszczerbku na 

zdrowiu stwierdzonym po wypadku a stopniem inwalidztwa istniejącym przed tym 

zdarzeniem.  

• Jeśli brak jest dokumentacji potwierdzającej jednoznacznie stopień uszczerbku na zdrowiu 

poszkodowanego istniejący przed objętym ochroną ubezpieczeniową wypadkiem to 

przyjmuje się przypuszczalny, istniejący przed wypadkiem uszczerbek na zdrowiu, w oparciu 

o dokumentację medyczną. 

• Jeżeli ubezpieczony zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku przed upływem 24 miesięcy 

od tego zdarzenia, a wcześniej wypłacone zostało świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku 

na zdrowiu spowodowanego tym wypadkiem – świadczenie z tytułu śmierci, przewidziane 

w § 20 ust. 2, pomniejsza się o uprzednio wypłaconą kwotę. 

• Jeżeli ubezpieczony zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku, po ustaleniu stopnia 

uszczerbku na zdrowiu ale nie pobrał należnego z tego tytułu świadczenia, wówczas osobie 

uprawnionej wypłaca się wyłącznie świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego. 

• Jeżeli ubezpieczony, który uległ wypadkowi, zmarł przed ustaleniem stopnia trwałego 

uszczerbku na zdrowiu a zgon nie był następstwem wypadku, wysokość świadczenia ustala 

się na podstawie przypuszczalnego stopnia trwałego uszczerbku, określonego przez lekarza 

zaufania TUW–CUPRUM w oparciu o dokumentację medyczną. 
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WYPŁATA ŚWIADCZENIA ORAZ USTALENIE 

TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU  

• Jeżeli ubezpieczony zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku przed upływem 24 miesięcy od 

tego zdarzenia, a wcześniej wypłacone zostało świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 

zdrowiu spowodowanego tym wypadkiem – świadczenie z tytułu śmierci, przewidziane w § 20 

ust. 2, pomniejsza się o uprzednio wypłaconą kwotę. 

• Jeżeli ubezpieczony zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku, po ustaleniu stopnia uszczerbku 

na zdrowiu ale nie pobrał należnego z tego tytułu świadczenia, wówczas osobie uprawnionej 

wypłaca się wyłącznie świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego. 

• Jeżeli ubezpieczony, który uległ wypadkowi, zmarł przed ustaleniem stopnia trwałego 

uszczerbku na zdrowiu a zgon nie był następstwem wypadku, wysokość świadczenia ustala się 

na podstawie przypuszczalnego stopnia trwałego uszczerbku, określonego przez lekarza 

zaufania TUW–CUPRUM w oparciu o dokumentację medyczną. 

• Wszystkie należne z tytułu umowy ubezpieczenia świadczenia wypłacane są niezwłocznie, 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku oraz dokumentów pozwalających na 

ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości świadczenia. Gdyby wyjaśnienie w 

powyższym terminie okoliczności, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW-CUPRUM 

albo wysokości świadczenia, okazało się niemożliwe – świadczenia zostaną spełnione w ciągu 

14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności 

było możliwe. Bezsporną część świadczenia TUW-CUPRUM wypłaca w ciągu 14 dni od 

uzyskania dokumentów wskazanych powyżej. 

• Jeżeli w terminach, określonych powyżej TUW-CUPRUM nie wypłaci świadczenia - 

zobowiązane jest do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie, o przyczynach 

braku możliwości jego zaspokojenia w całości lub w części. 

• Świadczenia należne z tytułu umowy ubezpieczenia wypłacane są w złotych polskich na 

podstawie: 

• ustaleń Towarzystwa, 

• ugody zawartej pomiędzy Towarzystwem a poszkodowanym (uprawnionym, 

uposażonym), 

• wyroku sądu. 
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DORADCY TUW-CUPRUM SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W 

GODZINACH OD 7:30 DO 15:30 POD NUMERAMI TELEFONÓW: 

 

(076) 72 77 423 (431, 432) – Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; 

(076) 72 77 426 (431, 432) – Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

(076) 72 77 421, 422, 426– Likwidacja szkód majątkowych i osobowych. 

 

Zapraszamy również do skorzystania z praktycznych przewodników poświęconych innym 

produktom ubezpieczeniowym znajdującym się w ofercie TUW-CUPRUM. Aktualnie udostępniliśmy 

przewodniki do: 

 

1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; maszyn od szkód elektrycznych; maszyn od 

uszkodzeń (ON), 

2. Ubezpieczenia dróg mostów, przepustów i budowli wodnych od ognia i innych żywiołów (DR); 

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów pod ziemią (OZ); 

4. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (EL); 

5. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (MK); 

6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC); 

7. Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (CARGO) (CA); 

8. Ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności (ZP); 

9. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NO, NI). 
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