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1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zwanych dalej 
OWU, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Gothaer TU S.A., 
zawiera umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców 
i pasażerów pojazdów mechanicznych z osobami fizycznymi, osobami prawnymi 
lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 
– zwanymi dalej Ubezpieczającymi.

2. Umowę ubezpieczenia można także zawrzeć na cudzy rachunek. Postanowienia 
niniejszych OWU stosuje się wówczas odpowiednio również do osoby trzeciej, 
wymienionej w umowie ubezpieczenia, na rachunek której zawarto umowę ubez-
pieczenia.

3. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone 
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, jed-
nakże postanowienia te oraz wszelkie zmiany zawartej już umowy ubezpieczenia 
muszą być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności.

4. Na postawie niniejszych OWU, Gothaer TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej 
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osobom krajowym, tj. osobom 
zamieszkałym na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia rozumie się:

1) koszty leczenia - niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałe w ciągu dwunastu miesięcy od 
daty nieszczęśliwego wypadku: wizyt lekarskich, badań, zabiegów ambulatoryj-
nych i operacji, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisa-
nych przez lekarza, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. 
W rozumieniu niniejszych OWU za koszty leczenia nie uważa się kosztów ponie-
sionych w związku z leczeniem usprawniającym i rehabilitacją;

2) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie, powstałe w okresie odpowiedzial-
ności Gothaer TU S.A., wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego 
Ubezpieczony, wbrew swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, 
powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub w następstwie którego nastąpił 
zgon Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek 
uważa się również zawał serca i udar mózgu;

3) stan po użyciu alkoholu – stan, który występuje, gdy zawartość alkoholu w orga-
nizmie wynosi lub prowadzi do:
a) stężenia we krwi od 0,2 ‰ 
 lub
b) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w dm³;

4) środki pomocnicze – wszelkie elementy wspomagające proces leczniczy, np: gor-
sety, protezy z wyłączeniem endoprotez, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty orto-
pedyczne, okulary, aparaty słuchowe itp.;

5) trwały uszczerbek na zdrowiu - takie naruszenie sprawności organizmu, które 
powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, określone 
przez lekarza orzecznika Gothaer TU S.A. na podstawie przedstawionych doku-
mentów medycznych;

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów 
pojazdów mechanicznych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

§ 2



4

6) „Tabela norm procentowego uszczerbku na zdrowiu” – wykaz uszkodzeń oraz 
odpowiadający mu procentowy przedział uszczerbku na zdrowiu przysługujący za 
dany uszczerbek. Tabela jest dostępna do wglądu w każdej jednostce organizacyj-
nej Gothaer TU S.A. oraz na stronie internetowej: www.gothaer.pl;

7) Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do 
opłacenia składki;

8) Ubezpieczony - osoba fizyczna, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia;

9) Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci 
Ubezpieczonego. W przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie 
przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
- małżonkowi,
- dzieciom,
- rodzicom.
W przypadku braku ww. osób świadczenie przysługuje innym spadkobiercom.

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w okresie ubezpieczenia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 
Ubezpieczonego.

2. Gothaer TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową kierowcę i pasażerów pojazdu 
wymienionego w umowie ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków 
powstałych podczas wypadków pojazdu wymienionego w umowie ubezpieczenia, 
w związku z ruchem pojazdu oraz w związku z:

1) wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu,

2) załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,

3) postojem lub naprawą pojazdu na trasie jazdy,

4) pożarem lub wybuchem pojazdu.

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków 
powstałych na terytorium RP i poza jej granicami.

5. Ubezpieczenie obejmuje:

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy pro-
cent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% sumy ubez-
pieczenia,

2) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśli-
wego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia,

3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wyso-
kości 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego 
punktu widzenia oraz koszty ich nabycia nie mogły zostać pokryte z ubezpiecze-
nia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na teryto-
rium kraju, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową,

4) zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli koszty te nie zostały pokryte z ubez-

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3
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pieczenia społecznego lub z innego tytułu, leczenie było niezbędne z medycznego 
punktu widzenia oraz koszty leczenia zostały poniesione wyłącznie na terytorium 
kraju, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

6. Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia zawartego na podstawie 
niniejszych OWU może być rozszerzony o wypłatę świadczeń, które określono 
w Klauzulach, wymienionych w punktach 1 i 2, stanowiących integralną część 
niniejszych OWU:

1) Klauzula nr 1: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla użyt-
kownika oraz współmałżonka użytkownika pojazdu mechanicznego,

2) Klauzula nr 2: Świadczenie wyrównawcze.

1. Odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje w przypadku zdarzeń powstałych:

1) w wyniku umyślnego działania Ubezpieczonego,

2) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez 
Ubezpieczonego,

3) wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpie-
czonego,

4) podczas kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem bez aktualnych upraw-
nień wymaganych polskim prawem,

5) podczas kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem bez wymaganych, waż-
nych badań technicznych pojazdu,

6) podczas kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem po użyciu alkoholu, pod 
wpływem narkotyków lub podobnie działających środków, w tym leków, po któ-
rych nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, niezależnie od faktu, czy 
miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku,

7) podczas udziału w zawodach, wyścigach, rajdach, pokazach, jazdach trenin-
gowych lub innych imprezach sportowych z udziałem pojazdu objętego umową 
ubezpieczenia, 

8) w wyniku działań wojennych, stanu wyjątkowego, aktów terroryzmu oraz 
udziału Ubezpieczonego w zamieszkach i rozruchach,

9) w wyniku skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego bądź napromienio-
wania,

10) wskutek uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczni-
czymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane,

11) przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, a zgłoszonych w trakcie jej 
trwania,

12) jeżeli w momencie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 
w pojeździe znajdowało się więcej osób, niż jest to przewidziane w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu,

13) jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał zapiętych pasów bezpieczeń-
stwa (dotyczy zdarzeń mających miejsce podczas jazdy), chyba że był zwol-
niony z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa wszelkich chorób lub stanów 
chorobowych – nawet takich, które występują nagle, z zastrzeżeniem §2 ust. 1 pkt 2.

III. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI GOTHAER TU S.A.

§ 4
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1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego, stanowiący 
integralną część umowy ubezpieczenia.

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres  
12 miesięcy.

3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie informacji podanych przez 
Ubezpieczającego, dotyczących:

1) danych personalnych właściciela lub posiadacza oraz użytkownika lub użyt-
kowników pojazdu,

2) dokumentów rejestracyjnych pojazdu,

3) ustalonej z Ubezpieczającym sumy ubezpieczenia,

4) zakresu ubezpieczenia,

5) okresu ubezpieczenia.

4. Zawarcie umowy ubezpieczenia Gothaer TU S.A. potwierdza polisą lub innym 
dokumentem ubezpieczenia.

5. Ubezpieczony w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia, może zmienić osobę 
Uprawnioną, Upoważnioną do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci.

6. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek, Gothaer TU S.A., na pisemne 
żądanie Ubezpieczonego, w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania udzieli mu 
informacji o postanowieniach umowy ubezpieczenia zawartej na jego rachunek oraz 
o postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą 
praw i obowiązków Ubezpieczonego.

7. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, w stosunku do Ubez-
pieczonego stosuje się w szczególności:

1) obowiązki Ubezpieczającego określone w §10 ust. 1, 2 i 4, chyba że Ubezpie-
czony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek,

2) postanowienia §9 ust. 4 i 7, §10 ust. 6, 7, 9 i 10.

8. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o którym mowa w §3 ust. 6 niniej-
szych OWU, może nastąpić wyłącznie jednocześnie z zawarciem umowy ubezpie-
czenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie niniejszych 
OWU i pod warunkiem, że dotyczy tego samego okresu ubezpieczenia.

9. Postanowienia niniejszych OWU mają również zastosowanie do uregulowań zawar-
tych w Klauzulach rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, o których 
mowa w §3 ust. 6, o ile regulacje Klauzul nie stanowią inaczej.  

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Gothaer TU S.A. rozpoczyna się od 
dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od 
dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na wniosek Ubezpieczającego Gothaer TU S.A. może przyjąć odpowiedzialność 
z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia, co wymaga określenia daty i godziny roz-
poczęcia odpowiedzialności w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

3. Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. kończy się z chwilą rozwiązania umowy ubez-
pieczenia.

IV. UMOWA UBEZPIECZENIA

§ 5

V. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI GOTHAER TU S.A.

§ 6
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4. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:

1) z upływem okresu, na jaki była zawarta,

2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,

3) z upływem okresu jej wypowiedzenia,

4) w razie nieopłacenia którejkolwiek raty składki w wyznaczonym terminie, 
z upływem dnia, na który przypadał termin zapłaty raty składki,

5) z zastrzeżeniem postanowień §9 ust. 9-13, dniem przeniesienia własności 
pojazdu określonego w umowie ubezpieczenia na nabywcę, chyba że przenie-
sienie własności nastąpiło na rzecz dotychczasowego użytkownika wymienio-
nego w dowodzie ubezpieczenia,

6) z chwilą całkowitego zniszczenia lub utraty pojazdu.

1. Sumę ubezpieczenia ustalana jest z Ubezpieczającym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Suma ubezpieczenia, w zakresie określonym niniejszymi OWU, nie może być niższa 
niż 5.000 zł i wyższa niż 50.000 zł.

3. Sumy ubezpieczenia zawarte w Klauzulach, o których mowa w §3 ust. 6 stanowią 
górne granice odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia określonym przez te 
Klauzule.

4. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. 
w stosunku do każdego Ubezpieczonego.

5. Suma ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków o której 
mowa w ust. 2 oraz suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla 
użytkownika oraz współmałżonka użytkownika pojazdu mechanicznego określona 
w Klauzuli nr 1, nie ulega zmniejszeniu o wypłacone wcześniej świadczenie.

1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Gothaer TU S.A.

2. Wysokość składki za ubezpieczenie określa się na podstawie taryfy składek obo-
wiązującej  w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość składki i termin jej zapłaty określa się w polisie lub innym dokumencie 
ubezpieczenia.

4. Opłata składki dodatkowej za ubezpieczenie zawarte na podstawie Klauzul roz-
szerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, o których mowa w §3 ust. 6, 
następuje łącznie z opłatą składki za ubezpieczenie w zakresie następstw nie-
szczęśliwych wypadków zawarte na podstawie niniejszych OWU, w terminach 
wskazanych w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

5. Składka za ubezpieczenie może być opłacana jednorazowo lub na wniosek Ubez-
pieczającego płatność składki może być rozłożona na raty, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Płatność ratalna składki nie może być stosowana w przypadku umów krótkotermi-
nowych.

7. Wysokość składki za ubezpieczenie zawarte na podstawie niniejszych OWU zależy od:

1) sumy ubezpieczenia,

VI. SUMA UBEZPIECZENIA

§ 7

VII. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 8
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2) rodzaju pojazdu,

3) sposobu użytkowania pojazdu,

4) zakresu ubezpieczenia,

5) okresu ubezpieczenia,

6) indywidualnej oceny ryzyka.

8. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest przelewem bankowym lub przekazem 
pocztowym, za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia zlecenia zapłaty na rachu-
nek Gothaer TU S.A. w banku lub w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, że na 
rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. W prze-
ciwnym razie, za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Gothaer TU S.A. 
pełną kwotą wymaganej składki lub jej raty.

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubez-
pieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, 
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 
zapłacenia składki za okres, w jakim Gothaer TU S.A. udzielało ochrony ubezpie-
czeniowej.

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje, na jego pisemny wniosek, zwrot 
składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana przez Gothaer TU S.A. ze skut-
kiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepi-
sach prawa, a także w razie:

1) popełnienia przez Ubezpieczającego przestępstwa, jeśli miało ono związek 
z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia,

2) niewyrażenia przez Ubezpieczającego zgody bądź utrudniania Gothaer TU S.A. 
zasięgania informacji dotyczących okoliczności powstania zdarzenia powodują-
cego szkodę i jej skutków oraz w przypadku braku zwolnienia osób sprawujących 
opiekę nad Ubezpieczonym z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

5. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej  
z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. 

6. Jeżeli Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub 
jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w termi-
nie, Gothaer TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 
i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W przy-
padku braku wypowiedzenia, umowa wygasa z końcem okresu, za który przypa-
dała niezapłacona składka.

7. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki 
spowoduje ustanie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. po upływie 7 dni od daty 
otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnego wezwania do zapłaty raty składki 
wraz z pouczeniem o skutkach jej niezapłacenia oraz w przypadku braku zapłaty 
raty w terminie określonym w wezwaniu. Umowę ubezpieczenia uważa się wów-
czas za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze skutkiem na dzień ustania 

VIII. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY  
      UBEZPIECZENIA

§ 9
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odpowiedzialności Gothaer TU S.A. W takim przypadku termin określony w ust. 5 
nie ma zastosowania.

8. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdo-
podobieństwa zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, każda ze 
stron umowy ubezpieczenia może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, 
poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od 
początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania 
druga strona umowy ubezpieczenia może w terminie 14 dni od daty otrzymania 
żądania wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

9. W razie zbycia pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia, prawa z umowy 
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę pojazdu na podstawie zgod-
nego oświadczenia zbywcy i nabywcy, złożonego w terminie 3 dni roboczych od 
daty zbycia pojazdu i po uprzednim uzyskaniu zgody Gothaer TU S.A.

10. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu prze-
chodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy.

11. Zbywca pojazdu odpowiada solidarnie z nabywca za zapłatę składki przypadają-
cej na czas do chwili przejścia pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia na 
nabywcę.

12. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę 
pojazdu, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia pojazdu wskaza-
nego w umowie ubezpieczenia na nabywcę, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Umowa ubezpieczenia nie rozwiązuje się i trwa do końca okresu, na jaki została 
zawarta w razie śmierci właściciela pojazdu oraz w przypadku przeniesienia wła-
sności pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia na:

1) współmałżonka właściciela pojazdu,

2) dotychczasowego użytkownika pojazdu, wskazanego w dokumencie ubezpie-
czenia.

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Gothaer TU S.A. wszystkie 
znane sobie okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało w formularzu oferty 
(wniosku) albo w innych pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający 
zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przed-
stawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez 
Gothaer TU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne 
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający jest obowiązany zawiadamiać Gothaer 
TU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało 
w formularzu oferty (wniosku) albo w innych pismach przed zawarciem umowy, 
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

3. Gothaer TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
z naruszeniem ust. 1 lub 2 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naru-
szenia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie 
przewidziane umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa 
w ust. 1 lub 2.

4. Ubezpieczający ma obowiązek podać Gothaer TU S.A. adres do korespondencji.

IX. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJACEGO / POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA OBJĘTEGO  
   OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ

§ 10
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5. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie 
następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczony obowiązany jest:

1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się 
opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,

2) zawiadomić Gothaer TU S.A. o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpiecze-
niową, nie później niż w 14 dni od daty wypadku, chyba że wskutek wypadku nie 
mógł tego uczynić - w takiej sytuacji powinien to uczynić w terminie 14 dni od 
ustąpienia przyczyny niezgłoszenia szkody, 

3) dostarczyć do Gothaer TU S.A.:
a) dokumentację medyczną, stwierdzającą rozpoznanie (diagnozę lekarską) 

oraz uzasadniającą konieczność prowadzenia danego sposobu leczenia, jak 
również dokumentację z przeprowadzonego leczenia,

b) prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia szkody,
c) inne dokumenty wskazane ubezpieczonemu w trybie związanym z likwidacją 

szkody, niezbędne do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia;

4) zabezpieczyć dowody związane z nieszczęśliwym wypadkiem w celu uzasad-
nienia roszczenia,

5) umożliwić Gothaer TU S.A. zasięgnięcie informacji dotyczących okoliczności 
nieszczęśliwego wypadku, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali lub 
sprawują opiekę nad Ubezpieczonym po wypadku, zwalniając ich z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej poprzez własnoręczne podpisanie oświadcze-
nia przy zgłaszaniu roszczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku,

6) poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Gothaer TU S.A. w przy-
padku takiego zalecenia.

6. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną Ubezpieczeniową, Ubezpieczający 
obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów 
szkody, a także zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowaw-
czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

7. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie nie zastosował dostępnych mu środków w celu 
zmniejszenia rozmiarów szkody, a także nie zabezpieczył możności dochodzenia 
roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, wówczas Gothaer TU S.A. jest 
wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

8. W razie śmierci Ubezpieczonego, osoba uprawniona zobowiązana jest przedło-
żyć odpis z akt stanu cywilnego potwierdzający zgon. W przypadku braku osoby 
uprawnionej wskazanej imiennie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 
występujący o wypłatę świadczenia obowiązany jest przedłożyć dodatkowo doku-
menty potwierdzające stopień pokrewieństwa z Ubezpieczonym i/lub stwierdze-
nie nabycia spadku.

9. Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił które-
gokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszych OWU oraz w Klauzulach roz-
szerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, o których mowa w §3 ust. 6, a miało 
to wpływ na zwiększenie szkody, ustalenie okoliczności nieszczęśliwego wypadku, 
zachorowania, zdarzenia lub rozmiaru szkody, Gothaer TU S.A. może odmówić 
wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź je odpowiednio zmniejszyć.

10. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, każde niezgodne z prawdą oświadczenie Ubezpieczają-
cego lub inne jego działanie, mające na celu wprowadzenie w błąd Gothaer TU S.A. 
oraz mające wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, może spowodować utratę 
prawa do uzyskania odszkodowania lub świadczenia.
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1. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubez-
pieczeniową, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia.

2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku obję-
tego ochroną ubezpieczeniową, Uprawnionemu wypłaca się świadczenie w wyso-
kości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Świad-
czenie wypłacane jest pod warunkiem, że śmierć nastąpiła nie później niż w ciągu 
dwunastu miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

3. Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych następuje 
na podstawie przedłożonych oryginałów rachunków i dowodów zapłaty, jeżeli ich 
zakup był niezbędny wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz jeśli były zalecone 
przez lekarza, koszty ich nabycia nie mogły być pokryte z ubezpieczenia społecz-
nego lub z innego tytułu oraz koszty te zostały poniesione wyłącznie na terytorium 
kraju, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową

4. Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypad-
ków powstałych w ciągu dwunastu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku 
następuje na podstawie przedłożonych oryginałów rachunków i dowodów zapłaty, 
jeżeli koszty te nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego 
tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium kraju, w którym nastąpiło 
zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 wypłacane są pod warunkiem istnienia 
odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku ustalane jest po określeniu przez lekarza orzecznika 
powołanego przez Gothaer TU S.A., stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

2. Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest na podstawie przedstawionych dokumen-
tów medycznych oraz „Tabeli norm procentowego uszczerbku na zdrowiu” obowią-
zującej w Gothaer TU S.A. w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, bez konieczności 
badania osoby ubezpieczonej przez lekarza orzecznika, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być 
określony na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza orzecznika wska-
zanego przez Gothaer TU S.A.

4. Rodzaj i wysokość świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przy-
czynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem 
na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego.

5. Ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, o którym mowa w ust. 4, następuje 
na podstawie dostarczonych przez Ubezpieczonego dowodów i w uzasadnionych 
przypadkach - wyników badań przeprowadzonych przez lekarza orzecznika wska-
zanego przez Gothaer TU S.A.

6. Gothaer TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dokumentów 
oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.

7. Ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu powinno nastąpić niezwłocz-
nie po zakończeniu leczenia, w tym ewentualnego leczenia rehabilitacyjnego. 
W przypadku dłuższego leczenia ostateczny stopień trwałego uszczerbku na zdro-
wiu powinien być ustalony najpóźniej w dwunastym miesiącu od dnia nieszczęśli-
wego wypadku.

X. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA

§ 11

§ 12
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8. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę 
rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego.

9. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie uwzględnia się wcze-
śniejszej utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu. Stopień trwałego 
uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem właści-
wym dla danego organu po wypadku a stopniem uszczerbku istniejącym przed 
wypadkiem.

10. Jeżeli Ubezpieczony, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, zmarł przed 
ustaleniem trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie był następstwem tego 
wypadku, świadczenie ustala się według przypuszczalnego, określonego pro-
centowo przez lekarza orzecznika wskazanego przez Gothaer TU S.A., stopnia 
trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie w takim przypadku otrzymuje 
uprawniony na zasadach wynikających z niniejszych OWU lub obowiązujących 
przepisów prawa.

11. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu, a następnie zmarł na skutek tego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci 
wypłaca się wówczas, jeżeli jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubez-
pieczonemu z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, uwzględniając uprzednio 
wypłaconą kwotę. Świadczenie wypłaca się pod warunkiem, że śmierć nastąpiła 
w ciągu 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

12. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na zdro-
wiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z nieszczęśli-
wym wypadkiem, niewypłacone przed śmiercią Ubezpieczonemu świadczenie 
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaca się uprawnionemu.

1. Gothaer TU S.A. jest obowiązane spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty 
otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Gothaer TU S.A. albo wysokości świadczenia okazało się nie-
możliwe, świadczenie winno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 
Jednakże bezsporną część świadczenia Gothaer TU S.A. jest obowiązane spełnić 
w terminie przewidzianym w ust. 1. 

3. Świadczenie z tytułu zawartej umowy wypłacane jest w złotych polskich, Ubezpie-
czonemu lub osobie upoważnionej.

4. Przeliczenie na złote polskie wydatków poniesionych w walutach obcych dokony-
wane jest według średniego kursu walut, ustalonego przez NBP, obowiązującego 
w dniu ustalenia odszkodowania.

5. Zwrot kosztów realizowany jest w kolejności wpływu do Gothaer TU S.A. dokumen-
tów potwierdzających ich poniesienie.

6. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż okre-
ślona w zgłoszeniu roszczenia, Gothaer TU S.A. informuje o tym pisemnie Ubez-
pieczonego lub Uprawnionego w terminie wymienionym w ust. 1, wskazując na 
okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę 
wypłaty świadczenia.

XI. WYPŁATA ŚWIADCZENIA

§ 13
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1. Z dniem zapłaty świadczenia lub odszkodowania przez Gothaer TU S.A., roszcze-
nie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę prze-
chodzi z mocy prawa na Gothaer TU S.A. do wysokości zapłaconego świadczenia 
lub odszkodowania. Jeżeli Gothaer TU S.A. pokryło tylko część szkody, Ubezpie-
czonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed 
roszczeniem Gothaer TU S.A.

2. Nie przechodzą na Gothaer TU S.A. roszczenia Ubezpieczonego przeciwko oso-
bom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. W przypadku, gdy Ubezpieczony bez zgody Gothaer TU S.A. zrzekł się roszczenia prze-
ciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Gothaer TU S.A. 
może odmówić wypłaty świadczenia lub odszkodowania albo je zmniejszyć. Jeżeli 
zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu 
świadczenia lub odszkodowania, Gothaer TU S.A. może żądać od Ubezpieczonego 
zwrotu całości lub części wypłaconego świadczenia.

4. Jeżeli ze względów proceduralnych z powództwem może wystąpić tylko Ubezpie-
czony lub Uprawniony, na żądanie Gothaer TU S.A. zobowiązany jest on udzie-
lić wymaganych pełnomocnictw procesowych oraz złożyć wymagane przepisami 
danego kraju wnioski i oświadczenia, jak również upoważnić Gothaer TU S.A. do 
odbioru zasądzonych kwot i odszkodowań, odsetek i kosztów postępowania.

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy, związane 
z zawarciem umowy ubezpieczenia i przebiegiem tej umowy, winny być sporzą-
dzone na piśmie.

2. Jeżeli którakolwiek ze stron umowy ubezpieczenia zmieniła adres koresponden-
cyjny i nie zawiadomiła o tym drugiej strony umowy, zawiadomienia lub oświad-
czenia skierowane listem poleconym na ostatni adres korespondencyjny drugiej 
strony wywierają skutki prawne od chwili, w której doszłyby do niej, gdyby nie 
zmieniła adresu korespondencyjnego.

3. Wszelkie skargi, wnioski i zażalenia zgłaszane przez Ubezpieczającego lub Ubez-
pieczonego rozpatrywane są przez Dyrektora właściwej terenowej jednostki orga-
nizacyjnej Gothaer TU S.A. Dyrektor zajmuje stanowisko w formie pisemnej w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania skargi, wniosku lub zażalenia.

4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zgadza się ze stanowiskiem zajętym 
przez Dyrektora, może za jego pośrednictwem skierować wniosek o rozpatrzenie 
sprawy przez właściwą jednostkę organizacyjną Centrali Gothaer TU S.A.

5. Właściwa jednostka organizacyjna Centrali Gothaer TU S.A. zajmuje stanowisko, 
w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, skargi lub 
zażalenia.

6. Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu przysługuje prawo dochodzenia swoich 
roszczeń przed sądem, niezależnie od prawa żądania ponownego rozpatrzenia 
sprawy.

7. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia może być wytoczone 
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miej-
sca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego bądź Ubezpieczonego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

XII. ROSZCZENIA REGRESOWE

§ 14
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1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 
mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności 
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały uchwalone Uchwałą Zarządu 
PTU S.A. nr 88/09 z dnia 06 października 2009r. oraz zmienione Uchwałą  
PTU S.A. nr 86/12 z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy 
Spółki w treści OWU i Taryf.

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2009r.  
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych począwszy od tej daty, 
z zastrzeżeniem, że zmiany wprowadzone Uchwałą nr 86/12 z dnia 20 lipca 
2012r. wchodzą w życie w terminie wskazanym w treści Uchwały nr 86/12.

        Członek Zarządu                     Członek Zarządu

           Artur Stępień                      Adam Dwulecki 

§ 16
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Klauzule do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych

Klauzula nr 1
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków użytkownika oraz współmałżonka 
użytkownika pojazdu mechanicznego

1. Pod warunkiem zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojaz-
dów 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 skut-
kiem 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.

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

5. Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powsta-
łych w okresie ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 

6. Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powsta-
łych w trakcie pracy/nauki, drogi do i z pracy/szkoły oraz podczas życia prywat-
nego (24 godziny na dobę).

7. 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.

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 zara-
zem 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: użytkow-
nik pojazdu mechanicznego imiennie wskazany w polisie oraz jego współmał-
żonka / współmałżonek,

1. Z odpowiedzialności Gothaer TU 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, wymienio-
nego w polisie,

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 1

WYŁACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI GOTHAER TU S.A.

§ 3

§ 2
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4) wypadków powstałych po użyciu przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków, 
leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

2. Z odpowiedzialności Gothaer TU S.A. regulowanej zapisami niniejszej Klauzuli 
wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków objęte ochroną ubezpie-
czeniową z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków objętych 
ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU.

1. Suma ubezpieczenia w zakresie określonym niniejszą Klauzulą wynosi 5 000 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.

1. Składkę za ubezpieczenie wskazane w niniejszej Klauzuli określa taryfa składek 
za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaże-
rów pojazdów mechanicznych z uwzględnieniem różnic wynikających z zapisów 
w niniejszej Klauzuli.

2. Składka ubezpieczeniowa nie zależy od rodzaju pojazdu.

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

2. Uprawnionemu przysługuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zaistnia-
łej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

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

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

W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej Klauzuli mają zastosowanie posta-
nowienia OWU następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojaz-
dów mechanicznych, uchwalone Uchwałą Zarządu PTU S.A. nr 88/09r. z dnia 06 paź-
dziernika 2009r. oraz zmienione Uchwałą PTU S.A. nr 86/12 z dnia 20 lipca 2012r.  
w sprawie wprowadzenia zmiany firmy Spółki w treści OWU i Taryf.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 4

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 5

USTALENIE WYSOKOŚCI / WYPŁATA ŚWIADCZENIA

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7
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Klauzula nr 2 
Świadczenie wyrównawcze

1. Pod warunkiem zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojaz-
dów mechanicznych, zwanych dalej OWU, oraz po opłaceniu dodatkowej składki, 
zakres ubezpieczenia rozszerza się na podstawie niniejszej Klauzuli o wypłatę 
dodatkowego świadczenia wyrównawczego dla kierowców i pasażerów pojazdu 
wymienionego w polisie, którzy ponieśli trwały uszczerbek na zdrowiu będący 
następstwem nieszczęśliwego wypadku, o ile przysługuje im prawo do wypłaty 
świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów 
na podstawie OWU.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kie-
rowcy i pasażerów, powstałych w okresie ubezpieczenia.

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

4. Świadczenie wyrównawcze stanowi refundację udokumentowanych i utraconych 
zarobków (dochodów) ubezpieczonego, które nie zostały pokryte z innych źródeł.

5. Świadczenie przysługuje za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, będą-
cej następstwem nieszczęśliwego wypadku kierowcy i/lub pasażera, powstałego 
w okresie ubezpieczenia, maksymalnie do 60 dni, pod warunkiem, że Ubezpie-
czony nie wykonywał w tym czasie pracy zarobkowej.

6. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, upraw-
nionemu przysługuje świadczenie wyrównawcze, pod warunkiem, że świadczenie 
to nie zostało wypłacone Ubezpieczonemu oraz śmierć nastąpiła w ciągu 12 mie-
sięcy licząc od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

7. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej Klauzuli 
ma zastosowanie wyłącznie do kierowców i pasażerów samochodów osobowych.

Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się: 

1) dochód  – wynagrodzenie pomniejszone o potrącone podatki i koszty uzyskania 
przychodu lub inne przychody z prowadzonej działalności pomniejszone o koszty 
uzyskania przychodu i należne podatki potwierdzone deklaracją podatkową 
Ubezpieczonego;

2) świadczenie wyrównawcze – jednorazowe świadczenie przysługujące w związku 
z nieszczęśliwym wypadkiem, w następstwie którego Ubezpieczony doznał trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu albo wskutek którego nastąpił zgon Ubezpieczonego. 
Wysokość świadczenia stanowi różnicę pomiędzy dochodem uzyskanym przed 
zajściem nieszczęśliwego wypadku a wynagrodzeniem lub zasiłkiem za czas nie-
zdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub udokumento-
waną stratą materialną związaną z brakiem możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej wskutek nieszczęśliwego wypadku;

3) Ubezpieczony - osoba fizyczna, kierująca pojazdem w chwili wypadku lub pasa-
żer pojazdu, będąca pracownikiem (pozostająca w stosunku pracy), posiadająca 
inną umowę cywilno-prawną lub prowadząca działalność gospodarczą stano-
wiącą podstawę do uzyskania wynagrodzenia (dochodu), na rzecz której zawarto 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 1

§ 2
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umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i która poniosła 
trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, w związku 
z czym straciła możliwość świadczenia pracy.

Świadczenie wyrównawcze nie przysługuje w przypadkach wskazanych w OWU oraz 
w przypadku:

1) utraty dochodów za pracę świadczoną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (RP),

2) utraty dochodów wynikających z umowy o dzieło zawartej przez Ubezpieczonego.

1. Górną granicą odpowiedzialności Gothaer TU S.A. w odniesieniu do każdego 
ubezpieczonego jest suma ubezpieczenia w wysokości 7500 zł.

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.

1. Składkę za ubezpieczenie wskazane według niniejszej Klauzuli określa taryfa skła-
dek za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaże-
rów pojazdów mechanicznych, z uwzględnieniem różnic wynikających z zapisów  
w niniejszej Klauzuli.

2. Opłata składki za ubezpieczenie wynikające z niniejszej Klauzuli następuje łącznie 
z opłatą składki za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców 
i pasażerów pojazdów mechanicznych, w terminach wskazanych w umowie ubez-
pieczenia.

1. Ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe świadczenie mające na celu wyrównanie 
udokumentowanej straty związanej z brakiem możliwości świadczenia pracy wskutek 
trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 

2. Wysokość świadczenia wyrównawczego stanowi różnicę między uśrednionym 
wynagrodzeniem (dochodem) ubezpieczonego z 3 miesięcy przed powstaniem 
trwałego uszczerbku na zdrowiu a wynagrodzenia (dochodu) z kolejnego miesiąca 
po powstaniu tego uszczerbku.

3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, upraw-
nionemu przysługuje świadczenie wyrównawcze, w wysokości ustalonej zgodnie 
z zapisem ust. 4 oraz zastrzeżeniem zapisu w §1 ust. 5 Klauzuli.

4. Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia wyrównawczego odbywa się na 
podstawie dokumentacji finansowej z zakładu pracy, potwierdzającej poniesioną 
przez Ubezpieczonego stratę w wynagrodzeniu i/lub przedstawionych deklaracji 
podatkowych Ubezpieczonego.

5. Gothaer TU S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów 
oraz zasięgnięcia opinii specjalistów. 

6. Łączna kwota świadczenia wyrównawczego w okresie ubezpieczenia nie może 
być wyższa niż suma ubezpieczenia określona w §4 niniejszej Klauzuli. 

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 4

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 5
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1. W razie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony obowiązany jest do udostępnie-
nia Gothaer TU S.A. dokumentacji finansowej niezbędnej do ustalenia zasadności 
roszczenia i wysokości świadczeń.

2. Jeżeli Ubezpieczony z własnej winy nie dopełnił obowiązków zawartych w ust. 1 
a miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, ustalenie wysokości świad-
czenia, Gothaer TU S.A. może odmówić wypłaty świadczenia lub je odpowiednio 
zmniejszyć.

W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej Klauzuli mają zastosowanie posta-
nowienia OWU następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojaz-
dów mechanicznych, uchwalone Uchwałą Zarządu PTU S.A. nr 88/09r. z dnia 06 paź-
dziernika 2009r. oraz zmienione Uchwałą PTU S.A. nr 86/12 z dnia 20 lipca 2012r.  
w sprawie wprowadzenia zmiany firmy Spółki w treści OWU i Taryf.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO

§ 7
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