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Zakres ubezpieczenia 

 

ZAKRESY UBEZPIECZENIA 
SUMY UBEZPIECZENIA 

(PLN) 

Część A1 ŚMIERĆ WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 1.000 

Definicje 

W niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia określone słowa definiowane są w określony 

sposób. Definicje te zaznaczane są kursywą i zachowują to samo znaczenie w polisie, wszelkich 

załącznikach, dodatkach oraz oświadczeniach.  

Beneficjent 

O ile Ubezpieczający lub Osoba ubezpieczona nie uzgodni inaczej, w przypadku śmierci Osoby 
ubezpieczonej, Beneficjentem jest pozostający przy życiu małżonek Osoby ubezpieczonej, będący w pełni 
władz umysłowych i nierozwiedziony, a następnie dzieci uznane czy zaadoptowane, a potem prawni 
spadkobiercy. W przypadku wszelkich innych świadczeń, Beneficjentem jest Ubezpieczający lub Osoba 
ubezpieczona.  

Nieszczęśliwy Wypadek 

Oznacza nagłe, niespodziewane zdarzenie spowodowane widocznymi czynnikami zewnętrznymi, 
niezależne od woli Osoby ubezpieczonej. 

Okres ochrony 

Czas w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczającemu lub Osobie ubezpieczonej 

udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa (zgodnie z Polisą i dalszym brzmieniem niniejszych 

szczególnych warunków ubezpieczenia). 

Okres ubezpieczenia 

Określony w Polisie okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. 

Osoba ubezpieczona  

Klient indywidualny, posiadający w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Konto Platinium II” 

w rozumieniu Regulaminu rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej 

oraz karty debetowej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiem Spółce Akcyjnej do 

ukończenia 70 roku życia – zwany dalej Ubezpieczonym.  

Polisa 

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i przedstawiający szczegóły ubezpieczenia 
wykupionego przez Ubezpieczającego. 

Suma ubezpieczenia 
 
Określona w Polisie dla każdego zakresu ubezpieczenia maksymalna kwota, do wysokości, której 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień szczególnych warunków ubezpieczenia. 

Terroryzm 

Akt, włączając zagrożenie lub rzeczywiste użycie siły lub przemocy przez dowolną osobę lub grupę osób, 
działających indywidualnie lub w imieniu jakiejkolwiek organizacji lub rządu, lub w związku z nimi, na tle 
politycznym, religijnym, ideologicznym lub etycznym, lub z innych powodów, w tym w zamiarze wywarcia 
wpływu na dowolny rząd/lub w celu zastraszenia społeczeństwa lub jego części. 
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Ubezpieczający  

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.  

Ubezpieczyciel 

CHARTIS Europe S.A. Oddział w Polsce 

Wojna 

Każda czynność wynikająca z użycia sił wojskowych, lub stanowiąca próbę uczestnictwa w użyciu siły w 

stosunku do narodów, wojna domowa, rewolucja, inwazja, powstanie, użycie sił wojskowych, przejęcie 

rządu, lub sił wojskowych, celowe wykorzystanie sił wojskowych w celu przejęcia, zapobieżenia, lub 

zniwelowania skutków aktów Terroryzmu, o których wiedziano, lub co, do których przeprowadzenia 

istniały podejrzenia. 

Postanowienia Ogólne 

Cesja 

Niniejsza polisa nie będzie przedmiotem cesji, o ile Ubezpieczyciel nie postanowił inaczej na piśmie. 

Odstąpienie 

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający 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. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie 

zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał 

ochrony ubezpieczeniowej. 

Prawo i jurysdykcja 

Umowa ubezpieczenia jest przedmiotem wyłącznej właściwości sądów polskich, a do jej postanowień 

stosuje się przepisy prawa polskiego.  

Zawiadomienia 

Wszelkie zawiadomienia wystosowane na mocy niniejszej umowy przez Ubezpieczającego lub Osobę 

ubezpieczoną będą kierowane na poniższy adres, chyba, że Ubezpieczyciel wyrazi pisemną zgodę na 

przesyłanie na inny adres: 

CHARTIS Europe S.A. Oddział w Polsce 

Saski Point 

ul. Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

Polska 

Roszczenia osób trzecich 

Zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego na podstawie niniejszej umowy przysługuje wyłącznie 

Ubezpieczającemu, Osobie ubezpieczonej lub Beneficjentowi, z wyłączeniem osób trzecich uprawnionych 

do zgłaszania roszczeń bezpośrednio do Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia zgodnie z Częścią B1.5 

niniejszej Polisy. 

Uzasadniona staranność 

Ubezpieczający i każda Osoba ubezpieczona użyją wszelkich dostępnych im środków w celu 

zapobieżenia szkodzie będącej przedmiotem niniejszej polisy i zminimalizowania jej zakresu. 
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Ogólne postanowienia dotyczące wypłaty świadczeń 

1. Wymagane dokumenty 

Do wniosku o wypłatę odszkodowania Ubezpieczający, Osoba ubezpieczona lub Beneficjent dołączą, na 

własny koszt, niezbędne dowody (w tym dokumenty z sekcji zwłok). Rodzaj dowodów jak też ich forma 

będzie zgodna z wymogami Ubezpieczyciela i może obejmować m. in. następujące dokumenty:  

                       Formularz wniosku Ubezpieczyciela;  

 Zaświadczenie lekarskie określające rodzaj i stopień wszystkich obrażeń lub chorób oraz ich 

dokładną diagnozę; 

 W przypadku wniosku o zwrot kosztów leczenia – oryginały wszystkich faktur i rachunków 

umożliwiających Ubezpieczycielowi określenie łącznej kwoty kosztów medycznych i innych poniesionych 

przez Osobę ubezpieczoną; 

 W przypadku śmierci – akt zgonu (lub jego kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem) 

i dokumenty prawne stwierdzające tożsamość wszystkich Beneficjentów; 

Raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli dostępne. 

W przypadku, gdy informacje przekazane Ubezpieczycielowi są niewystarczające, Ubezpieczyciel może 

zażądać dalszych informacji.  

2. Zawiadomienie o złożeniu wniosku o odszkodowanie 

Ubezpieczający, Osoba ubezpieczona lub Beneficjent są zobowiązani do złożenia ewentualnego wniosku 

o odszkodowanie tak szybko jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wydarzenia 

skutkującego zgłoszeniem wniosku o odszkodowanie, z zastrzeżeniem, że informacja o zgonie 

przekazana zostanie bezzwłocznie. 

3. Badania lekarskie 

Ubezpieczyciel może wymagać, aby Osoba ubezpieczona poddała się badaniom lekarskim w związku z 

dowolnym wnioskiem o odszkodowanie na koszt Ubezpieczyciela. 

4. Wypłata odszkodowania 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty wnioskowanej kwoty w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia 

wniosku, o ile Ubezpieczyciel jest w stanie określić wysokość odszkodowania, do zapłaty, którego jest 

zobowiązany. W przypadku, gdy ustalenie wysokości odszkodowania nie jest możliwe, Ubezpieczyciel jest 

zobowiązany do zapłaty jego bezspornej części w ciągu ww. 30 dni, a pozostałą kwotę odszkodowania w 

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

się możliwe. 

Okresy ochrony 

Całodobowy (24 godziny na dobę) 
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Ogólne wyłączenia odpowiedzialności 

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia/odszkodowania, jeżeli zdarzenie wywołujące szkodę 

bezpośrednio lub pośrednio spowodowane jest lub wynika z następujących czynników takich jak:  

1. Promieniowanie jonizujące lub skażenie promieniowaniem dowolnego paliwa nuklearnego lub 

wszelkich odpadów nuklearnych lub odpadów ze spalania paliw nuklearnych; 

2. Radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne właściwości jądrowych urządzeń 

wybuchowych lub ich nuklearnych części. 

3. Rozpylanie, stosowanie lub rozprzestrzenianie patogennych lub trujących substancji biologicznych i 

chemicznych; 

4. Wojna (niezależnie od tego czy została oficjalnie wypowiedziana, czy nie) chyba, że Ubezpieczyciel 

zdecydował inaczej na piśmie; 

5. Terroryzm chyba, że Ubezpieczyciel zdecydował inaczej na piśmie; 

6. Celowe samookaleczenie się, samobójstwo lub próba samobójcza, przestępstwo lub próba 

popełnienia przestępstwa; 

7. Podczas podróży powietrznych, w charakterze innym, niż jako pasażer komercyjnych linii lotniczych 

podczas Planowego lotu lub lotu czarterowego; 

8. Wypadek, o ile udowodniono, że nastąpił pod wpływem alkoholu, (którego poziom we krwi 

przekroczył dopuszczalny poziom określony przepisami polskimi dla kierowców pojazdów) leków lub 

narkotyków, chyba, że zostały one podane przez Lekarza lub zostały przepisane przez Lekarza i 

zażywano je zgodnie z zaleceniami; 

9. AIDS/HIV, lub dowolnych innych chorób przenoszonych drogą płciową; 

10. Aktywne uczestnictwo w sportach ekstremalnych takich jak skoki na spadochronie, lotniarstwo, para-

sailing, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie, grotołażenie i skoki na bungee, lub 

inne o podobnym stopniu ryzyka. Odbywanie zasadniczej służby wojskowej, szkolenia lub dyżuru w 

organizacji wojskowej, policji lub organizacji paramilitarnej. 

11. Wszelkie Uszkodzenia ciała istniejące przed Okresem ubezpieczenia. 

Spory i reklamacje 

Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań celem zapewnienia wysokiego standardu usług 

Ubezpieczającemu i Osobie ubezpieczonej. W przypadku, gdy Ubezpieczający lub Osoba ubezpieczona 

ma zastrzeżenia do usług Ubezpieczyciela, powinna skontaktować się z: 

Dyrektor Oddziału 

CHARTIS Europe S.A. Oddział w Polsce 

Saski Point 

ul. Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

Polska 

 

Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań w celu rozwiązania wszelkich sporów bezpośrednio z 

Ubezpieczającym lub Osobą ubezpieczoną. Jednakże w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie jest w stanie 

rozwiązać sporu w sposób satysfakcjonujący dla Ubezpieczającego lub Osoby ubezpieczonej, 

Ubezpieczający lub Osoby ubezpieczone, mogą przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd. 
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Część A – Nieszczęśliwy wypadek 

Część A1 – Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku  

W przypadku, gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia ciała, które w ciągu dwóch lat, jako jedyna i 

niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do śmierci, Ubezpieczyciel wypłaci 

Ubezpieczającemu lub Beneficjentowi świadczenie określone w Polisie.  

 

 

PKO BP S.A.: Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce: 

Data, pieczęcie i podpisy Data, pieczęcie i podpisy 

 


