KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW
OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI
NIESAMODZIELNYMI
Spis treści:
SŁOWNICZEK TERMINÓW
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA
ZA CO NIE ZAPŁACIMY ODSZKODOWANIA
SUMA, NA JAKĄ UBEZPIECZONE SĄ KOSZTY OPIEKI NAD DZIEĆMI
LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI
JAK USTALAMY WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACENIA SKŁADKI
JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ZAJŚCIA
ZDARZENIA OBJĘTEGO OCHRONĄ
SPOSÓB, W JAKI USTALAMY WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA
REGRES UBEZPIECZENIOWY

ZAKRES UBEZPIECZENIA,
czyli od czego chroni nasze ubezpieczenie

1
1
1
1
1
2
2
2
2

§1
1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska” o ubezpieczenie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi.
2. Koszty opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi możemy
objąć ochroną ubezpieczeniową po opłaceniu dodatkowej składki.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli obowiązujące są
postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
„Niezbędnik podróżnika – Polska” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
SŁOWNICZEK TERMINÓW,
czyli co znaczą pojęcia użyte w klauzuli
§2
Pojęcia użyte w tej klauzuli, a niezdefiniowane w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska”, przyjmują następujące znaczenie:
1. choroba przewlekła – stan chorobowy trwający w sposób ciągły dłużej
niż trzy miesiące, albo charakteryzujący się nawrotami lub powikłaniami.
2. dziecko – osoba, która nie ukończyła 13 roku życia i towarzyszy Ubezpieczonemu w podróży.
3. koszty opieki – zakwaterowanie, wyżywienie i ewentualny powrót do
miejsca zamieszkania.
4. nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały w sposób nagły,
wymagający natychmiastowej pomocy medycznej, w tym zawały serca
i udary mózgu, o ile przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczony nie cierpiał na chorobę układu sercowo-naczyniowego (w tym
nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową) lub cukrzycę.
5. osoba niesamodzielna – osoba, która zgodnie z zaświadczeniem lekarskim lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności wymaga stałej opieki
innej osoby i towarzyszy Ubezpieczonemu w podróży.
6. osoba sprawująca opiekę – prawny lub faktyczny opiekun dziecka lub
osoby niesamodzielnej.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA,
czyli co obejmuje Twoje ubezpieczenie
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia pod warunkiem istnienia naszej odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik
podróżnika – Polska” lub nagłego zachorowania są:
1) koszty opieki nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną towarzyszącą
Ubezpieczonemu w podróży na terenie Polski, w przypadku gdy dziecko
lub osoba niesamodzielna uległy nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu,
2) koszty transportu dziecka lub osoby niesamodzielnej do miejsca
zamieszkania lub innego wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca, na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w odległości nie dalszej niż miejsce jego
zamieszkania, w przypadku gdy opiekun dziecka lub osoby niesamodzielnej towarzyszący im w podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu i z tego powodu
dziecko lub osoba niesamodzielna pozbawione będą opieki.
2. W odniesieniu do jednego zdarzenia pokrywamy jedynie jeden z wyżej
wymienionych kosztów.
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§4
1. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy koszty poniesione na zakwaterowanie, wyżywienie oraz powrót do miejsca zamieszkania osoby
sprawującej opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, w przypadku gdy opiekun dziecka lub osoby niesamodzielnej towarzyszący
im w podróży uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, jeżeli koszty te są konieczne i zostaną zaakceptowane przez
Centrum Alarmowe.
2. Za zgodą Centrum Alarmowego Ubezpieczony lub osoba sprawująca
opiekę mogą samodzielnie pokryć koszty opieki nad dziećmi lub osobami
niesamodzielnymi, a następnie przedłożyć nam rachunki. Po weryfikacji
zwrócimy te koszty w granicach, w jakich to my zorganizowalibyśmy
opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi.
3. Koszty poniesione na zakwaterowanie osoby sprawującej opiekę są
zwracamy wyłącznie w przypadku, gdy opiekun nie miał zapewnionego zakwaterowania.
4. Koszty poniesione na powrót do miejsca zamieszkania osoby sprawującej opiekę zwracamy wyłącznie w przypadku, gdy jej powrót nie mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka transportu.
5. Z zastrzeżeniem ust. 1, 3 i 4 w ramach ubezpieczenia kosztów opieki
nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego organizuje zakwaterowanie oraz powrót do miejsca
zamieszkania osoby sprawującej opiekę.
6. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 w ramach ubezpieczenia kosztów opieki nad
dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego organizuje transport
dziecka lub osoby niesamodzielnej.
7. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy koszty poniesione na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
ZA CO NIE ZAPŁACIMY ODSZKODOWANIA,
czyli za jakie szkody nie będziemy odpowiadać
§5
Nie pokryjemy kosztów opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
w przypadku, gdy zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek opiekuna,
ewentualnie dziecka lub osoby niesamodzielnej, było wynikiem:
1) samookaleczenia,
2) zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi,
3) prowadzenia pojazdu bez wymaganych przez ustawę prawo o ruchu
drogowym lub inne przepisy prawa uprawnień do kierowania pojazdem,
lub w stanie nietrzeźwości bądź po spożyciu alkoholu – chyba że nie miało
to wpływu na powstanie szkody,
4) choroby psychicznej lub choroby układu nerwowego opiekuna,
5) choroby przewlekłej opiekuna,
6) wyczynowego uprawiania sportu,
7) zabiegu usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania
życia lub zdrowia,
8) operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych,
9) uczestnictwa w zakładach i bójkach z wyjątkiem działania w obronie
własnej lub osoby bliskiej,
10) uprawiania sportów podwyższonego ryzyka, jeżeli zakres ochrony
ubezpieczeniowej nie został o nie poszerzony poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu zakupowym,
11) uprawiania sportów zimowych, za wyjątkiem sytuacji, w której zakres
ochrony ubezpieczeniowej został poszerzony o uprawianie tych sportów
poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu zakupowym.
SUMA, NA JAKĄ UBEZPIECZONE SĄ KOSZTY OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB
OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI,
czyli na jaką kwotę masz ubezpieczenie i jaki jest limit naszej
odpowiedzialności
§6
1. Możesz ubezpieczyć koszty opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi na sumę ubezpieczenia wynoszącą 500 PLN.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górny limit naszej odpowiedzialności za
wszystkie koszty pobytu osoby sprawującej opiekę, oraz koszty organizacji transportu dzieci lub osób niesamodzielnych w przypadku szkody
w okresie ubezpieczenia.
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WAŻNE!
Ubezpieczenie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi zapewnia pokrycie kosztów wymienionych w § 4.
Są jednak szczególne sytuacje, w których koszty wymienione w § 4 nie
zostaną pokryte. Zalecamy szczególnie uważną lekturę § 5, w którym
opisano przyczyny zachorowania wykluczające pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej.
JAK USTALAMY WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACENIA SKŁADKI,
czyli na podstawie czego obliczona jest składka i jak ją można zapłacić
§7
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn liczby dni trwania
podróży i stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od okresu trwania podróży.
3. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska”, rozszerzonej o ubezpieczenie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi,
w odniesieniu do ubezpieczenia kosztów opieki nad dziećmi lub osobami
niesamodzielnymi nie stosuje się zwyżek i zniżek określonych w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska”.
JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA
OBJĘTEGO OCHRONĄ,
czyli co robić w przypadku stwierdzenia konieczności pobytu osoby
towarzyszącej
§8
1. W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należ
niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem
telefonu: 58 555 50 70 i podać:
1) imię i nazwisko Ubezpieczonego oraz dziecka lub osoby niesamodzielnej,
2) miejsce wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
3) numer i okres ważności polisy,
4) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym,
5) wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu
organizacji usługi przysługującej Ubezpieczonemu.
§9
1. Niezależnie od obowiązków określonych w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska” w przypadku zaistnienia
szkody wymagającej skorzystania z ubezpieczenia kosztów opieki nad
dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, do obowiązków Ubezpieczonego
należy niezwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin, powiadomienie
miejscowej jednostki policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu.
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2. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć nam dokumentację dotyczącą zasadności zgłoszonego roszczenia, a w szczególności dokumentację lekarską dotyczącą rozpoznania i leczenia oraz zaświadczenie od
lekarza prowadzącego o koniecznej obecności osoby sprawującej opiekę
lub o braku możliwości sprawowania opiek nad dziećmi lub osobami
niesamodzielnymi przez Ubezpieczonego.
SPOSÓB, W JAKI USTALAMY WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA,
czyli jakie zasady stosujemy przy obliczaniu należnego odszkodowania
§ 10
1. W ubezpieczeniu kosztów pobytu osoby towarzyszącej rozmiar szkody
z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 ustalamy na podstawie rachunków wystawionych przez podmioty, z usług których korzystała ta osoba.
2. Odszkodowanie ustalamy w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody
w granicach sumy ubezpieczenia.
REGRES UBEZPIECZENIOWY,
czyli kto i kiedy ma prawo do regresu oraz jakie są Twoje obowiązki
w tym zakresie
§ 11
1. Z dniem wypłaty przez nas odszkodowania roszczenie Ubezpieczonego
przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę powodującą poniesienie kosztów opieki, przechodzi z mocy prawa na nas do wysokości
wypłaconego odszkodowania.
2. Jeżeli pokryliśmy tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co
do pozostałej części pierwszeństwo przed naszymi roszczeniami.
3. Nie przechodzą na nas roszczenia przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba
że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
4. Pamiętaj, że masz obowiązek zabezpieczyć możliwość dochodzenia
przez nas roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
5. Jeżeli Ty lub Ubezpieczony zrzekniecie się bez naszej zgody praw przysługujących Wam do osób trzecich z tytułu wyrządzonych szkód albo nie
dopełnicie obowiązków zabezpieczenia roszczeń regresowych, możemy
odmówić odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części. Jeżeli zaś
odszkodowanie już wypłaciliśmy, możemy żądać jego zwrotu.
You Can Drive
STU ERGO Hestia SA
81-731 Sopot, ul. Hestii 1
58 555 50 60
www.youcandrive.pl
Zgłoszenie szkód i Assistance:
801 55 50 50 lub 58 555 50 50
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