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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na podstaw�e n�n�ejszych Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków dz�ec�, 

młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”, zwanych dalej OWU, Gothaer Towarzystwo 
Ubezp�eczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej Gothaer TU S.A., zaw�era umowy ubezp�eczen�a z Ubezp�eczającym�.

2. Umowę ubezp�eczen�a można także zawrzeć na cudzy rachunek. Postanow�en�a OWU stosuje s�ę wówczas odpo-
w�edn�o równ�eż do wym�en�onej w umow�e ubezp�eczen�a osoby trzec�ej, na rachunek której zawarto umowę 
ubezp�eczen�a.

3. Za porozum�en�em stron, do umowy ubezp�eczen�a mogą być wprowadzone postanow�en�a dodatkowe lub 
odm�enne od ustalonych w OWU, jednakże postanow�en�a te oraz wszelk�e zm�any zawartej już umowy ubezp�e-
czen�a muszą być sporządzone na p�śm�e, pod rygorem n�eważnośc�.

§ 2. DeFiniCJe
Przez użyte w OWU pojęc�a rozum�e s�ę:

1) �k� ��rr�ru – n�elegalne dz�ałan�e lub akcja organ�zowana z pobudek �deolog�cznych, rel�ginych, pol�tycznych 
lub społecznych, �ndyw�dualna lub grupowa, prowadzona przez osoby dz�ałające samodz�eln�e lub na rzecz 
bądź z ram�en�a jak�ejkolw�ek organ�zacj� lub rządu, sk�erowana przec�wko osobom, ob�ektom lub społeczeń-
stwu, mająca na celu wywarc�e wpływu na rząd, wprowadzen�e chaosu, zastraszen�e ludnośc� lub dezorgan�za-
cję życ�a publ�cznego przy użyc�u przemocy bądź groźby użyc�a przemocy;

2) b�jk� – wzajemne starc�e połączone z naruszen�em n�etykalnośc� c�elesnej jej uczestn�ków, którzy wspóln�e 
wym�en�ają uderzen�a, występując zarazem jako napastn�cy oraz bron�ący s�ę. Bran�em udz�ału w bójce n�e jest 
włączen�e s�ę do zajśc�a w celu przywrócen�a porządku lub spokoju publ�cznego zw�ązane z wykonywan�em 
czynnośc� służbowych oraz dz�ałan�e w ramach obrony kon�ecznej;

3) ch�r�b� – reakcja organ�zmu na dz�ałan�e czynn�ka chorobotwórczego, objaw�ająca s�ę zaburzen�am� �unkcj� 
lub uszkodzen�em struktury organ�zmu, wywołująca n�epożądane objawy;

4) ch�r�b� z���d��� – choroba wym�en�ona w ustalonym przep�sam� polsk�ego prawa wykaz�e chorób zawodo-
wych, charakteryzująca s�ę tym, że w wyn�ku oceny warunków pracy można stw�erdz�ć bezsporn�e lub z dużym 
prawdopodob�eństwem, że została spowodowana dz�ałan�em czynn�ków szkodl�wych dla zdrow�a występują-
cych w środow�sku pracy albo w zw�ązku ze sposobem wykonywan�a pracy;

5) k��uzu�� – dodatkowe postanow�en�a umowy ubezp�eczen�a, wprowadzone do n�ej na wn�osek 
Ubezp�eczającego, powodujące, odpow�edn�o, rozszerzen�e zakresu ochrony ubezp�eczen�owej w zakres�e 
następstw n�eszczęśl�wych wypadków lub uzupełn�en�e umowy ubezp�eczen�a o ubezp�eczen�e dodatkowe 
(chorobowe lub odpow�edz�alnośc� cyw�lnej); klauzula stanow� �ntegralną część OWU;

6) ����zcz�ś���y �yp�d�k – nagłe zdarzen�e za�stn�ałe w okres�e odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A., wywołane 
przyczyną zewnętrzną (w tym aktem terroru), w następstw�e którego Ubezp�eczony, wbrew swojej wol�, doznał 
uszkodzen�a c�ała, rozstroju zdrow�a lub zmarł. W rozum�en�u OWU, n�eszczęśl�wym wypadk�em jest równ�eż 
udar mózgu oraz zawał serca;

7) p�r����� – nauczyc�ele, wychowawcy, �nstruktorzy � �nn� pracown�cy dydaktyczn� zatrudn�en� w placówce 
ośw�atowej na podstaw�e umowy o pracę albo umowy cyw�lnoprawnej, a także �nn� pracown�cy placówk� ośw�a-
towej zatrudn�en� na podstaw�e umowy o pracę. Za członka personelu uważa s�ę równ�eż dyrektora placówk� 
ośw�atowej bądź �nną osobę k�erującą placówką ośw�atową;

8) p��c��k� �ś������� – żłobek, przedszkole, szkoła oraz �nna jednostka organ�zacyjna real�zująca zadan�a  
z zakresu kształcen�a, wychowan�a � op�ek� nad dz�ećm� � młodz�eżą;

9) p�by� � �zp����u – pobyt Ubezp�eczonego w szp�talu lub kl�n�ce, trwający n�eprzerwan�e dłużej n�ż 24 godz�ny. 
W rozum�en�u OWU, za dz�eń pobytu w szp�talu uważa s�ę dz�eń kalendarzowy, w którym Ubezp�eczony prze-
bywał w szp�talu, n�ezależn�e od tego, �le czasu w danym dn�u trwał jego pobyt. Jako p�erwszy dz�eń pobytu 
przyjmuje s�ę dz�eń rejestracj�, a jako ostatn� – dz�eń wyp�su ze szp�tala;

10) �p�r�y �y��k���� ryzyk� – abse�l�ng, alp�n�zm, alp�n�zm podz�emny, balon�arstwo, B.A.S.E. jump�ng, bobsleje, 
bojery, bulder�ng, bungee jump�ng, canoe�ng, downh�ll MTB, �reed�v�ng, hel�-sk��ng, hel�-snowboard�ng, h�m-
ala�zm, hydrospeed, jazda na nartach lub snowboardz�e poza wyznaczonym� trasam�, k�teboard�ng, k�te-sk��ng, 
k�te-snowboard�ng, k�tesurfng, lotn�arstwo, mounta�nboard�ng, myśl�stwo, narc�arstwo wodne, nurkowan�e 
przy użyc�u aparatów oddechowych � płetwonurkowan�e sportowe, paralotn�arstwo, parkour, ra�t�ng, rugby, 
spadochron�arstwo, speleolog�a, sporty lotn�cze, sporty motorowe � motorowodne w ramach sekcj� sportowych, 
sporty obronne, sporty � sztuk� walk� (za wyjątk�em sportów obronnych � sztuk walk� upraw�anych w ramach 
zajęć organ�zowanych na teren�e placówk� ośw�atowej), sporty wodne upraw�ane na rzekach górsk�ch, szy-
bown�ctwo, trekk�ng na wysokośc� powyżej 2 500 m n.p.m., wakeboard�ng, wsp�naczka, wsp�naczka skalna lub 
lodowa, wsp�naczka wysokogórska, wyprawy w obszary górsk�e � wyżynne na wysokośc� powyżej 5500 m n.p.m.,  
wyczynowa jazda na hulajnodze, zorb�ng, jazda na rowerze, motocyklach oraz quadach po teren�e obftującym 
w przeszkody (muldy, kole�ny skoczne) lub po trasach, ze specjaln�e przygotowanym� przeszkodam�, w tym natu-
ralnym�;

11) ���� p� użyc�u ��k�h��u – stan, który występuje, gdy zawartość alkoholu w organ�zm�e wynos� lub prowadz� do:
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a) stężen�a we krw� od �,�‰ alkoholu
 albo
b) obecnośc� w wydychanym pow�etrzu od �,� mg alkoholu w � dm³;

12) �zp���� – zakład op�ek� zdrowotnej, św�adczący całodobową op�ekę w warunkach zamkn�ętych nad chorym�  
w zakres�e d�agnostyk� � leczen�a, przy wykorzystan�u wykwal�fkowanego zespołu lekarsk�ego � p�elęgn�arsk�ego. 
W rozum�en�u OWU, za szp�tal n�e uważa s�ę domów op�ek�, hosp�cjów, ośrodków leczen�a uzależn�eń oraz 
szp�tal� � ośrodków sanatoryjnych, rehab�l�tacyjnych;

13) śr�dk� p�m�c��cz� – wszelk�e środk� n�ezbędne dla wspomagan�a procesu leczn�czego prowadzonego  
w zw�ązku z n�eszczęśl�wym wypadk�em, zalecone przez lekarza, tak�e jak gorsety, protezy, ortezy, kule, stab�l�-
zatory, aparaty ortopedyczne, okulary � aparaty słuchowe;

14) ś���dcz���� d�d��k��� – św�adczen�a wypłacane dodatkowo, w raz�e za�stn�en�a zdarzen�a objętego ochroną 
ubezp�eczen�ową w zakres�e ustalonym w klauzul�;

15) ś���dcz���� p�d������� – św�adczen�a wypłacane w raz�e zajśc�a n�eszczęśl�wego wypadku, w ramach pod-
stawowego zakresu ochrony ubezp�eczen�owej, n�erozszerzonego na podstaw�e klauzul�;

16) ś���dcz���� – odpow�edn�o, św�adczen�e podstawowe, św�adczen�e dodatkowe albo oba te św�adczen�a 
łączn�e;

17) „t�b��� ś���dcz�ń ���łych” – wykaz uszkodzeń c�ała oraz odpow�adający �m procentowy przedz�ał uszczerbku 
na zdrow�u. Tabela stanow� załączn�k do OWU;

18) Ub�zp��cz�jący – osoba fzyczna, osoba prawna lub jednostka organ�zacyjna n�epos�adająca osobowośc� 
prawnej, zaw�erająca umowę ubezp�eczen�a � zobow�ązana do opłacen�a składk�;

19) Ub�zp��cz��y (w�p�łub�zp��cz��y) – osoba fzyczna, na rachunek której Ubezp�eczający zawarł umowę ubez-
p�eczen�a;

20) ud�r m�z�u – nagłe wystąp�en�e zaburzeń czynnośc� mózgu trwających ponad 24 godz�ny, spowodowane 
przyczynam� naczyn�owym� (krwotok, zakrzep, zator). W rozum�en�u OWU, za udar mózgu n�e uważa s�ę 
przemiających zaburzeń n�edokrw�ennych (TIA - trans�ent �schaem�c attack);

21) Upr������y – osoba upoważn�ona do otrzyman�a św�adczen�a w raz�e śm�erc� Ubezp�eczonego. Jeżel� 
Uprawn�ony n�e został wskazany, św�adczen�e zostan�e wypłacone w następującej kolejnośc�:
a) współmałżonkow� Ubezp�eczonego, o �le n�e została ogłoszona separacja;
b) dz�ec�om Ubezp�eczonego – w raz�e braku współmałżonka, w równych częśc�ach;
c) rodz�com Ubezp�eczonego albo jego op�ekunom prawnym sprawującym op�ekę w momenc�e śm�erc� 

Ubezp�eczonego – w przypadku braku współmałżonka � dz�ec�, w równych częśc�ach;
d) pozostałym spadkob�ercom w kolejnośc� wyn�kającej z dz�edz�czen�a ustawowego, z wyłączen�em gm�ny 

ostatn�ego m�ejsca zam�eszkan�a Ubezp�eczonego oraz Skarbu Państwa;
22) u�zcz�rb�k �� zdr���u – tak�e naruszen�e sprawnośc� organ�zmu, które powoduje upośledzen�e czynnośc� lub 

�unkcj� narządów lub organów;
23) z���d��� upr������� �p�r�u – upraw�an�e sportów w celach zarobkowych;
24) z���ł�k z �y�ułu ���zd����śc� d� ��uk� �ub pr�cy – jednorazowy zas�łek wypłacany w sytuacj�, gdy okres 

n�ezdolnośc� do nauk� lub pracy przekroczył 31 dn�. Zwoln�en�e tylko z zajęć wychowan�a fzycznego n�e oznacza 
n�ezdolnośc� do nauk�;

25) z���ł ��rc� – martw�ca m�ęśn�a serca powstała w wyn�ku jego n�edokrw�en�a, wykazująca objawy elektrokar-
d�ografczne � b�ochem�czne oraz rozpoznana w badan�ach obrazowych (ECHO, tomografa komputerowa).

§ 3. PRZeDMiot i ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Przedm�otem ubezp�eczen�a jest, odpow�edn�o, zdrow�e lub życ�e Ubezp�eczonego.
2. Zakres ochrony ubezp�eczen�owej obejmuje następstwa n�eszczęśl�wych wypadków mających m�ejsce w okres�e 

odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. na terytor�um Rzeczypospol�tej Polsk�ej oraz poza jej gran�cam�, z zastrzeże-
n�em, że ubezp�eczen�e na wypadek śm�erc� wskutek aktu terroru oraz uszczerbku na zdrow�u wskutek aktu terroru 
jest ogran�czone do zdarzeń, które m�ały m�ejsce na terytor�um krajów będących członkam� Un�� Europejsk�ej.

3. Gothaer TU S.A. udz�ela ochrony ubezp�eczen�owej całodobowo, przez s�edem dn� w tygodn�u.
4. Ubezp�eczen�e obejmuje następujące św�adczen�a podstawowe:

1) ś���dcz���� z �y�ułu u�zcz�rbku �� zdr���u b�dąc��� �����p����m ����zcz�ś������ �yp�dku (w tym n�e-
szczęśl�wego wypadku spowodowanego aktem terroru), w wysokośc� 1% sumy ubezp�eczen�a za każdy procent 
uszczerbku na zdrow�u, n�e w�ęcej jednak n�ż 100% sumy ubezp�eczen�a;

2) ś���dcz���� pr��r��y��� w wysokośc� 20% sumy ubezp�eczen�a, wypłacane w przypadku orzeczen�a 
uszczerbku na zdrow�u będącego następstwem n�eszczęśl�wego wypadku w przedz�ale od 61% do 100%. 
Św�adczen�e n�e przysługuje, jeżel� n�eszczęśl�wy wypadek został spowodowany aktem terroru;
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3) ś���dcz���� z �y�ułu śm��rc� Ub�zp��cz����� z�������ł�j � �y��ku ����zcz�ś������ �yp�dku, w wysokośc� 
100% sumy ubezp�eczen�a – z zastrzeżen�em, że:
a) jeżel� n�eszczęśl�wy wypadek nastąp�ł na teren�e placówk� ośw�atowej, Gothaer TU S.A. wypłac� 

Uprawn�onemu dodatkowe św�adczen�e w wysokośc� ���% sumy ubezp�eczen�a;
b) jeżel� n�eszczęśl�wy wypadek nastąp�ł wskutek aktu terroru, Gothaer TU S.A. wypłac� Uprawn�onemu wyłącz-

n�e św�adczen�e w wysokośc� ��% sumy ubezp�eczen�a;
4) ś���dcz���� z �y�ułu p�kryc�� k��z��� p��rz�bu Ub�zp��cz����� – św�adczen�e wypłacane jednorazowo 

Uprawn�onemu w wysokośc� sumy ubezp�eczen�a wskazanej w dokumenc�e ubezp�eczen�a, pod warunk�em, 
że śm�erć Ubezp�eczonego nastąp�ła wskutek n�eszczęśl�wego wypadku. Św�adczen�e n�e przysługuje, jeżel� 
n�eszczęśl�wy wypadek został spowodowany aktem terroru;

5) z�r�� ud�kum�������ych k��z��� ��byc�� śr�dk�� p�m�c��czych zastosowanych w leczen�u 
Ubezp�eczonego po n�eszczęśl�wym wypadku, do wysokośc� 20% sumy ubezp�eczen�a na jedno � wszyst-
k�e zdarzen�a za�stn�ałe w okres�e odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A., jeżel� koszty �ch nabyc�a n�e zostały 
pokryte z ubezp�eczen�a społecznego lub z �nnego tytułu oraz zostały pon�es�one wyłączn�e na terytor�um 
Rzeczypospol�tej Polsk�ej. Św�adczen�e n�e przysługuje, jeżel� n�eszczęśl�wy wypadek został spowodowany 
aktem terroru;

6) z���ł�k z �y�ułu ���zd����śc� d� ��uk� �ub pr�cy spowodowanej n�eszczęśl�wym wypadk�em, w wysokośc� 2% 
sumy ubezp�eczen�a, wypłacany jednorazowo, jeżel� okres n�ezdolnośc� do nauk� lub pracy przekroczył 31 dn�. 
Św�adczen�e n�e przysługuje, jeżel� n�eszczęśl�wy wypadek został spowodowany aktem terroru;

7) ś���dcz���� �duk�cyj�� z �y�ułu ���zd����śc� d� ��uk� –  św�adczen�e w wysokośc� wskazanej w dokumenc�e 
ubezp�eczen�a, jeżel� w następstw�e n�eszczęśl�wego wypadku Ubezp�eczony n�e będz�e mógł uczęszczać do 
placówk� ośw�atowej przez okres m�n�mum 14 dn� szkolnych, Gothaer TU S.A. wypłac� św�adczen�e za każdy 
kolejny, rozpoczęty okres 7 dn� szkolnych n�eobecnośc� w placówce ośw�atowej, począwszy od 15. dn�a szkol-
nego n�eobecnośc�. Św�adczen�e jest płatne maksymaln�e przez 35 dn� szkolnych n�eobecnośc� w placówce 
ośw�atowej � dotyczy wyłączn�e dz�ec�, uczn�ów oraz studentów. Św�adczen�e n�e przysługuje, jeżel� n�eszczę-
śl�wy wypadek został spowodowany aktem terroru;  

8) z�d�śćuczy������ z� d�z���ą krzy�d� – jednorazowe św�adczen�e w wysokośc� 5% należnego św�adczen�a  
z tytułu uszczerbku na zdrow�u na jedno � wszystk�e zdarzen�a za�stn�ałe w okres�e odpow�edz�alnośc�  
Gothaer TU S.A., wypłacane Ubezp�eczonemu, który na skutek n�eszczęśl�wego wypadku doznał uszczerbku na 
zdrow�u w wysokośc� powyżej 50%. Św�adczen�e n�e przysługuje, jeżel� n�eszczęśl�wy wypadek został spowo-
dowany aktem terroru;

9) j�d��r�z��� ś���dcz���� rycz�ł���� z �y�ułu p��ryz����� prz�z z���rz��� �ub uką�z���� prz�z ���dy, w wyso-
kośc� wskazanej w dokumenc�e ubezp�eczen�a, jeżel� Ubezp�eczony przebywał w zw�ązku z tym zdarzen�em co 
najmn�ej 48 godz�n w szp�talu. Św�adczen�e n�e przysługuje, jeżel� n�eszczęśl�wy wypadek został spowodowany 
aktem terroru.

5. Na wn�osek Ubezp�eczającego, zakres ubezp�eczen�a może być rozszerzony na podstaw�e klauzul.
6. Ochroną ubezp�eczen�ową n�e są objęte następstwa:

1) wszelk�ch chorób lub stanów chorobowych – nawet tak�ch, które wystąp�ły nagle, w tym zatruć pokarmowych  
� chorób zawodowych, oraz będących skutk�em ukąszen�a przez owady -  z zastrzeżen�em § 2 pkt 6);

2) uszkodzen�a c�ała spowodowanego leczen�em lub zab�egam� leczn�czym�, bez względu na to, przez kogo były 
wykonywane;

3) drug�ego � kolejnych zawałów serca oraz drug�ego � kolejnych udarów mózgu oraz p�erwszego udaru mózgu lub 
p�erwszego zawału serca, jeżel� spowodowane były wcześn�ej zd�agnozowanym� przez lekarza stanam� choro-
bowym�.

7. Ochrona ubezp�eczen�owa n�e obejmuje zw�ązanych z n�eszczęśl�wym wypadk�em utraconych korzyśc�, a także 
strat rzeczyw�stych polegających na utrac�e, uszkodzen�u lub zn�szczen�u rzeczy osob�stych należących do 
Ubezp�eczonego bądź utrac�e lub pomn�ejszen�u zarobków Ubezp�eczonego.

§ 4 wYŁĄCZenia oDPowieDZialnoŚCi gotHaeR tU s.a.
1. Gothaer TU S.A. stosuje wyłączen�e albo ogran�czen�e swojej odpow�edz�alnośc�, jeżel� pom�ędzy zdarzen�em 

ubezp�eczen�owym lub szkodą a okol�cznośc�ą wskazaną w postanow�en�ach dotyczących danego wyłączen�a 
albo ogran�czen�a odpow�edz�alnośc� �stn�eje adekwatny zw�ązek przyczynowo-skutkowy, tj. gdy zdarzen�e ubez-
p�eczen�owe lub szkoda są typowym, normalnym następstwem wspomn�anej okol�cznośc�.

2. Z odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. są wyłączone zdarzen�a za�stn�ałe:
1) w wyn�ku umyślnego dz�ałan�a Ubezp�eczonego lub Uprawn�onego, w tym także dz�ałan�a polegającego na 

us�łowan�u lub popełn�en�u przez Ubezp�eczonego przestępstwa, samookaleczen�a lub św�adomego spo-
wodowan�a rozstroju zdrow�a, za wyjątk�em popełn�en�a albo us�łowan�a popełn�en�a samobójstwa przez 
Ubezp�eczonego, który n�e ukończył 18 lat;
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2) podczas prowadzen�a przez Ubezp�eczonego pojazdu mechan�cznego lub �nnego pojazdu w stan�e po użyc�u 
alkoholu, pod wpływem narkotyków, leków psychotropowych lub �nnych podobn�e dz�ałających środków lub 
bez wymaganych uprawn�eń do prowadzen�a tego pojazdu;

3) w stan�e po użyc�u przez Ubezp�eczonego alkoholu, zażyc�u narkotyków, leków psychotropowych lub �nnych 
podobn�e dz�ałających środków;

4) w wyn�ku dz�ałań wojennych, stanu wyjątkowego, aktu terroru, z zastrzeżen�em § 3 ust. 4 pkt 1) oraz pkt 3)  
l�t. b), oraz udz�ału Ubezp�eczonego w marszach protestacyjnych � w�ecach;

5) w zw�ązku z czynnym udz�ałem Ubezp�eczonego w bójce, zam�eszkach, rozruchach, aktach terroru lub sabo-
tażu;

6) w zw�ązku z upraw�an�em przez Ubezp�eczonego sportów wysok�ego ryzyka;
7) w zw�ązku z zawodowym  upraw�an�em sportu przez Ubezp�eczonego;
8) w wyn�ku skażen�a jądrowego, chem�cznego, b�olog�cznego bądź naprom�en�owan�a;
9) przed datą rozpoczęc�a okresu ubezp�eczen�a.

§ 5 UMowa UBeZPieCZenia
1. Umowę ubezp�eczen�a zaw�era s�ę na wn�osek Ubezp�eczającego.
2. Gothaer TU S.A. potw�erdza zawarc�e umowy ubezp�eczen�a dokumentem ubezp�eczen�a, zaw�erającym w szcze-

gólnośc� następujące �n�ormacje:
1) �m�ę � nazw�sko (nazwę) oraz adres (s�edz�bę) Ubezp�eczającego;
2) datę urodzen�a lub PESEL albo REGON Ubezp�eczającego;
3) okres ubezp�eczen�a;
4) wybraną przez Ubezp�eczającego sumę ubezp�eczen�a;
5) zakres ubezp�eczen�a;
6) l�czbę osób ubezp�eczonych.

3. Gothaer TU S.A. uzależn�a zawarc�e umowy ubezp�eczen�a od �n�ormacj�, o które zapytało Ubezp�eczającego, 
mających wpływ na ocenę ryzyka.

4. O �le n�e umów�ono s�ę �naczej, umowa ubezp�eczen�a jest zaw�erana na okres 12 m�es�ęcy.
5. Umowę ubezp�eczen�a zaw�era s�ę w �orm�e grupowej albo �ndyw�dualnej.
6. Ubezp�eczen�e w �orm�e grupowej dotyczy objęc�a ochroną ubezp�eczen�ową co najmn�ej 10 osób w momenc�e 

zaw�eran�a umowy ubezp�eczen�a.
7. W trakc�e okresu ubezp�eczen�a w �orm�e grupowej Ubezp�eczającemu przysługuje prawo do objęc�a ochroną 

ubezp�eczen�ową nowych osób. 
8. W raz�e zawarc�a umowy ubezp�eczen�a na cudzy rachunek, na żądan�e Ubezp�eczonego, Gothaer TU S.A. w term�-

n�e 14 dn� od daty otrzyman�a żądan�a udz�el� mu �n�ormacj� o postanow�en�ach umowy ubezp�eczen�a zawartej na 
jego rachunek oraz postanow�en�ach OWU w zakres�e, w jak�m dotyczą praw � obow�ązków Ubezp�eczonego.

9. W raz�e zawarc�a umowy ubezp�eczen�a na cudzy rachunek, w stosunku do Ubezp�eczonego stosuje s�ę w szcze-
gólnośc�:
1) postanow�en�a § 10 ust. 1 OWU, chyba że Ubezp�eczony n�e w�edz�ał o zawarc�u umowy na jego rachunek;
2) postanow�en�a § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 3, 5, 7 � 8 OWU.

10. Włączen�e klauzul� do umowy ubezp�eczen�a może nastąp�ć wyłączn�e jednocześn�e z zawarc�em umowy ubezp�e-
czen�a � pod warunk�em, że dotyczy tego samego okresu ubezp�eczen�a.

11. W raz�e zb�egu postanow�eń klauzul� oraz �nnych postanow�eń OWU, p�erwszeństwo stosowan�a mają postano-
w�en�a klauzul�.

§ 6 PoCZĄteK i KonieC oDPowieDZialnoŚCi gotHaeR tU s.a.
1. W dokumenc�e ubezp�eczen�a określa s�ę datę początkową � końcową okresu ubezp�eczen�a.
2. Odpow�edz�alność Gothaer TU S.A. rozpoczyna s�ę od dn�a wskazanego w dokumenc�e ubezp�eczen�a jako począ-

tek ochrony ubezp�eczen�owej (okresu ubezp�eczen�a), jednak n�e wcześn�ej n�ż od dn�a następnego po opłace-
n�u składk� lub p�erwszej raty składk�, chyba że umów�ono s�ę �naczej. W raz�e zawarc�a umowy ubezp�eczen�a 
na okres krótszy n�ż rok, odpow�edz�alność Gothaer TU S.A. rozpoczyna s�ę od dn�a następnego po zapłacen�u 
składk�.

3. Odpow�edz�alność Gothaer TU S.A. kończy s�ę z upływem okresu ubezp�eczen�a określonego w dokumenc�e ubez-
p�eczen�a. 
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§ 7 sUMa UBeZPieCZenia
1. Suma ubezp�eczen�a jest ustalana przez Ubezp�eczającego z Gothaer TU S.A. przy zaw�eran�u umowy ubezp�eczen�a.
2. Suma ubezp�eczen�a stanow� górną gran�cę odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. na jednego Ubezp�eczonego, a jej 

wysokość jest wskazana w dokumenc�e ubezp�eczen�a.
3. Suma ubezp�eczen�a w zakres�e św�adczen�a z tytułu uszczerbku na zdrow�u będącego następstwem n�eszczęśl�-

wego wypadku (w tym n�eszczęśl�wego wypadku spowodowanego aktem terroru) n�e ulega zmn�ejszen�u o wypła-
cone wcześn�ej św�adczen�e.

§ 8 sKŁaDKa UBeZPieCZeniowa
1. Wysokość składk� za ubezp�eczen�e Gothaer TU S.A. określa s�ę w dokumenc�e ubezp�eczen�a, na podstaw�e 

tary�y składek obow�ązującej w dn�u zawarc�a umowy ubezp�eczen�a.
2. Zapłata składk� dodatkowej za rozszerzony zakres ubezp�eczen�a (na podstaw�e klauzul) następuje łączn�e z zapłatą 

składk� za ubezp�eczen�e w zakres�e podstawowym, w term�nach wskazanych w dokumenc�e ubezp�eczen�a.
3. Wysokość składk� ubezp�eczen�owej jest uzależn�ona od:

1) sumy ubezp�eczen�a albo gwarancyjnej;
2) zakresu ubezp�eczen�a;
3) okresu ubezp�eczen�a;
4) zastosowanych zn�żek � zwyżek wyn�kających z tary�y składek;
5) przeb�egu ubezp�eczen�a;
6) rodzaju placówk� ośw�atowej;
7) l�czby Ubezp�eczonych;
8) �ndyw�dualnej oceny ryzyka ubezp�eczen�owego.

4. Wysokość składk� za osoby przystępujące do ubezp�eczen�a po dn�u zawarc�a umowy ubezp�eczen�a jest obl�-
czana proporcjonaln�e do l�czby m�es�ęcy pozostałych do końca okresu ubezp�eczen�a.

5. Składka za ubezp�eczen�e może być opłacana, według wyboru Ubezp�eczającego, jednorazowo albo w ratach. 
Term�n zapłaty p�erwszej � kolejnych rat oraz �ch wysokość Gothaer TU S.A. określa w dokumenc�e ubezp�eczen�a. 

6. Jeżel� zapłata składk� jest dokonywana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, za dz�eń zapłaty uważa 
s�ę dz�eń złożen�a zlecen�a zapłaty na rachunek bankowy Gothaer TU S.A. w banku lub w urzędz�e pocztowym, 
pod warunk�em, że na rachunku Ubezp�eczającego znajdowały s�ę wystarczające środk� fnansowe. W przec�wnym 
raz�e, za dz�eń zapłaty uważa s�ę dz�eń uznan�a rachunku Gothaer TU S.A. pełną kwotą wymaganej składk� albo jej 
raty.

7. W raz�e zawarc�a umowy ubezp�eczen�a na cudzy rachunek o charakterze grupowym, Ubezp�eczający jest zobo-
w�ązany po�n�ormować Gothaer TU S.A., czy Ubezp�eczen� fnansują koszt składk� ubezp�eczen�owej.

8. Jeżel� Ubezp�eczen� n�e fnansują kosztu składk� ubezp�eczen�owej, a Ubezp�eczający zam�erza dokonać zm�any 
w tym zakres�e, wówczas Ubezp�eczający jest zobow�ązany doręczyć warunk� umowy ubezp�eczen�a każdemu  
z Ubezp�eczonych przed wyrażen�em przez n�ego zgody na podjęc�e fnansowan�a kosztu składk�.

§ 9 oDstĄPienie oD UMowY i wYgaŚnięCie UMowY UBeZPieCZenia
1. Umowa ubezp�eczen�a wygasa:

1)  z upływem okresu ubezp�eczen�a, na jak� została zawarta;
2)  z dn�em odstąp�en�a przez Ubezp�eczającego od umowy ubezp�eczen�a;
3) z końcem 30-dn�owego okresu wypow�edzen�a umowy przez Ubezp�eczającego;
4) z chw�lą wyczerpan�a s�ę sumy albo sum ubezp�eczen�a albo gwarancyjnych stanow�ących górną gran�cę odpo-

w�edz�alnośc� Gothaer TU S.A.;
5) z dn�em określonym w porozum�en�u stron dotyczącym rozw�ązan�a umowy;
6)  z dn�em doręczen�a Ubezp�eczającemu ośw�adczen�a Gothaer TU S.A. o rozw�ązan�u umowy ze skutk�em 

natychm�astowym w sytuacjach, o których mowa w art. 814 § 2 � art. 816 Kodeksu cyw�lnego oraz ust. 2 n�n�ej-
szego paragra�u;

7)  z upływem ostatn�ego dn�a dodatkowego term�nu na opłacen�e składk� wyznaczonego w wezwan�u do zapłaty 
w sytuacj�, o której mowa w art. 814 § 3 Kodeksu cyw�lnego;

8) z dn�em wystąp�en�a z umowy ubezp�eczen�a przez jedyną osobę, na której rachunek umowa jest zawarta.
2. Umowa ubezp�eczen�a może być rozw�ązana przez Gothaer TU S.A. ze skutk�em natychm�astowym w sytuacjach 

wskazanych w przep�sach prawa, a także z ważnych powodów, za które uważa s�ę:
1) zatajen�e lub podan�e n�eprawdz�wych okol�cznośc�, o które Gothaer TU S.A. zapytywało s�ę przed zawarc�em 

umowy, a które m�ały wpływ na ocenę ryzyka ubezp�eczen�owego lub wysokość należnej składk�;
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2) popełn�en�e przez Ubezp�eczającego lub Ubezp�eczonego, jeżel� umowa ubezp�eczen�a jest zawarta na rzecz 
�nnej osoby, przestępstwa pozostającego w zw�ązku z zawarc�em lub wykonywan�em umowy ubezp�eczen�a;

3) utrudn�an�e Gothaer TU S.A. ustalen�a okol�cznośc� zajśc�a zdarzen�a ubezp�eczen�owego � jego skutków oraz  
w raz�e n�ezwoln�en�a (przez Ubezp�eczonego albo jego przedstaw�c�ela ustawowego) osób sprawujących 
op�ekę nad Ubezp�eczonym z obow�ązku zachowan�a tajemn�cy lekarsk�ej.

3. Rozw�ązan�e albo wygaśn�ęc�e umowy ubezp�eczen�a n�e zwaln�a Ubezp�eczającego z obow�ązku zapłacen�a 
składk� za okres, w którym Gothaer TU S.A. udz�elało ochrony ubezp�eczen�owej.

4. Jeżel� umowa ubezp�eczen�a została zawarta na rachunek �nnej osoby, osoba ta ma prawo wystąp�ć z umowy ubez-
p�eczen�a, składając p�semne ośw�adczen�e. Wystąp�en�e ma skutek w dn�u następnym po złożen�u ośw�adcze-
n�a, chyba że osoba występująca z umowy ubezp�eczen�a ustal�ła z Gothaer TU S.A. �naczej.

§ 10 oBowiĄZKi UBeZPieCZaJĄCego i UBeZPieCZonego oRaZ PostęPowanie  
w RaZie ZaJŚCia ZDaRZenia UBeZPieCZeniowego

1. Ubezp�eczający ma obow�ązek podać Gothaer TU S.A. adres do korespondencj�.
2. Ubezp�eczający ma obow�ązek po�n�ormować Ubezp�eczonego o zawarc�u umowy na jego rachunek. 

Ubezp�eczający jest ponadto zobow�ązany udostępn�ć Ubezp�eczonemu, w sposób przez n�ch ustalony, �n�orma-
cje o zawartej umow�e ubezp�eczen�a, treśc� OWU oraz tryb�e postępowan�a w raz�e za�stn�en�a zdarzen�a objętego 
ochroną ubezp�eczen�ową.

3. W raz�e zajśc�a zdarzen�a objętego ochroną ubezp�eczen�ową w zakres�e następstw n�eszczęśl�wych wypadków, 
Ubezp�eczony, jego przedstaw�c�el ustawowy, Uprawn�ony bądź osoba, pod której op�eką Ubezp�eczony s�ę znaj-
duje, jest obow�ązany:
1) starać s�ę o złagodzen�e skutków wypadku przez n�ezwłoczne poddan�e s�ę op�ece lekarsk�ej � zaleconemu 

leczen�u;
2) zaw�adom�ć Gothaer TU S.A. o zajśc�u zdarzen�a n�e późn�ej n�ż w c�ągu 14 dn� od daty wypadku, chyba że 

wskutek wypadku n�e mógł tego uczyn�ć - w tak�ej sytuacj� pow�n�en to uczyn�ć w term�n�e 14 dn� od ustąp�en�a 
przyczyny n�ezgłoszen�a szkody; 

3) dostarczyć do Gothaer TU S.A.:
a) dokumentację medyczną stw�erdzającą rozpoznan�e (d�agnozę lekarską) oraz uzasadn�ającą kon�eczność 

prowadzen�a danego sposobu leczen�a, jak równ�eż dokumentację z przeprowadzonego leczen�a:
b) wypełn�ony �ormularz zgłoszen�a szkody;
c) �nne dokumenty wskazane Ubezp�eczonemu, jego przedstaw�c�elow� ustawowemu, Uprawn�onemu bądź 

osob�e, pod której op�eką Ubezp�eczony s�ę znajduje, w tryb�e zw�ązanym z l�kw�dacją szkody, n�ezbędne do 
ustalen�a zasadnośc� roszczeń � wysokośc� św�adczen�a;

4) zabezp�eczyć dowody zw�ązane z n�eszczęśl�wym wypadk�em w celu uzasadn�en�a roszczen�a;
5) umożl�w�ć Gothaer TU S.A. zas�ęgan�e �n�ormacj� dotyczących okol�cznośc� n�eszczęśl�wego wypadku, w szcze-

gólnośc� zwoln�ć lekarzy, którzy sprawowal� lub sprawują op�ekę medyczną nad Ubezp�eczonym, z obow�ązku 
zachowan�a tajemn�cy lekarsk�ej – w zakres�e n�ezbędnym do uzyskan�a �n�ormacj� zw�ązanych z weryfkacją 
podanych przez Ubezp�eczonego danych o jego stan�e zdrow�a, poprzez własnoręczne podp�san�e stosownego 
ośw�adczen�a (np. przy zaw�eran�u umowy ubezp�eczen�a lub zgłaszan�u roszczen�a);

6) w raz�e tak�ego zalecen�a – poddać s�ę badan�u przez lekarzy wskazanych przez Gothaer TU S.A.
4. Z zastrzeżen�em ust. 3, warunk�em zwrotu udokumentowanych kosztów nabyc�a środków pomocn�czych, o którym 

mowa w § 3 ust. 4 pkt 5),  jest dostarczen�e do Gothaer TU S.A. rachunków � dowodów zapłaty lub �nnych dowodów 
pon�es�en�a przez Ubezp�eczonego kosztów, zaw�erających:
1) �m�ę � nazw�sko Ubezp�eczonego;
2) dane teleadresowe placówk� medycznej udz�elającej pomocy (za placówkę taką uznaje s�ę równ�eż aptekę);
3) podp�s lekarza lub osoby uprawn�onej do reprezentowan�a placówk� medycznej.

5. W raz�e zajśc�a zdarzen�a objętego ochroną ubezp�eczen�ową, Ubezp�eczony jest obow�ązany użyć dostępnych mu 
środków w celu zmn�ejszen�a rozm�arów szkody, a także zabezp�eczyć możność dochodzen�a roszczeń odszko-
dowawczych wobec osób odpow�edz�alnych za szkodę. Gothaer TU S.A. jest obow�ązane, w gran�cach sumy ubez-
p�eczen�a, zwróc�ć Ubezp�eczonemu koszty wyn�kłe z zastosowan�a środków, o których mowa wyżej, jeżel� środk� 
te były celowe, choc�ażby okazały s�ę bezskuteczne. 

6. Jeżel� Ubezp�eczony umyśln�e lub wskutek rażącego n�edbalstwa n�e zastosował dostępnych mu środków w celu 
zmn�ejszen�a rozm�arów szkody, wówczas Gothaer TU S.A. jest wolne od odpow�edz�alnośc� za szkody powstałe  
z tego powodu.

7. W raz�e śm�erc� Ubezp�eczonego, Uprawn�ony jest zobow�ązany przedłożyć:
1) odp�s aktu zgonu;
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2) kop�ę karty zgonu Ubezp�eczonego zaw�erającą rozpoznan�e przyczyny zgonu albo kop�ę �nnego dokumentu 
stw�erdzającego przyczynę zgonu, wystaw�onego przez lekarza lub uprawn�ony podm�ot.

8. W raz�e braku Uprawn�onego, występujący o wypłatę św�adczen�a jest zobow�ązany przedłożyć kop�ę dokumentu 
potw�erdzającego zw�ązek rodz�nny z Ubezp�eczonym (np. stw�erdzen�e nabyc�a spadku w dz�edz�czen�u ustawowym).

9. Jeżel� Ubezp�eczający lub Ubezp�eczony (o �le w�edz�ał o zawarc�u umowy na jego rachunek) z w�ny umyślnej lub 
rażącego n�edbalstwa n�e dopełn�ł obow�ązku zaw�adom�en�a Gothaer TU S.A. o zajśc�u zdarzen�a w term�n�e 
wskazanym w ust. 3 pkt 2), a przyczyn�ło s�ę to do zw�ększen�a szkody lub un�emożl�w�ło Gothaer TU S.A. ustalen�e 
okol�cznośc� � skutków zdarzen�a, Gothaer TU S.A. może odpow�edn�o zmn�ejszyć św�adczen�e.

10. Gothaer TU S.A. może wystąp�ć do Ubezp�eczonego albo jego przedstaw�c�ela ustawowego o wyrażen�e p�semnej 
zgody na wystąp�en�e do podm�otów, które udz�elały św�adczeń zdrowotnych Ubezp�eczonemu, w szczególnośc� 
do lekarzy, którzy sprawowal� lub nadal sprawują op�ekę nad Ubezp�eczonym, w celu uzyskan�a �n�ormacj� zw�ąza-
nych z weryfkacją podanych przez tę osobę danych o jej stan�e zdrow�a, w tym dla stw�erdzen�a, czy dane leczen�e 
było zw�ązane z n�eszczęśl�wym wypadk�em.

11. W raz�e zawarc�a umowy ubezp�eczen�a na cudzy rachunek, w szczególnośc� ubezp�eczen�a grupowego, 
Ubezp�eczający jest zobow�ązany przekazać osobom przystępującym do umowy ubezp�eczen�a dostarczone 
przez Gothaer TU S.A. �n�ormacje, które postanow�en�a OWU określają przesłank� wypłaty odszkodowan�a, a także 
ogran�czen�a oraz wyłączen�a odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. uprawn�ające do odmowy wypłaty odszkodowa-
n�a lub jego obn�żen�a, tj. �n�ormacje, o których mowa w art. 17 ustawy o dz�ałalnośc� ubezp�eczen�owej � reaseku-
racyjnej. Wspomn�ane wyżej �n�ormacje będą przekazywane przed przystąp�en�em do umowy ubezp�eczen�a, na 
p�śm�e, albo, jeżel� osoba za�nteresowana wyraz� na to zgodę, na �nnym trwałym nośn�ku.

§ 11  wYPŁata ŚwiaDCZenia 
1. Św�adczen�e z tytułu uszczerbku na zdrow�u będącego następstwem n�eszczęśl�wego wypadku jest ustalane po 

określen�u przez Gothaer TU S.A. stopn�a uszczerbku na zdrow�u. 
2. Stop�eń uszczerbku na zdrow�u jest ustalany na podstaw�e przedstaw�onych dokumentów medycznych oraz 

„Tabel� św�adczeń stałych”, bez kon�ecznośc� badan�a osoby Ubezp�eczonej przez lekarza orzeczn�ka, z zastrze-
żen�em ust. 3.

3. Jeżel� ustalen�e stopn�a uszczerbku na zdrow�u na podstaw�e przedstaw�onych dokumentów medycznych n�e jest 
możl�we, stop�eń ten Gothaer TU S.A. ustala na podstaw�e badań przeprowadzonych przez lekarza orzeczn�ka 
wskazanego przez Gothaer TU S.A.

4. Rodzaj � wysokość św�adczeń ustala s�ę po stw�erdzen�u, że �stn�eje zw�ązek przyczynowo-skutkowy pom�ędzy 
n�eszczęśl�wym wypadk�em a, odpow�edn�o, uszczerbk�em na zdrow�u albo śm�erc�ą Ubezp�eczonego.

5. Ustalen�e zw�ązku przyczynowo-skutkowego, o którym mowa w ust. 4, następuje na podstaw�e dostarczonych 
przez Ubezp�eczonego dowodów, a także na podstaw�e wyn�ków badań, o których mowa w ust. 3.

6. Gothaer TU S.A. zastrzega sob�e prawo weryfkacj� dostarczonych dokumentów oraz zas�ęgan�a op�n�� lekarzy spe-
cjal�stów.

7. Ustalen�e stopn�a uszczerbku na zdrow�u pow�nno nastąp�ć n�ezwłoczn�e po zakończen�u leczen�a, w tym leczen�a 
rehab�l�tacyjnego. W raz�e dłuższego leczen�a, ostateczny stop�eń uszczerbku na zdrow�u pow�n�en być ustalony 
najpóźn�ej w 12. m�es�ącu od dn�a n�eszczęśl�wego wypadku.

8. Przy ustalan�u stopn�a uszczerbku na zdrow�u n�e b�erze s�ę pod uwagę rodzaju pracy lub czynnośc� wykonywa-
nych przez Ubezp�eczonego.

9. Przy ustalan�u stopn�a uszczerbku na zdrow�u uwzględn�a s�ę wcześn�ejszą utratę lub uszkodzen�e organu, 
narządu lub układu – w tak� sposób, że stop�eń uszczerbku na zdrow�u określa s�ę w wysokośc� różn�cy m�ę-
dzy stopn�em właśc�wym dla danego organu po wypadku a stopn�em uszczerbku na zdrow�u �stn�ejącym przed 
wypadk�em.

10. Jeżel� Ubezp�eczony zmarł przed ustalen�em uszczerbku na zdrow�u, a zgon n�e był następstwem n�eszczęśl�wego 
wypadku, św�adczen�e ustala s�ę według przypuszczalnego, określonego procentowo przez lekarza orzeczn�ka 
wskazanego przez Gothaer TU S.A., stopn�a uszczerbku na zdrow�u. 

11. Jeżel� Ubezp�eczony otrzymał św�adczen�e z tytułu uszczerbku na zdrow�u, a następn�e zmarł na skutek n�eszczę-
śl�wego wypadku, św�adczen�e z tytułu śm�erc� wypłaca s�ę Uprawn�onemu wówczas, jeżel� jest ono wyższe od 
św�adczen�a wypłaconego Ubezp�eczonemu z tytułu uszczerbku na zdrow�u, uwzględn�ając uprzedn�o wypłaconą 
kwotę. Św�adczen�e wypłaca s�ę pod warunk�em, że śm�erć nastąp�ła w c�ągu 12 m�es�ęcy od daty za�stn�en�a n�e-
szczęśl�wego wypadku.

12. Jeżel� Ubezp�eczony zmarł po ustalen�u stopn�a uszczerbku na zdrow�u, a śm�erć n�e pozostaje w zw�ązku przy-
czynowo-skutkowym z n�eszczęśl�wym wypadk�em, n�ewypłacone przed śm�erc�ą Ubezp�eczonemu św�adczen�e  
z tytułu uszczerbku na zdrow�u wypłaca s�ę spadkob�ercom Ubezp�eczonego.

13. Św�adczen�e progresywne jest wypłacane w przypadku orzeczen�a uszczerbku na zdrow�u w wysokośc� co naj-
mn�ej 61% w c�ągu 12 m�es�ęcy od zajśc�a n�eszczęśl�wego wypadku. Św�adczen�e progresywne jest wypłacane 
n�ezależn�e od �nnych św�adczeń wyn�kających z umowy ubezp�eczen�a.
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14. Św�adczen�e z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego w wyn�ku n�eszczęśl�wego wypadku jest wypłacane pod warunk�em, 
że śm�erć nastąp�ła n�e późn�ej n�ż w c�ągu 12 m�es�ęcy od daty za�stn�en�a n�eszczęśl�wego wypadku.

15. Św�adczen�e z tytułu pokryc�a kosztów pogrzebu Ubezp�eczonego jest wypłacane jednorazowo Uprawn�onemu 
w wysokośc� sumy ubezp�eczen�a wskazanej w dokumenc�e ubezp�eczen�a, pod warunk�em, że śm�erć 
Ubezp�eczonego nastąp�ła wskutek n�eszczęśl�wego wypadku.  

16. Zas�łek z tytułu n�ezdolnośc� do nauk� lub pracy spowodowanej n�eszczęśl�wym wypadk�em jest wypłacany jed-
norazowo, na podstaw�e udokumentowanego okresu leczen�a szp�talnego lub leczen�a ambulatoryjnego. Przy 
leczen�u ambulatoryjnym zas�łek jest wypłacany na podstaw�e orzeczen�a lekarsk�ego potw�erdzającego n�ezdol-
ność do nauk� lub pracy oraz zaśw�adczen�a z placówk� ośw�atowej o n�eobecnośc� Ubezp�eczonego na zajęc�ach 
dydaktycznych albo w pracy w okres�e n�ezdolnośc� do nauk� lub pracy. 

17. Św�adczen�e edukacyjne z tytułu n�ezdolnośc� do nauk� jest wypłacane na podstaw�e zaśw�adczen�a lekarsk�ego 
potw�erdzającego czasową n�ezdolność do nauk�, ze wskazan�em okresu zwoln�en�a, zaśw�adczen�a placówk� 
ośw�atowej o n�eobecnośc� Ubezp�eczonego w okres�e czasowej n�ezdolnośc� do nauk� oraz dokumentacj� 
medycznej procesu leczen�a � rehab�l�tacj� za okres zwoln�en�a z nauk�.

18. Jednorazowe św�adczen�e ryczałtowe z tytułu pogryz�en�a przez zw�erzęta lub ukąszen�a przez owady jest wypła-
cane Ubezp�eczonemu pod warunk�em, że Ubezp�eczony przebywał w zw�ązku z tym zdarzen�em co najmn�ej  
48 godz�n w szp�talu.

19. Z zastrzeżen�em ust. 20 � 21, łączna wysokość św�adczeń podstawowych n�e może przekroczyć sumy ubezp�ecze-
n�a wskazanej w dokumenc�e ubezp�eczen�a, o której mowa w § 7 ust. 2. 

20. Św�adczen�e progresywne oraz św�adczen�e z tytułu kosztów pogrzebu Ubezp�eczonego jest należne nawet  
w sytuacj�, gdy powoduje przekroczen�e sumy ubezp�eczen�a przez sumę św�adczeń podstawowych. 

21. Łączna wysokość św�adczeń podstawowych oraz św�adczeń dodatkowych może przekroczyć sumę ubezp�eczen�a.
22. Św�adczen�a podstawowe są wypłacane według kolejnośc� zgłaszan�a roszczeń, a zwrot kosztów jest real�zowany 

w kolejnośc� wpływu do Gothaer TU S.A. dokumentów potw�erdzających �ch pon�es�en�e.
23. Jeżel� łączna wysokość św�adczeń podstawowych z tytułu tego samego zdarzen�a przekracza sumę ubezp�eczen�a, 

w p�erwszej kolejnośc� jest wypłacane św�adczen�e z tytułu uszczerbku na zdrow�u.
24. Wypłata św�adczeń dodatkowych następuje n�ezależn�e od wypłaty św�adczeń podstawowych, przy czym Gothaer 

TU S.A. wypłaca św�adczen�a podstawowe w p�erwszej kolejnośc�.
25. Św�adczen�e lub odszkodowan�e jest wypłacane w złotych.

§ 12 ReKlaMaCJe
1. Reklamację w zw�ązku z zawarc�em lub wykonan�em umowy ubezp�eczen�a może zgłos�ć Ubezp�eczający, 

Ubezp�eczony lub uprawn�ony z tej umowy (w tym Uprawn�ony w rozum�en�u OWU).
2. Reklamację można złożyć:

1) w �orm�e p�semnej – na adres wybranej jednostk� Gothaer TU S.A. lub osob�śc�e;
2) w �orm�e elektron�cznej (�ormularz reklamacyjny na stron�e �nternetowej www.gothaer.pl);
3) ustn�e (osob�śc�e do protokołu lub tele�on�czn�e).

3. Reklamacja pow�nna zaw�erać:
1) �m�ę, nazw�sko (nazwę), adres � numer tele�onu kontaktowego zgłaszającego reklamację;
2) numer zgłoszen�a szkody lub numer pol�sy;
3) przedm�ot reklamacj�;
4) uzasadn�en�e reklamacj�, z podan�em ewentualnych dowodów.

4. Reklamacja jest rozpatrywana n�ezwłoczn�e, n�e późn�ej n�ż w term�n�e 30 dn� od dn�a jej otrzyman�a. Jeżel� z uwag� 
na szczególne skompl�kowan�e sprawy n�e jest możl�we udz�elen�e odpow�edz� we wskazanym wyżej term�n�e, ter-
m�n ten zostaje wydłużony do n�e w�ęcej n�ż 60 dn� od dn�a otrzyman�a reklamacj�. Zgłaszający reklamację zostaje 
po�n�ormowany o:
1) przyczyn�e opóźn�en�a;
2) okol�cznośc�ach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzen�a sprawy;
3) przew�dywanym term�n�e rozpatrzen�a reklamacj� � udz�elen�a odpow�edz�.

5. O sposob�e rozpatrzen�a reklamacj� Gothaer TU S.A. pow�adam�a zgłaszającego reklamację w postac� pap�erowej 
lub za pomocą �nnego trwałego nośn�ka �n�ormacj�, przy czym udz�elen�e przez Gothaer TU S.A. odpow�edz� na 
reklamację pocztą elektron�czną jest możl�we wyłączn�e na wn�osek kl�enta.

6. Zgłaszający reklamację może wystąp�ć do Rzeczn�ka F�nansowego z wn�osk�em o rozpatrzen�e sprawy.
7. Spór może zostać rozstrzygn�ęty w drodze pozasądowego postępowan�a w spraw�e rozw�ązywan�a spo-

rów m�ędzy kl�entem a podm�otem rynku fnansowego, prowadzonego przez Rzeczn�ka F�nansowego  
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(adres strony �nternetowej: www.r�.gov.pl), albo postępowan�a przed Sądem Polubownym przy Kom�sj� Nadzoru 
F�nansowego (adres strony �nternetowej: www.kn�.gov.pl).

8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzen�a swo�ch roszczeń przed sądem powszechnym. 
Powództwo o roszczen�e wyn�kające z umowy ubezp�eczen�a można wytoczyć według przep�sów o właśc�wośc� 
ogólnej albo przed sąd właśc�wy dla m�ejsca zam�eszkan�a lub s�edz�by Ubezp�eczającego, Ubezp�eczonego 
lub Uprawn�onego z umowy ubezp�eczen�a bądź przed sąd właśc�wy dla m�ejsca zam�eszkan�a spadkob�ercy 
Ubezp�eczonego lub spadkob�ercy Uprawn�onego z umowy ubezp�eczen�a.

9. Gothaer TU S.A. podlega nadzorow� Kom�sj� Nadzoru F�nansowego.

§ 13 Postanowienia KoŃCowe
1. Wszelk�e zaw�adom�en�a � ośw�adczen�a składane przez strony umowy w�nny być sporządzone na p�śm�e � dorę-

czone za potw�erdzen�em odb�oru lub przesłane l�stem poleconym, o �le z postanow�eń umowy ubezp�eczen�a  
(w tym szczególnych regulacj� OWU) n�e wyn�ka �naczej.

2. Ubezp�eczający jest zobow�ązany po�n�ormować Gothaer TU S.A. o zm�an�e swojego adresu zam�eszkan�a bądź 
s�edz�by.

3. Gothaer TU S.A. jest zobow�ązane po�n�ormować Ubezp�eczającego o zm�an�e adresu s�edz�by.
4. Do spraw n�euregulowanych w OWU mają zastosowan�e przep�sy prawa polsk�ego, w tym w szczególnośc� 

Kodeksu cyw�lnego oraz aktów prawnych regulujących dz�ałalność ubezp�eczen�ową. 
5. OWU (wraz z klauzulam�) zostały zatw�erdzone uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 16/2019 z dn�a 11.04.2019 r.,  

wchodzą w życ�e 14 kw�etn�a 2019 r. � mają zastosowan�e do umów ubezp�eczen�a zawartych począwszy  
od tej daty.

Prezes Zarządu

Anna Włodarczyk-Moczkowska

Członek Zarządu

Adam Dwuleck�
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Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży 
oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

Tabela świadczeń stałych

pkt Rodzaj urazu Procent uszczerbku

UTRATY, AMPUTACJE Prawa (dominująca) Lewa

1 Kończyna górna powyżej stawu łokciowego 70 % 60 %

2 Kończyna górna poniżej stawu łokciowego 60% 50%

3 Kończyna dolna powyżej stawu kolanowego 60%

4 Kończyna dolna poniżej stawu kolanowego 50%

5 Kończyna dolna poniżej stępu (przodostopie) 30%

6 Całkowita utrata obu stóp 100%

7
Całkowita utrata jednej kończyny górnej i jednej kończyny 
dolnej, utrata jednej ręki i jednej stopy powyżej stawu 
skokowego

100%

8 Całkowite porażenie co najmniej dwóch kończyn 100%

9 Całkowite porażenie jednej kończyny 50% 40%

10 Całkowita utrata kciuka 15% 10%

11 Częściowa utrata kciuka 8% 6%

12 Całkowita utrata palca II 12% 10%

13 Częściowa utrata palca II 6% 4%

14 Całkowita utrata palca III, IV, – za każdy 7% 5%

15 Częściowa utrata palców III, IV, 3% 2%

16 Całkowita utrata palca V 3% 3%

17 Częściowa utrata palca V 2% 1%

18 Utrata opuszki kciuka, palca II, III - za każdy 1% 1%

19 Całkowita utrata wszystkich palców jednej ręki 40% 30%

20 Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V (za każdy) 2%

21 Częściowa utrata palców stopy II, III, IV, V (za każdy) 1%

22 Całkowita utrata palucha 8%

23 Częściowa utrata palucha 5%

24 Całkowita utrata wszystkich palców jednej stopy 15%

25 Utrata brodawki u kobiet 15%

26 Utrata sutka 10%

27 Jednostronna utrata wzroku 40%

28 Obustronna utrata wzroku 100%

29 Jednostronna utrata wzroku z jednoczesnym wyłuszcze-
niem gałki ocznej 50%
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30 Jednostronna utrata słuchu 30%

31 Całkowita obustronna utrata słuchu 80%

32 Całkowita utrata mowy 100%

33 Całkowita utrata małżowiny usznej 15%

34 Częściowa utrata małżowiny usznej 4%

35 Całkowita utrata obu małżowin usznych 30%

36 Całkowita utrata nosa 20%

37 Amputacja skrzydełka nosa 8%

38 Całkowita utrata zębów stałych (za każdy) 2%, maksymalnie 20%

39 Częściowa utrata zębów stałych (za każdy) 1%, maksymalnie 10%

40 Całkowita utrata zębów mlecznych (za każdy) 1%, maksymalnie 10%

41 Utrata szczęki lub żuchwy 40%

42 Całkowita utrata śledziony 20%

43 Utrata macicy 40%

44 Utrata prącia 40%

45 Całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej nerce zdrowej) 20%

46 Całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośle-
dzeniu funkcji drugiej nerki 80%

47 Całkowita utrata jajnika lub jądra 10%

48 Całkowita utrata obu jąder lub obu jajników 40%

ZŁAMANIA Prawa (dominująca) Lewa

49 Złamanie kości pokrywy czaszki 5%

50 Złamanie kości podstawy czaszki 10%

51 Złamanie kości szczęki lub żuchwy 6%

52 Złamania kości nosa 2%

53 Złamanie żebra za każde 1%, maksymalnie – 10%

54 Złamanie mostka 3%

55 Złamanie łopatki, obojczyka 6% 5%

56 Złamanie kości ramiennej 6% 5%

57 Złamania w obrębie kości przedramienia 3% 2%

58 Złamania w obrębie nadgarstka i śródręcza 2% 1%

59 Złamania kciuka i palca II 2% 1%

60 Złamania palców III–V (za każdy palec) 1% 1%

61 Złamania miednicy 12%

62 Złamania kości udowej 10%

63 Złamania kości podudzia (piszczelowej lub piszczelowej  
i strzałkowej) 2%
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64 Złamania w obrębie stawu skokowo-goleniowego 2%

65 Złamania w obrębie stawu kolanowego 2%

66 Złamania w obrębie stopy (z wyłączeniem kości palców) 1%

67 Złamania w obrębie palucha 2%

68 Złamania w obrębie palców stopy (za każdy palec) 1%

69 Złamania w obrębie biodra 5%

70 Złamania trzonów kręgów,bez objawów neurologicznych 
(za każdy) 4%

71 Złamania kręgosłupa – łuków, wyrostków poprzecznych, 
kolczystych (za każdy) 2%

72 Złamania w obrębie kości ogonowej 3%

ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA Prawa (dominująca) Lewa

73 Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczy-
kowo-mostkowego lub ramieniowo-łopatkowego 3% 2%

74 Skręcenie w obrębie stawu obojczykowo-barkowego lub 
obojczykowo-mostkowego lub ramieniowo-łopatkowego 2% 1%

75 Zwichnięcie w stawie łokciowym 5% 4%

76 Skręcenie stawu łokciowego 3% 2%

77 Skręcenie, zwichnięcie nadgarstka 2% 1%

78 Zwichnięcie, skręcenie w obrębie kciuka 2% 1%

79 Zwichnięcie, skręcenie stawów międzypaliczkowych lub 
śródręczno paliczkowych palców II–V (za każdy palec) 0,5% 0,5%

80 Zwichnięcia pourazowe stawu biodrowego 10%

81 Skręcenie w stawie biodrowym 3%

82 Zwichnięcia w obrębie stawu kolanowego 5%

83 Skręcenie stawu kolanowego 3%

84 Zwichnięcia w obrębie stawu skokowo-goleniowego 1%

85 Skręcenie w stawie skokowym lub w obrębie stopy bądź  
w stawie skokowym i obrębie stopy 1%

86 Zwichnięcie, skręcenie w obrębie stępu 1%

87 Zwichnięcie, skręcenie palucha 1%

88 Zwichnięcie lub  skręcenie palców stopy od II do V  
(za każdy palec) 1%

89 Skręcenie kręgosłupa szyjnego 1%

90 Skręcenie kręgosłupa piersiowego 1%

91 Skręcenie kręgosłupa lędźwiowego 1%

INNE

92 Wstrząśnienie mózgu z potwierdzoną niepamięcią lub 
utratą przytomności, bez hospitalizacji 1%

93 Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja szpitalna 1 - 2 dni 2%
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94 Wstrząśnienie mózgu - hospitalizacja szpitalna powyżej 
2 dni 3%

95 Stłuczenie mózgu 10%

96 Rany skóry twarzy wymagająca zaopatrzenia chirurgicz-
nego, np. szwami 3%

97 Rany skóry poza twarzą wymagająca zaopatrzenia chirur-
gicznego, np. szwami 2%

98 Rany kąsane twarzy 2%

99 Rany kąsane poza twarzą 1%

100 zaburzenia mowy 10%

101 Koncentryczne zwężenie pola widzenia 20%

102 Zaburzenia w drożności przewodów łzowych 10%

103 "Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodze-
nie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.)" 7%

104 Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu 20%

105 Wodniak jądra pourazowy 7%

106 Obniżenie ostrości widzenia, wg. Tablicy Snellena 
o każde 0,1 5%

107 Oskalpowanie u mężczyzn 7%

108 Oskalpowanie u kobiet 10%

109 Urazy mięśni niezwiązane z innymi urazami wymienionymi 
w niniejszej tabeli 3%

110 Zerwania ścięgien niezwiązane ze skręceniami i zwichnię-
ciami wymienionymi w niniejszej tabeli 3%

111 Zawał serca 20%

112
Wszelkie inne urazy niewymienione w niniejszej tabeli 
powodujące konieczność jednorazowego, nieprzerwanego 
leczenia szpitalnego trwającego co najmniej 3 dni w okre-
sie maksymalnie 12 miesięcy od daty zdarzenia

2%

ZABURZENIA NEUROLOGICZNE, INNE NASTĘPSTWA 
URAZU GŁOWY

113 Porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (Lovett 0-1) 100%

114 "Niedowład połowiczy lub parapareza znacznie utrudnia-
jące sprawność kończyn (Lovett 2)" 80%

115 "Niedowład połowiczy lub parapareza średnio utrudnia-
jące sprawność kończyn (Lovett 3)" 70%

116 Niedowład połowiczy nieznacznego stopnia (Lovett 3 + - 4-) 40%

117 "Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający 
sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób" 100%

118 "Utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający spraw-
ność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp." 60%

119 Utrwalony zespół pozapiramidowy 10%

120 Utrwalone zaburzenia równowagi 30%
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121 Potwierdzona (obserwacjami napadu przez lekarza) 
padaczka pourazowa 50%

122 Encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi, spowol-
nieniem itp. 50%

123
"Cerebrastenia związana z urazem czaszkowo-mózgowym 
− zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, pamięci, uwagi 
- utrzymujące się ponad 6 miesięcy od urazu, pomimo 
leczenia − konieczna dokumentacja leczenia"

10%

124
"Potwierdzone  pourazowe bóle głowy - utrzymujące się 
ponad 6 miesięcy od urazu, pomimo leczenia − konieczna 
dokumentacja leczenia"

5%

125
"Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka 
prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrz-
wydzielnicze pochodzenia ośrodkowego)"

30%

126 Uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej 15%

127 Uszkodzenie nerwu trójdzielnego 10%

128 Uszkodzenie nerwu twarzowego 10%

129 "Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób 
trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy)" 70%

130 Inny trwały niedowład lub paraliż 10%

131 Udar mózgu, który nie pozostawił trwałych następstw 5%

OPARZENIA, ODMROŻENIA

132 Oparzenie II° 1-2% powierzchni ciała (TBSA) 1%

133 Oparzenie II° 3-14% powierzchni ciała (TBSA) 5%

134 Oparzenie II° 15-30% powierzchni ciała (TBSA) 10%

135 Oparzenie II°powyżej 30% powierzchni ciała (TBSA) 20%

136 Oparzenie III° 1-2% powierzchni ciała (TBSA) 2%

137 Oparzenie III° 3-10% powierzchni ciała (TBSA) 6%

138 Oparzenie III° 11-30% powierzchni ciała (TBSA) 15%

139 Oparzenie III°powyżej 30% powierzchni ciała (TBSA) 25%

140 Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu 25%

141 Odmrożenie II - III° jednego palca ręki lub stopy 1%

142 Odmrożenie II - III° więcej niż jednego palca ręki lub stopy 3%

143 Odmrożenie II - III° nosa lub małżowiny usznej 3%
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KlaUZUla nR 1 
K��z�y ��cz���� �����p��� ����zcz�ś������ �yp�dku

§ 1 DeFiniCJe
Przez użyte w n�n�ejszej klauzul� pojęc�a rozum�e s�ę:

1) koszty leczen�a – zalecone przez lekarza, udokumentowane � zw�ązane z n�eszczęśl�wym wypadk�em koszty:
a) w�zyt lekarsk�ch, zab�egów ambulatoryjnych � operacj�;
b) zakupu lekarstw � środków opatrunkowych;
c) transportu z m�ejsca wypadku do szp�tala lub ambulator�um.

 Za koszty leczen�a uważa s�ę równ�eż koszty badań d�agnostycznych, koszty odbudowy stomatolog�cznej zębów, 
o �le zostały uszkodzone wskutek n�eszczęśl�wego wypadku oraz koszty operacj� plastycznych kon�ecznych dla 
usun�ęc�a skutków n�eszczęśl�wego wypadku. 

 W zależnośc� od war�antu ubezp�eczen�a, za koszty leczen�a uważa s�ę równ�eż koszty leczen�a usprawn�ającego; 
2) leczen�e usprawn�ające – terap�a medyczna zalecona przez lekarza, mająca na celu przywrócen�e możl�w�e naj-

pełn�ejszej sprawnośc� psychofzycznej układu kostno-m�ęśn�owo-nerwowego oraz wyel�m�nowan�e zaburzeń  
� negatywnych reakcj� psych�cznych. Za leczen�e usprawn�ające uważa s�ę równ�eż rehab�l�tację.

§ 2 ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Zakres umowy ubezp�eczen�a zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�-

wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”, zwanych dalej OWU, 
pod warunk�em zapłacen�a dodatkowej składk�, rozszerza s�ę na podstaw�e n�n�ejszej klauzul� o wypłatę św�ad-
czen�a z tytułu pokryc�a kosztów leczen�a.

2. Umowa ubezp�eczen�a może być zawarta w war�anc�e standardowym � rozszerzonym.
3. Gothaer TU S.A. dokonuje zwrotu kosztów leczen�a, jeżel� koszty leczen�a:

1) n�e zostały pokryte z ubezp�eczen�a społecznego lub z �nnego tytułu oraz
2) powstały w zw�ązku z leczen�em prowadzonym na terytor�um Rzeczypospol�tej Polsk�ej.

§ 3 sUMa UBeZPieCZenia
1. Suma ubezp�eczen�a kosztów leczen�a wynos� w war�anc�e standardowym 10%, a w war�anc�e rozszerzonym 30% 

sumy ubezp�eczen�a z tytułu uszczerbku na zdrow�u będącego następstwem n�eszczęśl�wego wypadku.
2. Suma ubezp�eczen�a, o której mowa w ust. 1, jest sumą na jedno � wszystk�e zdarzen�a ubezp�eczen�owe � ulega 

zmn�ejszen�u o każdą wypłatę św�adczen�a z tytułu ubezp�eczen�a kosztów leczen�a.

§ 4 ŚwiaDCZenie
1. W zależnośc� od wyboru Ubezp�eczającego, ubezp�eczen�e kosztów leczen�a na podstaw�e n�n�ejszej klauzul� jest 

św�adczone w war�anc�e standardowym albo rozszerzonym:
1) ochrona ubezp�eczen�owa w war�anc�e standardowym n�e obejmuje kosztów leczen�a usprawn�ającego;
2) ochrona ubezp�eczen�owa w war�anc�e rozszerzonym obejmuje równ�eż koszty leczen�a usprawn�ającego.

2. L�m�t zwrotu kosztów odbudowy stomatolog�cznej zębów uszkodzonych w wyn�ku n�eszczęśl�wego wypadku  
w obu war�antach (standardowym � rozszerzonym) wynos� 300 zł za jeden ząb.

3. Ustalen�e zasadnośc� � wysokośc� św�adczen�a z tytułu zwrotu kosztów leczen�a jest dokonywane na podstaw�e 
następujących dokumentów:
1) dokumentu potw�erdzającego kon�eczność poddan�a s�ę przez Ubezp�eczonego leczen�u w zw�ązku z n�eszczę-

śl�wym wypadk�em, zaw�erającego (d�agnozę lekarską);
2) rachunków lub �nnych dowodów pon�es�en�a przez Ubezp�eczonego kosztów leczen�a, zaw�erających:

a) �m�ę � nazw�sko Ubezp�eczonego;
b) dane teleadresowe placówk� medycznej udz�elającej pomocy (za placówkę taką uznaje s�ę równ�eż aptekę);
c) podp�s lekarza lub osoby uprawn�onej do reprezentowan�a placówk� medycznej.

§ 5 Postanowienia KoŃCowe
W zakres�e n�euregulowanym zap�sam� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.
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KlaUZUla nR 2 
Ś���dcz���� �zp������

§ 1 ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Zakres umowy ubezp�eczen�a zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�-

wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”,  zwanych dalej OWU, 
pod warunk�em zapłacen�a dodatkowej składk�, rozszerza s�ę na podstaw�e n�n�ejszej klauzul� o wypłatę św�ad-
czen�a szp�talnego.

2. Św�adczen�e szp�talne przysługuje Ubezp�eczonemu za udokumentowany okres pobytu w szp�talu, jeżel� 
Ubezp�eczony mus�ał poddać s�ę leczen�u, na podstaw�e sk�erowan�a lekarza specjal�sty, w zw�ązku z n�eszczęśl�-
wym wypadk�em lub chorobą, z zastrzeżen�em, że choroba mus� być zd�agnozowana w okres�e ubezp�eczen�a.

§ 2 sUMa UBeZPieCZenia
1. Suma ubezp�eczen�a św�adczen�a szp�talnego jest wskazana w dokumenc�e ubezp�eczen�a � stanow� górną gra-

n�cę odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. w tym zakres�e na jedno � wszystk�e zdarzen�a ubezp�eczen�owe.
2. Suma ubezp�eczen�a ulega zmn�ejszen�u o każdą wypłatę św�adczen�a z tytułu ubezp�eczen�a św�adczen�a szp�-

talnego.

§ 3 ŚwiaDCZenie
1. Ubezp�eczonemu przysługuje dz�enne św�adczen�e szp�talne w wysokośc� wskazanej w dokumenc�e ubezp�ecze-

n�a.
2. Św�adczen�e szp�talne przysługuje maksymaln�e za 90 dn� pobytu w szp�talu � jest wypłacane z tytułu każdora-

zowego pobytu w szp�talu w wyn�ku tego samego zdarzen�a ubezp�eczen�owego, przy czym w raz�e p�erwszego 
pobytu w szp�talu św�adczen�e jest wypłacane:
1)  w przypadku hosp�tal�zacj� w zw�ązku z n�eszczęśl�wym wypadk�em - od 3. dn�a pobytu w szp�talu;
2) w przypadku hosp�tal�zacj� w zw�ązku z chorobą - od 5. dn�a pobytu w szp�talu;
3) w przypadku kolejnych hosp�tal�zacj� w zw�ązku z tym samym zdarzen�em (n�eszczęśl�wym wypadk�em albo 

chorobą) – od 1. dn�a pobytu w szp�talu.
3. Ustalen�e zasadnośc� � wysokośc� św�adczen�a szp�talnego odbywa s�ę na podstaw�e dokumentu potw�erdzają-

cego kon�eczność poddan�a s�ę przez Ubezp�eczonego leczen�u szp�talnemu w zw�ązku z n�eszczęśl�wym wypad-
k�em lub chorobą, zaw�erającego d�agnozę lekarską oraz określen�e czasu pobytu w szp�talu.

§ 4 Postanowienia KoŃCowe
W zakres�e n�euregulowanym zap�sam� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.

KlaUZUla nR 3 
Ś���dcz���� z �y�ułu śm��rc� Ub�zp��cz����� ��ku��k �yp�dku k�mu��k�cyj����

§ 1 DeFiniCJa
Przez wypadek komun�kacyjny rozum�e s�ę n�eszczęśl�wy wypadek wywołany ruchem pojazdu, z udz�ałem 
Ubezp�eczonego jako osoby k�erującej pojazdem, pasażera pojazdu albo p�eszego w rozum�en�u Prawa o ruchu 
drogowym, stanow�ący wyłączną � bezpośredn�ą przyczynę odn�es�en�a przez Ubezp�eczonego obrażeń c�ała pro-
wadzących do śm�erc�.

§ 2 ZaKRes UBeZPieCZenia
Zakres umowy ubezp�eczen�a zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�-
wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”, zwanych dalej OWU, pod 
warunk�em zapłacen�a dodatkowej składk�, rozszerza s�ę na podstaw�e n�n�ejszej klauzul� o wypłatę, jednorazo-
wego, ryczałtowego św�adczen�a z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego wskutek wypadku komun�kacyjnego.

§ 3 sUMa UBeZPieCZenia
Suma ubezp�eczen�a z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego wskutek wypadku komun�kacyjnego wynos� ��% sumy ubez-
p�eczen�a z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego za�stn�ałej w wyn�ku n�eszczęśl�wego wypadku n�espowodowanego 
aktem terroru an� n�eza�stn�ałego na teren�e placówk� ośw�atowej.

§ 4 ŚwiaDCZenie
1. Św�adczen�e z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego wskutek wypadku komun�kacyjnego jest wypłacane jednorazowo, 

w wysokośc� sumy ubezp�eczen�a, o której mowa w § 3 n�n�ejszej klauzul�.
2. Łączna wysokość św�adczen�a z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego wskutek wypadku komun�kacyjnego oraz św�ad-

czen�a z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego w wyn�ku n�eszczęśl�wego wypadku wynos� 150% sumy ubezp�eczen�a  
w zakres�e św�adczen�a z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego za�stn�ałej w wyn�ku n�eszczęśl�wego wypadku n�espo-
wodowanego aktem terroru lub n�eza�stn�ałego na teren�e placówk� ośw�atowej.
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3. Gothaer TU S.A. wypłaca św�adczen�e, jeżel� śm�erć Ubezp�eczonego wskutek wypadku komun�kacyjnego nastą-
p�ła w c�ągu 12 m�es�ęcy od daty tego wypadku.

4. Św�adczen�e z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego wskutek wypadku komun�kacyjnego jest wypłacane Uprawn�onemu.

§ 5 Postanowienia KoŃCowe
W zakres�e n�euregulowanym zap�sam� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.

KlaUZUla nR 4 
Ś���dcz���� z �y�ułu śm��rc� j�d���� �ub �b�j�� r�dz�c�� �ub �p��ku��� pr���ych Ub�zp��cz����� 
��ku��k ����zcz�ś������ �yp�dku

§ 1 DeFiniCJa
Przez współubezp�eczonego rozum�e s�ę rodz�ca albo op�ekuna prawnego Ubezp�eczonego będącego dz�eck�em 
albo studentem, pob�erającym naukę � pozostającym na wyłącznym utrzyman�u rodz�ców albo op�ekunów praw-
nych w okres�e ubezp�eczen�a.

§ 2 ZaKRes UBeZPieCZenia
Zakres umowy ubezp�eczen�a zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�-
wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”, zwanych dalej OWU, roz-
szerza s�ę na podstaw�e n�n�ejszej klauzul� o wypłatę, jednorazowego, ryczałtowego św�adczen�a z tytułu śm�erc� 
jednego lub obojga rodz�ców lub op�ekunów prawnych wskutek n�eszczęśl�wego wypadku, pod warunk�em zapła-
cen�a dodatkowej składk�.

§ 3 sUMa UBeZPieCZenia
1. Suma ubezp�eczen�a z tytułu śm�erc� współubezp�eczonego wskutek n�eszczęśl�wego wypadku jest wskazana  

w dokumenc�e ubezp�eczen�a. 
2. Suma ubezp�eczen�a, o której mowa w ust. 1, jest sumą na jedno � wszystk�e zdarzen�a ubezp�eczen�owe.

§ 4 ŚwiaDCZenie
1. Św�adczen�e z tytułu śm�erc� wskutek n�eszczęśl�wego wypadku jednej bądź w�ększej l�czby współubezp�eczo-

nych jest wypłacane jednorazowo, w wysokośc� sumy ubezp�eczen�a, o której mowa w § 3 n�n�ejszej klauzul�, 
n�ezależn�e od l�czby współubezp�eczonych.

2. Św�adczen�e jest należne pod warunk�em, że śm�erć współubezp�eczonego wskutek n�eszczęśl�wego wypadku 
nastąp�ła w c�ągu 12 m�es�ęcy od daty n�eszczęśl�wego wypadku.

3. Św�adczen�e jest wypłacane Ubezp�eczonemu.

§ 5 Postanowienia KoŃCowe
W zakres�e n�euregulowanym zap�sam� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.

KlaUZUla nR 5 
Ś���dcz����  z �y�ułu p���ż���� z�ch�r������ �ub �p�r�cj� ch�rur��cz��j Ub�zp��cz�����

Postanow�en�a n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e do umowy dodatkowego ubezp�eczen�a na wypadek poważ-
nego zachorowan�a lub operacj� ch�rurg�cznej Ubezp�eczonego, zwanej dalej umową dodatkową, stanow�ącej 
rozszerzen�e umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu  
w placówkach ośw�atowych zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych 
wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”, zwanych dalej OWU.

§ 1 DeFiniCJe
Przez użyte w n�n�ejszej klauzul� pojęc�a rozum�e s�ę:

1) ch�r�b� �������r��� zł�ś���� – n�ekontrolowany rozrost � rozprzestrzen�an�e s�ę w organ�zm�e złośl�wych 
komórek nowotworowych wykazujących cechy �nwazj� � destrukcj� tkanek otaczających. Rozpoznan�e nowo-
tworu złośl�wego mus� być potw�erdzone badan�em h�stopatolog�cznym pobranego mater�ału lub �nnym bada-
n�em kon�ecznym do określen�a stad�um zaawansowan�a choroby. Za chorobę nowotworową złośl�wą uważa 
s�ę także b�ałaczkę � chorobę Hodgk�na.

 Za chorobę nowotworową złośl�wą w rozum�en�u n�n�ejszej klauzul� n�e uważa s�ę:
a) n�e�nwazyjnych guzów, wykazujących jedyn�e wczesne zm�any złośl�we;
b) zlokal�zowanych nowotworów „�n s�tu”;
c) m�ęsaka Kapos�ego � nowotworów towarzyszących AIDS;
d) nowotworów skóry �nnych n�ż czern�ak złośl�wy nac�ekający w głąb ponad �,�� mm;
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2) ����yd����ść ��r�k – n�eodwracalna utrata �unkcj� obu nerek albo jedynej nerk�, n�ezależn�e od przyczyny, 
wywołująca kon�eczność regularnej d�al�zy lub hemod�al�zy nerek u Ubezp�eczonego lub prowadząca do prze-
szczepu organu;

3) �p�r�cj� ch�rur��cz�� – n�ezbędny z medycznego punktu w�dzen�a, �nwazyjny zab�eg ch�rurg�czny, wykonany  
w zn�eczulen�u ogólnym, przewodowym lub m�ejscowym, przez wykwal�fkowany personel medyczny, połączony 
z przec�ęc�em tkanek, w trakc�e pobytu w szp�talu, mający na celu wyleczen�e lub zmn�ejszen�e objawów cho-
roby, której zd�agnozowan�e przez lekarza mus� m�eć m�ejsce w okres�e ubezp�eczen�a, lub urazu spowodowa-
nego n�eszczęśl�wym wypadk�em. Operacją ch�rurg�czną w rozum�en�u klauzul� n�e jest zab�eg przeprowadzony  
w celach d�agnostycznych, zab�eg endoskopowy oraz cesarsk�e c�ęc�e, a także �nwazyjny zab�eg ch�rurg�czny n�e-
wymagający co najmn�ej dwudn�owego pobytu w szp�talu oraz zab�eg n�ewyn�kający ze wskazań medycznych;

4) p�r�ż���� k�ńczy� – całkow�ta � trwała utrata ruchowośc� co najmn�ej dwóch całych kończyn, powodująca 
n�emożność �ch używan�a przez co najmn�ej 12 następujących po sob�e m�es�ęcy od momentu wystąp�en�a 
porażen�a. Gothaer TU S.A. wymaga przedstaw�en�a zaśw�adczen�a dokumentującego przyczynę (choroba lub 
zdarzen�e) wystąp�en�a porażen�a;

5) p���ż�� z�ch�r������ – zd�agnozowan�e u Ubezp�eczonego przez lekarza w okres�e odpow�edz�alnośc� 
Gothaer TU S.A. jednej lub k�lku wym�en�onych chorób:
a) choroba nowotworowa złośl�wa;
b) n�ewydolność nerek;
c) porażen�e kończyn;
d) przeszczep organu;
e) utrata wzroku;
�) utrata słuchu;
g) cukrzyca typu �;
h) przewlekłe w�rusowe zapalen�e wątroby typu B lub C;
�) borel�oza lub odkleszczowe zapalen�e opon mózgowych;

6) prz��zcz�p �r���u – zab�eg ch�rurg�czny polegający na przeszczep�e nerek, serca, płuc, wątroby lub trzustk� 
Ubezp�eczonego;

7) u�r��� �łuchu – całkow�ta, trwała � n�eodwracalna utrata słuchu u Ubezp�eczonego, dotycząca wszystk�ch 
dźw�ęków;

8) u�r��� �zr�ku – całkow�ta, trwała � n�eodwracalna utrata wzroku w obojgu oczach bądź w jedynym oku, która 
n�e może zostać skorygowana wskutek postępowan�a medycznego, np. zab�egu operacyjnego.

§ 2 PRZeDMiot i ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Przedm�otem ubezp�eczen�a jest zdrow�e Ubezp�eczonego.
2. Zakres ubezp�eczen�a obejmuje wypłatę jednorazowego, ryczałtowego św�adczen�a z tytułu wystąp�en�a poważ-

nego zachorowan�a lub operacj� ch�rurg�cznej Ubezp�eczonego.
3. Odpow�edz�alność Gothaer TU S.A. z tytułu poważnego zachorowan�a lub operacj� ch�rurg�cznej rozpoczyna s�ę po 

upływ�e karencj�, która wynos� 60 dn� od dn�a zawarc�a umowy ubezp�eczen�a. 
4. Karencja n�e ma zastosowan�a w przypadku, gdy poważne zachorowan�e lub operacja ch�rurg�czna były następ-

stwem n�eszczęśl�wego wypadku, a także w raz�e zawarc�a umowy ubezp�eczen�a obejmującej klauzulę na rachu-
nek danego Ubezp�eczonego na kolejny okres ubezp�eczen�a, z zachowan�em c�ągłośc� ubezp�eczen�a.

§ 3 CZas tRwania UMowY DoDatKoweJ
Umowa dodatkowa jest zaw�erana wraz z zawarc�em umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych, na okres wykonywan�a tej umowy.

§ 4 sUMa UBeZPieCZenia
1. Suma ubezp�eczen�a z tytułu wystąp�en�a poważnego zachorowan�a lub operacj� ch�rurg�cznej Ubezp�eczonego 

jest wskazana w dokumenc�e ubezp�eczen�a. 
2. Suma ubezp�eczen�a, o której mowa w ust. 1, jest sumą na jedno � wszystk�e zdarzen�a za�stn�ałe w okres�e odpo-

w�edz�alnośc� Gothaer TU S.A.
3. Po wypłac�e św�adczen�a suma ubezp�eczen�a wyczerpuje s�ę.

§ 5 sKŁaDKa UBeZPieCZeniowa
1. Z tytułu zawarc�a umowy dodatkowej Ubezp�eczający jest zobow�ązany do zapłacen�a dodatkowej składk� ubez-

p�eczen�owej, odrębnej w stosunku do składk� z tytułu umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypad-
ków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych.
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2. Składkę obl�cza s�ę za �aktyczny czas trwan�a odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A., z uwzględn�en�em okresu karen-
cj�, o której mowa w § 2 ust. 3.

§ 6 ŚwiaDCZenie
1. Św�adczen�e z tytułu wystąp�en�a poważnego zachorowan�a lub operacj� ch�rurg�cznej Ubezp�eczonego jest wypła-

cane jednorazowo, n�ezależn�e od l�czby zdarzeń ubezp�eczen�owych, w wysokośc� sumy ubezp�eczen�a wskaza-
nej w dokumenc�e ubezp�eczen�a, o której mowa w § 4.

2. W przypadku operacj� ch�rurg�cznej polegającej na wyc�ęc�u m�gdałków, Gothaer TU S.A. wypłac� św�adczen�e  
w wysokośc� 50% św�adczen�a, o którym mowa w ust. 1.

§ 7 Postanowienia KoŃCowe
1. W zakres�e n�euregulowanym postanow�en�am� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.
2. Klauzula została zatw�erdzone uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 16/2019 z dn�a 11.04.2019 r., wchodz� w życ�e 

14 kw�etn�a 2019 r. � ma zastosowan�e do umów dodatkowych zawartych począwszy od tej daty.

KlaUZUla nR 6 
Ś���dcz���� z �y�ułu śm��rc� Ub�zp��cz����� � �y��ku ch�r�by �������r���j zł�ś����j

Postanow�en�a n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e do umowy dodatkowego ubezp�eczen�a na wypadek śm�erc� 
Ubezp�eczonego w wyn�ku choroby nowotworowej złośl�wej, zwanej dalej umową dodatkową, stanow�ącej rozsze-
rzen�e umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach 
ośw�atowych zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata, zwanych dalej OWU.

§ 1 DeFiniCJa
Przez chorobę nowotworową złośl�wą rozum�e s�ę n�ekontrolowany rozrost � rozprzestrzen�an�e s�ę w organ�zm�e 
złośl�wych komórek nowotworowych wykazujących cechy �nwazj� � destrukcj� tkanek otaczających, przy czym jej 
zd�agnozowan�e przez lekarza mus� nastąp�ć w okres�e odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. � być potw�erdzone bada-
n�em h�stopatolog�cznym pobranego mater�ału lub �nnym badan�em kon�ecznym do określen�a stad�um zaawanso-
wan�a choroby. Za chorobę nowotworową złośl�wą uważa s�ę także b�ałaczkę � chorobę Hodgk�na.
Za chorobę nowotworową złośl�wą w rozum�en�u n�n�ejszej klauzul� n�e uważa s�ę:

1) n�e�nwazyjnych guzów, wykazujących jedyn�e wczesne zm�any złośl�we;
2) zlokal�zowanych nowotworów „�n s�tu”;
3) m�ęsaka Kapos�ego � nowotworów towarzyszących AIDS;
4) nowotworów skóry �nnych n�ż czern�ak złośl�wy nac�ekający w głąb ponad 0,75 mm.

§ 2 ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Przedm�otem ubezp�eczen�a jest zdrow�e Ubezp�eczonego.
2. Zakres ubezp�eczen�a obejmuje wypłatę jednorazowego, ryczałtowego św�adczen�a z tytułu śm�erc� 

Ubezp�eczonego w wyn�ku choroby nowotworowej złośl�wej.

§ 3 sUMa UBeZPieCZenia
Suma ubezp�eczen�a z tytułu śm�erc� w wyn�ku choroby nowotworowej złośl�wej wynos� ��% sumy ubezp�eczen�a 
z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego za�stn�ałej w wyn�ku n�eszczęśl�wego wypadku n�espowodowanego aktem terroru 
an� n�eza�stn�ałego na teren�e placówk� ośw�atowej.

§ 4 sKŁaDKa UBeZPieCZeniowa
Z tytułu zawarc�a umowy dodatkowej Ubezp�eczający jest zobow�ązany do zapłacen�a dodatkowej składk� ubezp�e-
czen�owej, odrębnej w stosunku do składk� z tytułu umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych.

§ 5 CZas tRwania UMowY DoDatKoweJ
Umowa dodatkowa jest zaw�erana wraz z zawarc�em umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych, na okres wykonywan�a tej umowy.

§ 6 ŚwiaDCZenie
1. Św�adczen�e jest należne, jeżel� śm�erć Ubezp�eczonego w wyn�ku choroby nowotworowej złośl�wej nastąp�ła  

w c�ągu 12 m�es�ęcy od zd�agnozowan�a tej choroby przez lekarza.
2. Św�adczen�e z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego w wyn�ku choroby nowotworowej złośl�wej jest wypłacane jednora-

zowo, w wysokośc� sumy ubezp�eczen�a wskazanej w dokumenc�e ubezp�eczen�a, o której mowa w § 3.
3. Św�adczen�e z tytułu śm�erc� Ubezp�eczonego w wyn�ku choroby nowotworowej złośl�wej jest wypłacane 

Uprawn�onemu.



28

§ 7 Postanowienia KoŃCowe
W zakres�e n�euregulowanym postanow�en�am� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.

KlaUZUla nR 7 
Z�d�śćuczy������ z� b�� d�z���y ��ku��k ����zcz�ś������ �yp�dku

§ 1 ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Zakres umowy ubezp�eczen�a zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczę-

śl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata, zwanych dalej OWU, 
pod warunk�em zapłacen�a dodatkowej składk�, rozszerza s�ę na podstaw�e n�n�ejszej klauzul� o wypłatę dodatko-
wego, jednorazowego, ryczałtowego św�adczen�a z tytułu zadośćuczyn�en�a za ból doznany przez Ubezp�eczonego 
wskutek n�eszczęśl�wego wypadku.

2. Św�adczen�e z tytułu zadośćuczyn�en�a za ból doznany przez Ubezp�eczonego wskutek n�eszczęśl�wego wypadku 
jest wypłacane Ubezp�eczonemu pod warunk�em, że Ubezp�eczony wskutek n�eszczęśl�wego wypadku wymagał 
hosp�tal�zacj� � jego pobyt w szp�talu trwał co najmn�ej 24 godz�ny.

§ 2 sUMa UBeZPieCZenia
1. Suma ubezp�eczen�a z tytułu zadośćuczyn�en�a za ból doznany przez Ubezp�eczonego wskutek n�eszczęśl�wego 

wypadku jest wskazana w dokumenc�e ubezp�eczen�a.
2. Suma ubezp�eczen�a, o której mowa w ust. 1, jest sumą na jedno � wszystk�e zdarzen�a ubezp�eczen�owe.

§ 3 ŚwiaDCZenie
1. Św�adczen�e z tytułu zadośćuczyn�en�a za ból doznany przez Ubezp�eczonego wskutek n�eszczęśl�wego wypadku 

jest wypłacane jednorazowo, w wysokośc� sumy ubezp�eczen�a wskazanej w dokumenc�e ubezp�eczen�a, o której 
mowa w § 2 n�n�ejszej klauzul�.

2. Św�adczen�e jest wypłacane Ubezp�eczonemu.

§ 4 Postanowienia KoŃCowe
W zakres�e n�euregulowanym zap�sam� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.

KlaUZUla nR 8 
Ub�zp��cz���� �dp����dz�����śc� cy�����j p��c��k� �ś�������j

Postanow�en�a n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e do umowy dodatkowego ubezp�eczen�a odpow�edz�alnośc� 
cyw�lnej placówk� ośw�atowej, zwanej dalej umową dodatkową, stanow�ącej rozszerzen�e umowy ubezp�eczen�a 
następstw n�eszczęśl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych zawartej na 
podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz perso-
nelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”, zwanych dalej OWU.

§ 1 DeFiniCJe
Przez użyte w n�n�ejszej klauzul� pojęc�a rozum�e s�ę:

1) czy��� ��r��� f������� – strata majątkowa n�ebędąca konsekwencją szkody na osob�e an� szkody w m�en�u;
2) �r���zyz� �����r���� – wartość szkody, pon�żej której Gothaer TU S.A. n�e wypłaca odszkodowan�a;
3) P��zk�d����y – osoba fzyczna n�eobjęta ochroną ubezp�eczen�ową na podstaw�e umowy dodatkowej, której 

Ubezp�eczony wyrządz�ł szkodę na osob�e lub szkodę w m�en�u;
4) p�d�yk����c� – osoba fzyczna, osoba prawna lub jednostka organ�zacyjna n�epos�adająca osobowośc� 

prawnej, której Ubezp�eczony pow�erzył wykonan�e określonych czynnośc�, prac lub usług; 
5) �zk�d� �� ���b�� – uszkodzen�e c�ała, rozstrój zdrow�a lub śm�erć;
6) �zk�d� � m����u – uszkodzen�e, zn�szczen�e lub utrata rzeczy;
7) Ub�zp��cz��y – placówka ośw�atowa objęta ochroną ubezp�eczen�ową na podstaw�e umowy dodatkowej;
8) ��r��śc� p�����ż�� – krajowe � zagran�czne znak� p�en�ężne, czek�, weksle � �nne dokumenty zastępujące  

w obroc�e gotówkę, a ponadto złoto, srebro � wyroby z tych metal�, kam�en�e szlachetne � perły oraz platyna  
� pozostałe metale z grupy platynowców.

§ 2 PRZeDMiot i ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Przedm�otem ubezp�eczen�a jest odpow�edz�alność cyw�lna Ubezp�eczonego za szkodę na osob�e lub szkodę 

w m�en�u wyrządzoną Poszkodowanemu w okres�e ubezp�eczen�a wskutek czynu n�edozwolonego lub wsku-
tek n�ewykonan�a lub n�enależytego wykonan�a zobow�ązan�a, pozostającą w zw�ązku z prowadzen�em przez 
Ubezp�eczonego dz�ałalnośc� statutowej lub pos�adan�em � użytkowan�em m�en�a.

2. Ochrona ubezp�eczen�owa obejmuje szkody wyrządzone przez członków personelu, w tym szkody wyn�kłe z braku 
właśc�wego nadzoru nad podop�ecznym� w czas�e pozostawan�a przez n�ch pod op�eką Ubezp�eczonego. 
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3. Ochrona ubezp�eczen�owa n�e obejmuje odpow�edz�alnośc� cyw�lnej dyrektora placówk� ośw�atowej bądź �nnej 
osoby k�erującej placówką ośw�atową, w zw�ązku z wykonywan�em przez n�ch obow�ązków służbowych (k�erown�-
czych).

4. Ochrona ubezp�eczen�owa n�e obejmuje szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezp�eczonego oraz szkód 
wyrządzonych w zw�ązku z n�ewykonan�em lub n�enależytym wykonan�em przez Ubezp�eczonego umowy przecho-
wan�a m�en�a, z zastrzeżen�em § 3.

5. Zakres terytor�alny ubezp�eczen�a obejmuje terytor�um Rzeczypospol�tej Polsk�ej.

§ 3
1. Za zapłatą dodatkowej składk�, zakres ochrony ubezp�eczen�owej udz�elanej na podstaw�e umowy dodatkowej 

może być rozszerzony o odpow�edz�alność cyw�lną Ubezp�eczonego za szkody zw�ązane z prowadzen�em przez 
Ubezp�eczonego szatn�.

2. Odpow�edz�alność Gothaer TU S.A. obejmuje odpow�edz�alność cyw�lną Ubezp�eczonego za szkody w m�e-
n�u oddanym Ubezp�eczonemu przez jego podop�ecznych na przechowan�e, spełn�ającym przynajmn�ej jeden  
z następujących warunków:
1) znajdującym s�ę w szatn�, w której podop�eczny otrzymuje dokument lub numerek przyp�sany do danego w�e-

szaka;
2) pozostaw�onym w szatn� z boksam� wydz�elonym� dla poszczególnych grup (np. klas);
3) znajdującym s�ę w sza�kach, w których są przechowywane rzeczy poszczególnych podop�ecznych (sza�k� �ndy-

w�dualne).
3. Odpow�edz�alność Gothaer TU S.A. n�e obejmuje odpow�edz�alnośc� cyw�lnej Ubezp�eczonego za szkody w odda-

nych Ubezp�eczonemu na przechowan�e wartośc�ach p�en�ężnych � �nnych środkach płatn�czych, dokumentach, 
b�żuter��, sprzęc�e elektron�cznym (m.�n. komputerach, tele�onach komórkowych, aparatach �otografcznych, 
sprzęc�e aud�o-w�zualnym), kluczach oraz wszelk�ego rodzaju nośn�kach danych � grach komputerowych.

§ 4 sUMa gwaRanCYJna
1. Suma gwarancyjna jest ustalana z Ubezp�eczającym przy zaw�eran�u umowy dodatkowej na jedno � wszystk�e 

zdarzen�a objęte ubezp�eczen�em. Suma gwarancyjna stanow� górną gran�cę odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A.
2. Suma gwarancyjna jest wskazana w dokumenc�e ubezp�eczen�a.
3. Górna gran�ca odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. z tytułu zatruć pokarmowych w zw�ązku z prowadzen�em przez 

Ubezp�eczonego stołówk� wynos� 10 000 zł na jedno � wszystk�e zdarzen�a � 200 zł na jednego Poszkodowanego.
4. Górna gran�ca odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. z tytułu prowadzen�a przez Ubezp�eczonego szatn� wynos�  

2 000 zł na wszystk�e zdarzen�a � 200 zł na jednego Poszkodowanego .
5. Po wypłac�e św�adczen�a z tytułu odpow�edz�alnośc� cyw�lnej suma gwarancyjna oraz l�m�ty, o których mowa  

w ust. 3 � 4, są pomn�ejszane o kwotę wypłaconego św�adczen�a.

§ 5 wYŁĄCZenia oDPowieDZialnoŚCi
1. Gothaer TU S.A. n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za szkody:

1) wyrządzone umyśln�e;
2) wyrządzone w stan�e po użyc�u alkoholu lub pod wypływem narkotyków, leków psychotropowych, środków 

odurzających lub podobn�e dz�ałających środków;
3) zw�ązane z naruszen�em dóbr osob�stych lub praw własnośc� �ntelektualnej;
4) polegające na zapłac�e jak�chkolw�ek kar p�en�ężnych, grzyw�en sądowych lub adm�n�stracyjnych, należnośc� 

umownych (w tym zadatków � odszkodowań z tytułu odstąp�en�a od umowy) oraz należnośc� publ�cznopraw-
nych;

5) powstałe wskutek wykonywan�a dz�ałalnośc�, do której prowadzen�a Ubezp�eczony n�e pos�adał wymaganych 
uprawn�eń, zezwoleń lub kwal�fkacj�;

6) wyn�kające z przen�es�en�a chorób zakaźnych;
7) powstałe w zw�ązku ze zn�szczen�em dokumentów, planów, zb�orów � kolekcj�, dz�eł sztuk� lub środków p�en�ęż-

nych;
8) wyrządzone w środow�sku naturalnym;
9) powstałe w zw�ązku z organ�zowan�em �mprez masowych podlegających obow�ązkowemu ubezp�eczen�u 

odpow�edz�alnośc� cyw�lnej organ�zatorów �mprez masowych;
10) wyrządzone w zw�ązku z prowadzen�em robót budowlanych;
11) będące czystym� stratam� fnansowym�;
12) których wartość n�e przekracza 200 zł (�ranszyza �ntegralna), za wyjątk�em szkód na osob�e oraz szkód w m�en�u 

w ramach ubezp�eczen�a odpow�edz�alnośc� cyw�lnej z tytułu prowadzen�a szatn�.
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2. Gothaer TU S.A. stosuje wyłączen�e albo ogran�czen�e swojej odpow�edz�alnośc�, jeżel� pom�ędzy zdarzen�em 
ubezp�eczen�owym lub szkodą a okol�cznośc�ą wskazaną w postanow�en�ach dotyczących danego wyłączen�a 
albo ogran�czen�a odpow�edz�alnośc� �stn�eje adekwatny zw�ązek przyczynowo-skutkowy, tj. gdy zdarzen�e ubez-
p�eczen�owe lub szkoda są typowym, normalnym następstwem wspomn�anej okol�cznośc�.

§ 6 CZas tRwania UMowY DoDatKoweJ
Umowa dodatkowa jest zaw�erana wraz z zawarc�em umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych, na okres wykonywan�a tej umowy.

§ 7 sKŁaDKa UBeZPieCZeniowa
Z tytułu zawarc�a umowy dodatkowej, Ubezp�eczający jest zobow�ązany do zapłacen�a dodatkowej składk� ubezp�e-
czen�owej, odrębnej w stosunku do składk� z tytułu umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych.

§ 8 ŚwiaDCZenie
Św�adczen�e z tytułu odpow�edz�alnośc� cyw�lnej jest wypłacane do wysokośc� sumy gwarancyjnej, o której mowa  
w § � ust. �-�, z zastrzeżen�em § � ust. �-�.

§ 9 Postanowienia KoŃCowe
1. W zakres�e n�euregulowanym postanow�en�am� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.
2. Klauzula została zatw�erdzona uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 16/2019 z dn�a 11.04.2019 r., wchodzą w życ�e  

14 kw�etn�a 2019 r. � mają zastosowan�e do umów dodatkowych zawartych począwszy od tej daty.

KlaUZUla nR 9 
Ub�zp��cz���� �dp����dz�����śc� cy�����j ��uczyc����, �ych����cy �ub ������ pr�c����k� p�d�����cz����

Postanow�en�a n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e do umowy dodatkowego ubezp�eczen�a odpow�edz�alnośc� 
cyw�lnej nauczyc�ela, wychowawcy lub �nnego pracown�ka pedagog�cznego, zwanej dalej umową dodatkową, sta-
now�ącej rozszerzen�e umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz perso-
nelu w placówkach ośw�atowych zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczę-
śl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”, zwanych dalej OWU.

§ 1 DeFiniCJe
Przez użyte w n�n�ejszej klauzul� pojęc�a rozum�e s�ę:
1) �r���zyz� �����r���� – wartość szkody, pon�żej której Gothaer TU S.A. n�e wypłaca odszkodowan�a;
2) P��zk�d����y – osoba fzyczna n�eobjęta ochroną ubezp�eczen�ową na podstaw�e umowy dodatkowej lub pla-

cówka ośw�atowa, którym Ubezp�eczony wyrządz�ł, odpow�edn�o, szkodę na osob�e lub szkodę w m�en�u;
3) �zk�d� �� ���b�� – uszkodzen�e c�ała, rozstrój zdrow�a lub śm�erć;
4) �zk�d� � m����u – uszkodzen�e, zn�szczen�e lub utrata rzeczy;
5) Ub�zp��cz��y – osoba fzyczna wykonująca zawód nauczyc�ela, wychowawcy lub �nnego pracown�ka pedagog�cz-

nego na podstaw�e obow�ązujących w tym zakres�e przep�sów prawa, zatrudn�ona w placówce ośw�atowej, objęta 
ochroną ubezp�eczen�ową na podstaw�e n�n�ejszej klauzul�.

§ 2 PRZeDMiot i ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Przedm�otem ubezp�eczen�a jest odpow�edz�alność cyw�lna Ubezp�eczonego za szkodę na osob�e lub szkodę  

w m�en�u wyrządzoną Poszkodowanemu w okres�e ubezp�eczen�a, pozostającą w zw�ązku ze sprawowan�em 
przez Ubezp�eczonego �unkcj� ośw�atowych, wychowawczych lub op�ekuńczych w odn�es�en�u do dz�ec� lub mło-
dz�eży objętej dz�ałan�em placówk� ośw�atowej, w tym �unkcj� sprawowanych przez Ubezp�eczonego w trakc�e 
zajęć pozalekcyjnych oraz na „z�elonych szkołach”, kolon�ach, obozach � wyc�eczkach.

2. Jeżel� w odn�es�en�u do odpow�edz�alnośc� Ubezp�eczonego ma zastosowan�e ogran�czen�e wyn�kające z przep�-
sów prawa pracy bądź �nnych przep�sów prawa, zakres odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A. jest ogran�czony do 
wysokośc� roszczeń przysługujących pracodawcy (placówce ośw�atowej) wobec Ubezp�eczonego.

3. Zakres terytor�alny ubezp�eczen�a obejmuje Europę.

§ 3 sUMa gwaRanCYJna
1. Suma gwarancyjna jest ustalana z Ubezp�eczającym przy zaw�eran�u umowy dodatkowej na jedno � wszystk�e 

zdarzen�a objęte ubezp�eczen�em � stanow� górną gran�cę odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A., z zastrzeżen�em  
§ 2 ust. 2.

2. Suma gwarancyjna jest wskazana w dokumenc�e ubezp�eczen�a.
3. Suma gwarancyjna jest pomn�ejszana o kwotę wypłaconego św�adczen�a.
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§ 4 wYŁĄCZenia oDPowieDZialnoŚCi
1. Gothaer TU S.A. n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za szkody:

1) wyrządzone umyśln�e;
2) wyrządzone w stan�e po użyc�u alkoholu lub pod wypływem narkotyków, leków psychotropowych, środków 

odurzających lub podobn�e dz�ałających środków;
3) zw�ązane z naruszen�em dóbr osob�stych lub praw własnośc� �ntelektualnej;
4) polegające na zapłac�e jak�chkolw�ek kar p�en�ężnych, grzyw�en sądowych lub adm�n�stracyjnych, należnośc� 

umownych (w tym zadatków � odszkodowań z tytułu odstąp�en�a od umowy) oraz należnośc� publ�cznopraw-
nych;

5) powstałe wskutek czynnośc�, do dokonywan�a których ubezp�eczony n�e pos�adał wymaganych uprawn�eń, 
zezwoleń lub kwal�fkacj�;

6) wyn�kające z przen�es�en�a chorób zakaźnych, za wyjątk�em zatruć pokarmowych;
7) powstałe w zw�ązku ze zn�szczen�em dokumentów, planów, zb�orów � kolekcj�, dz�eł sztuk� lub środków p�en�ęż-

nych;
8) wyrządzone w środow�sku naturalnym;
9) których wartość n�e przekracza 200 zł (�ranszyza �ntegralna), za wyjątk�em szkód na osob�e.

2. Gothaer TU S.A. stosuje wyłączen�e albo ogran�czen�e swojej odpow�edz�alnośc�, jeżel� pom�ędzy zdarzen�em 
ubezp�eczen�owym lub szkodą a okol�cznośc�ą wskazaną w postanow�en�ach dotyczących danego wyłączen�a 
albo ogran�czen�a odpow�edz�alnośc� �stn�eje adekwatny zw�ązek przyczynowo-skutkowy, tj. gdy zdarzen�e ubez-
p�eczen�owe lub szkoda są typowym, normalnym następstwem wspomn�anej okol�cznośc�.

§ 5 CZas tRwania UMowY DoDatKoweJ
Umowa dodatkowa jest zaw�erana wraz z zawarc�em umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych, na okres wykonywan�a tej umowy.

§ 6 sKŁaDKa UBeZPieCZeniowa
Z tytułu zawarc�a umowy dodatkowej, Ubezp�eczający jest zobow�ązany do zapłacen�a dodatkowej składk� ubezp�e-
czen�owej, odrębnej w stosunku do składk� z tytułu umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych.

§ 7 ŚwiaDCZenie
Św�adczen�e z tytułu odpow�edz�alnośc� cyw�lnej jest wypłacane do wysokośc� sumy gwarancyjnej, o której mowa  
w § � ust. �, z zastrzeżen�em § � ust. � oraz § � ust. �.

§ 8 Postanowienia KoŃCowe
1. W zakres�e n�euregulowanym postanow�en�am� n�n�ejszej klauzul� mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.
2. Klauzula  została zatw�erdzona uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 16/2019 z dn�a 11.04.2019 r., wchodz� w życ�e  

14 kw�etn�a 2019 r. � ma zastosowan�e do umów dodatkowych zawartych począwszy od tej daty.

KlaUZUla nR 10 
Ub�zp��cz���� �dp����dz�����śc� cy�����j dyr�k��r� p��c��k� �ś�������j

Postanow�en�a n�n�ejszej klauzul�, mają zastosowan�e do umowy dodatkowego ubezp�eczen�a odpow�edz�alnośc� 
cyw�lnej Dyrektora placówk� ośw�atowej, zwanej dalej umową dodatkową, stanow�ącej rozszerzen�e umowy ubez-
p�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych 
zawartej na podstaw�e Ogólnych Warunków Ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków dz�ec�, młodz�eży 
oraz personelu w placówkach ośw�atowych „Ośw�ata”, zwanych dalej OWU.

§ 1 DeFiniCJe
Przez użyte w n�n�ejszej klauzul� pojęc�a rozum�e s�ę:
1) czy��� ��r��� f������� – strata majątkowa n�ebędąca konsekwencją szkody na osob�e an� szkody w m�en�u;
2) �r���zyz� �����r���� – wartość szkody, pon�żej której Gothaer TU S.A. n�e wypłaca odszkodowan�a;
3) P��zk�d����y – osoba fzyczna n�eobjęta ochroną ubezp�eczen�ową na podstaw�e umowy dodatkowej, której 

ubezp�eczony wyrządz�ł szkodę;
4) �zk�d� �� ���b�� – uszkodzen�e c�ała, rozstrój zdrow�a lub śm�erć;
5) �zk�d� � m����u – uszkodzen�e, zn�szczen�e lub utrata rzeczy;
6) Ub�zp��cz��y – dyrektor placówk� ośw�atowej bądź �nna osoba k�erująca placówką ośw�atową, objęty ochroną 

ubezp�eczen�ową na podstaw�e umowy dodatkowej;
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7) ��r��śc� p�����ż�� – krajowe � zagran�czne znak� p�en�ężne, czek�, weksle � �nne dokumenty zastępujące w obro-
c�e gotówkę, a ponadto złoto, srebro � wyroby z tych metal�, kam�en�e szlachetne � perły oraz platyna � pozostałe 
metale z grupy platynowców.

§ 2 PRZeDMiot i ZaKRes UBeZPieCZenia
1. Przedm�otem ubezp�eczen�a jest odpow�edz�alność cyw�lna Ubezp�eczonego za, szkodę na osob�e lub szkodę 

w m�en�u wyrządzoną Poszkodowanemu w okres�e ubezp�eczen�a wskutek czynu n�edozwolonego lub wsku-
tek n�ewykonan�a lub n�enależytego wykonan�a zobow�ązan�a, pozostającą w zw�ązku z wykonywan�em przez 
Ubezp�eczonego obow�ązków służbowych.

2. Zakres terytor�alny ubezp�eczen�a obejmuje terytor�um Rzeczypospol�tej Polsk�ej.

§ 3 sUMa gwaRanCYJna
1. Suma gwarancyjna jest ustalana z Ubezp�eczającym przy zaw�eran�u umowy dodatkowej  na jedno � wszystk�e 

zdarzen�a objęte ubezp�eczen�em. Suma gwarancyjna stanow� górną gran�cę odpow�edz�alnośc� Gothaer TU S.A.
2. Suma gwarancyjna jest wskazana w dokumenc�e ubezp�eczen�a.
3. Po wypłac�e św�adczen�a z tytułu odpow�edz�alnośc� cyw�lnej suma gwarancyjna jest pomn�ejszana.

§ 4 wYŁĄCZenia oDPowieDZialnoŚCi
1. Gothaer TU S.A. n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za szkody:

1) wyrządzone umyśln�e;
2) wyrządzone w stan�e po użyc�u alkoholu lub pod wypływem narkotyków, leków psychotropowych, środków 

odurzających lub podobn�e dz�ałających środków;
3) zw�ązane z naruszen�em dóbr osob�stych lub praw własnośc� �ntelektualnej;
4) polegające na zapłac�e jak�chkolw�ek kar p�en�ężnych, grzyw�en sądowych lub adm�n�stracyjnych, należnośc� 

umownych (w tym zadatków � odszkodowań z tytułu odstąp�en�a od umowy) oraz należnośc� publ�cznopraw-
nych;

5) wyn�kające z przen�es�en�a chorób zakaźnych, za wyjątk�em zatruć pokarmowych;
6) powstałe w zw�ązku ze zn�szczen�em dokumentów, planów, zb�orów � kolekcj�, dz�eł sztuk� lub środków p�en�ęż-

nych;
7) wyrządzone w środow�sku naturalnym;
8) powstałe w zw�ązku z organ�zowan�em �mprez masowych podlegających obow�ązkowemu ubezp�eczen�u 

odpow�edz�alnośc� cyw�lnej organ�zatorów �mprez masowych;
9) wyrządzone w zw�ązku z prowadzen�em robót budowlanych;

10) będące czystym� stratam� fnansowym�;
11) których wartość n�e przekracza 200 zł (�ranszyza �ntegralna), za wyjątk�em szkód na osob�e.

2. Gothaer TU S.A. stosuje wyłączen�e albo ogran�czen�e swojej odpow�edz�alnośc�, jeżel� pom�ędzy zdarzen�em 
ubezp�eczen�owym lub szkodą a okol�cznośc�ą wskazaną w postanow�en�ach dotyczących danego wyłączen�a 
albo ogran�czen�a odpow�edz�alnośc� �stn�eje adekwatny zw�ązek przyczynowo-skutkowy, tj. gdy zdarzen�e ubez-
p�eczen�owe lub szkoda są typowym, normalnym następstwem wspomn�anej okol�cznośc�.

§ 5 CZas tRwania UMowY DoDatKoweJ
Umowa dodatkowa jest zaw�erana wraz z zawarc�em umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych, na okres wykonywan�a tej umowy.

§ 6 sKŁaDKa UBeZPieCZeniowa
Z tytułu zawarc�a umowy dodatkowej, Ubezp�eczający jest zobow�ązany do zapłacen�a dodatkowej składk� ubezp�e-
czen�owej, odrębnej w stosunku do składk� z tytułu umowy ubezp�eczen�a następstw n�eszczęśl�wych wypadków 
dz�ec�, młodz�eży oraz personelu w placówkach ośw�atowych. 

§ 7 ŚwiaDCZenie
Św�adczen�e z tytułu odpow�edz�alnośc� cyw�lnej jest wypłacane do wysokośc� sumy gwarancyjnej, o której mowa 
w § � n�n�ejszej klauzul�.

§ 8 Postanowienia KoŃCowe
1. W zakres�e n�euregulowanym postanow�en�am� Warunków mają zastosowan�e postanow�en�a OWU.
2. Klauzula została zatw�erdzona uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 16/2019 z dn�a 11.04.2019 r., wchodzą w życ�e  

14 kw�etn�a 2019 r. � ma zastosowan�e do umów dodatkowych zawartych począwszy od tej daty.


