Przedmiotem ubezpieczenia są:
1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego,
skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo
przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u
Ubezpieczonego;
2)

koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem
amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z
aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:


od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017r. w przypadku opłacenia składki za rok
2016,



od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018r. w przypadku opłacenia składki za rok
2017.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu
składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2016r. w przypadku
opłacenia składki za rok 2016 albo 1 kwietnia 2017r. w przypadku opłacenia składki za
rok 2017, natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia
zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką
członkowską bez względu na WIEK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata w
szczególności w życiu prywatnym oraz:
a. podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną
ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub
współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest
dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również
wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i
konnych.
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b. podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK
w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo
atrakcji turystycznych,
c. podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,
d. podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami
PTTK) uprawiania turystyki.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:
a. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
b. uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku,
c. wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
d. zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego wypadku,
e. zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku,
f. zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.
3. W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
ochrona obejmuje:
a. koszty leczenia
b. koszty transportu do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie RP
lub kraju rezydencji,
c. koszty transportu zwłok do miejsca pochówku na terenie RP lub kraju rezydencji,
d. koszty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiastowej pomocy
assistance,

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych
na terytorium całego świata (w tym na terenie RP), w czasie trwania odpowiedzialności
AXA oraz koszty leczenia i assistance na terytorium wszystkich państw świata podczas
podróży zagranicznej z wyłączeniem terytorium RP.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium
świata w zakresie:
2

1) trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 23.000 PLN),
2) śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
3) zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
4)

refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (suma
ubezpieczenia 3.000 PLN),

5) refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
6) kosztów ratownictwa (suma ubezpieczenia 5.000 EUR na jedno zdarzenie),
7)

kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (suma ubezpieczenia
5.000 PLN).

W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu
przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na
zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w
umowie, wartości procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu i
współczynnika progresji według poniższej Tabeli:
Procent uszczerbku lub
Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1%
uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu
uszkodzenia ciała na zdrowiu
do 24 %
1,0%
od 25 % do 100 %
1,5%

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do
korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek
członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem
zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa
Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie
oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną
ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek
członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK
zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do:
a.

posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia zawierających imię,
nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę
nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób
zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
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b.

udostępnienia na prośbę AXA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.

c.

przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia,
wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności
dokumentów potwierdzających członkostwo w PTTK) oraz do ich udostępnienia na
każde żądanie AXA.

Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków AXA może wstrzymać się z wypłatą
świadczenia.
Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze
składek członkowskich PTTK.
Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych z
ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Zarządu Głównego
PTTK.

Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku
1. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie,
nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń
oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w
tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez
co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania
medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.
2. W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP –
związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej
– Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi
postanowieniami:
a)

przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i
niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.
Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.

b)

dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich
Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne
informacje o ubezpieczeniu (numer umowy generalnej, imię i nazwisko
Ubezpieczonego, numer kontaktowy),

c)

umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji
medycznych,
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d)

stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych
pełnomocnictw ,

e)

kontakt z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia
szpitalnego i ambulatoryjnego, a także kosztów transportu medycznego i transportu
zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności Towarzystwa.

3. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu kosztów leczenia powinno
zwierać:
a)

numer umowy generalnej,

b)

szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;

c)

orzeczenie lekarskie, obejmujące rodzaj i charakter obrażeń zawierające dokładną
diagnozę oraz zalecone leczenie;

d)

wszystkie rachunki i faktury, świadectwa szpitalne, które umożliwią AXA ustalenie
łącznych kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego.

Ważne! Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a. w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych - w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia
przez PTTK.
b. w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych w roku ubezpieczenia, w którym
wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem (za wyjątkiem śmierci) z uwzględnieniem
poniższych postanowień:
1)

z tytułu wszystkich zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – w dniu śmierci
Ubezpieczonego,

2)

z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego – w dniu wypłaty świadczenia,
którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu uszczerbku na
zdrowiu Ubezpieczonego łącznie wyniesie 100% świadczenia z tego tytułu,

3)

z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu – w dniu wypłaty świadczenia,
którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu uszczerbku na
zdrowiu Ubezpieczonego łącznie wyniesie 8.000 PLN,

4)

z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego
- w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych
świadczeń z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla
Ubezpieczonego wyniesie 3.000 PLN,

5)

z tytułu zwrotu kosztów operacjo kosmetycznych Ubezpieczonego - w dniu wypłaty
świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu
zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego wyniesie 3.000 PLN,
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c.

6)

z tytułu zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego - w dniu wypłaty świadczenia,
którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu zwrotu
kosztów ratownictwa Ubezpieczonego wyniesie 5.000 EUR*,

7)

z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył PTTK
oświadczenie o rezygnacji z członkostwa, a tym samym z ubezpieczenia.

ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kosztów leczenia wygasa z chwilą spełnienia
świadczeń równych sumie ubezpieczenia, tj. 5000 PLN

* Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego:
1.

AXA zwraca Ubezpieczonemu koszty poniesione na akcję ratowniczą lub
poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu
ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego na terenie Europy (z włączeniem
zdarzeń na terenie RP), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwrot kosztów akcji ratowniczej lub poszukiwawczej niezwiązanej z nieszczęśliwym
wypadkiem lub udarem mózgu lub zawałem serca pokrywany jest przez AXA po
potraceniu 30% udziału własnego Ubezpieczonego w poniesionych kosztach.
3. Przez koszty ratownictwa rozumie się koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane
służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia,
transport z miejsca wypadku lub odnalezienia Ubezpieczonego do najbliższego punktu
opieki medycznej przy użyciu specjalistycznych środków transportu.
4. Zwrot następuje na podstawie oryginałów rachunków bądź faktur do wysokości 5.000
EUR.
5. Do wypłaty świadczenia przyjmowany jest kurs euro z dnia wypłaty.
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