Ochrona w drodze

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Rozwijamy się dla Ciebie od ponad 145 lat.

Twoje życie
i zdrowie
pod ochroną

Szanowni Państwo,
cieszymy się, że to właśnie MetLife powierzyli Państwo troskę o swoje bezpieczeństwo
i chcemy podziękować za okazane nam zaufanie.
Nieustannie doskonalimy naszą ofertę, tak aby dać Państwu najlepszą możli
wą ochronę. Dlatego teraz pragniemy zaproponować ubezpieczenie dodatkowe
Ochrona w drodze, które stanowi zabezpieczenie przed finansowymi skutkami
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
W ramach umowy Ochrona w drodze zostaną Państwo objęci również ochroną z tytułu
umowy ubezpieczenia Pakiet Rehabilitacyjny Assistance, aby w razie nieszczęśliwego
wypadku powrót do zdrowia był łatwiejszy i szybszy.
Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi produktu, w szcze
gólności z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Ochrona w drodze oraz Warunkami Umowy
Pakiet Rehabilitacyjny Assistance.
Aby zwiększyć swoją ochronę, wystarczy opłacić składkę na załączonym blankiecie.

Z wyrazami szacunku

Rafał Piotrowski
Dyrektor Działu Rozwoju
i Marketingu Produktów

Jeśli zdarzy się wypadek...
Na co dzień nie dopuszczamy do siebie myśli, że coś mogłoby się nam stać. Jednak
do wypadków, szczególnie komunikacyjnych, kiedy poszkodowanymi mogą być
kierowca, pasażer czy pieszy, dochodzi bardzo często. Jeśli zdarzy się nieszczęście,
wszystko zależy od decyzji podjętych wcześniej.

...nie zostaniesz z problemem sam,
Trwałe inwalidztwo to dodatkowe koszty i problemy związane z leczeniem,
rehabilitacją, a później dostosowaniem otoczenia do nowej sytuacji życiowej.
W razie min. 30% trwałego inwalidztwa wskutek NW komunikacyjnego Ochrona
w drodze zapewnia wypłatę miesięcznego świadczenia w wysokości co najmniej
1 000 zł przez 10 lat. Dodatkowo usługi assistance oferowane w ramach Pakietu
Rehabilitacyjnego Assistance znacznie ułatwiają przebieg rehabilitacji i docho
dzenie do zdrowia.

a Twoi bliscy otrzymają wsparcie.
Ochrona w drodze to także finansowe wsparcie dla Twoich bliskich na wypadek
śmierci Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego. W razie nieszczęścia
Towarzystwo wypłaci Twoim najbliższym świadczenie w wysokości co najmniej
120 000 zł.

Zakres świadczeń
Świadczenie z tytułu śmierci
Ubezpieczonego wskutek NW
komunikacyjnego
Miesięczne świadczenie z tytułu
min. 30% trwałego inwalidztwa
Ubezpieczonego wskutek NW
komunikacyjnego, wypłacane
przez okres 10 lat

Wariant Standard

Wariant Premium

Wariant Prestiż

Sumy ubezpieczenia

120 000 zł

180 000 zł

240 000 zł

1 000 zł /
miesięcznie

1 500 zł /
miesięcznie

2 000 zł /
miesięcznie

(łącznie 120 000 zł)

(łącznie 180 000 zł)

(łącznie 240 000 zł)

Pakiet Rehabilitacyjny Assistance
To pakiet wybranych świadczeń assistance, przygotowany przez Inter Partner Assistance S.A.
Oddział w Polsce specjalnie z myślą o poszkodowanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
objętych ubezpieczeniem Ochrona w drodze:
Infolinia medyczna – pozwala na szybkie uzyskanie informacji związanych
z usługami assistance oraz szeroko rozumianą pomocą medyczną.
Konsultacja lekarzy specjalistów – zgodnie z zaleceniem lekarza prowa
dzącego – chirurg, ortopeda, a także wizyta lekarza rehabilitacji, aby nie czekać
zbyt długo na wizytę w ramach NFZ.
Rehabilitacja – pomoc w zorganizowaniu oraz pokryciu kosztów procesu
rehabilitacji.
Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego – zorganizowanie
wypożyczenia lub zakup sprzętu niezbędnego do rehabilitacji.
Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego – pokrycie kosztów transportu
sprzętu rehabilitacyjnego pod wskazany adres.
Transport do, z oraz pomiędzy placówkami medycznymi – pokrycie
kosztów transportu związanego z procesem leczenia lub rehabilitacji.
Łączna wysokość świadczeń assistance oferowanych w ramach Pakietu
Rehabilitacyjnego Assistance na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe
wynosi 5 000 zł.

Opłać składkę, korzystając z załączonego blankietu
i zapewnij sobie wyższą ochronę.
Oferta ubezpieczenia dodatkowego
Ochrona w drodze obowiązuje do czasu
opłacenia składki za Umowę.

Ochrona w drodze w praktyce
PRZYKŁAD 1: Pan Marek uległ ciężkiemu wypadkowi, kiedy jechał rowerem
do pracy. Kierowca wyprzedzającego go samochodu źle ocenił odległość i doszło
do nieszczęśliwego wypadku. Pan Marek zmarł po kilku dniach w szpitalu, zosta
wiając żonę Ewę i dwóch synów. Ciężar utrzymania rodziny spoczął na Pani Ewie.
Pan Marek wykupił dodatkowe ubezpieczenie Ochrona w drodze w Wariancie
Prestiż. Chciał mieć pewność, że w razie nieszczęścia jego bliscy otrzymają solidne
finansowe wsparcie.
Dzięki zapobiegliwości męża, Pani Ewa otrzymała świadczenie w wysokości
240 000 zł.
To pieniądze, które umożliwią jej kontynuację spłaty kredytu mieszkaniowego oraz
utrzymanie dotychczasowego standardu życia.

PRZYKŁAD 2: Pani Anna została potrącona przez samochód na przejściu dla
pieszych. Jednakże Pani Anna zabezpieczyła się na wypadek podobnych zdarzeń,
kupując ubezpieczenie Ochrona w drodze w Wariancie Premium. Po zakończonym
okresie leczenia stwierdzono u Pani Anny 35% trwałe inwalidztwo.
Z tytułu ubezpieczenia Pani Anna będzie przez 10 lat otrzymywała miesięczne
świadczenie w wysokości 1 500 zł, czyli łącznie otrzyma 180 000 zł.
Dodatkowo Pani Anna, w ramach dedykowanego do tego ubezpieczenia Pakietu
Rehabilitacyjnego Assistance, będzie mogła wykorzystać kwotę 5 000 zł na tak
potrzebną rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny.
Pani Anna z pewnością nie pożałowała swojej decyzji o zapewnieniu sobie ochrony.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo,
tak jak zrobili to już Pan Marek i Pani Anna

Ochrona w drodze
Ubezpieczenie na wypadek
następstw NW komunikacyjnego

Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ochrona w drodze

Informacje w zakresie
1. przesłanek wypłaty

Postanowienie i strona OWU
art. 4 – str. 9; art. 6 – str. 10

świadczenia
2. ograniczeń oraz wyłączeń

art. 2 – str. 8; art. 4 – str. 9;

odpowiedzialności zakładu

art. 8 – str. 12

ubezpieczeń uprawniających

Tabela norm oceny procentowej

do odmowy wypłaty

trwałego inwalidztwa wskutek

świadczenia lub jego

nieszczęśliwego wypadku

obniżenia
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
UMOWA DODATKOWA
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia i są dokumentem wiążącym strony. Znajdujące się w ramkach w treści OWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści OWU.
Pełnią one jedynie funkcję informacyjną.

POMOC
Szanowni Państwo,
w ramkach umieszczonych w treści OWU pojawiają się nasze komentarze zawierające podsumowanie najistotniejszych
zagadnień. Mamy nadzieję, że SNOOPY – ambasador marki MetLife przybliży i objaśni Państwu trudne sformułowania
użyte w OWU. Dodatkowo, słowa wyróżnione kursywą zostały zdefiniowane na początku dokumentu lub w OWU
umowy podstawowej.
Dla Państwa wygody wprowadziliśmy trzy rodzaje wyróżnień:
WAŻNE
Zwracamy Państwa uwagę
na kluczowe kwestie
dotyczące umowy
dodatkowej.

WYJAŚNIENIA
Objaśniamy niektóre
postanowienia umowy
dodatkowej oraz trudne
sformułowania
użyte w treści
OWU.

PRZYKŁADY
Wyjaśniamy, jak w praktyce
stosowane są postanowienia
umowy dodatkowej i jakie
mają znaczenie
dla osoby objętej
ubezpieczeniem.
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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
ARTYKUŁ 1. WSTĘP
1. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek następstw NW komunikacyjnego zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółką Akcyjną z siedzibą
w Warszawie a Ubezpieczającym i stanowią integralną część tej umowy dodatkowej.
2. Umowa dodatkowa jest częścią umowy ubezpieczenia (dalej Umowa). Umowa dodatkowa jest zawierana
na wniosek Ubezpieczającego i obejmuje ochroną Ubezpieczonego wskazanego w Szczegółowej Umowie
Ubezpieczenia, który w dacie zawarcia umowy dodatkowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 71. roku życia.
Składka należna z tytułu umowy dodatkowej jest podana w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.

ARTYKUŁ 2. DEFINICJE
Definicje określeń użytych w niniejszych OWU:
1. nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny (NW komunikacyjny) – nagłe i gwałtowne zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, niezwiązane z jakimkolwiek istniejącym u Ubezpieczonego stanem chorobowym, niezależne
od woli Ubezpieczonego podróżującego w charakterze kierowcy bądź pasażera pojazdem lub środkiem transportu
publicznego będącym w ruchu, rezultatem którego jest uszkodzenie ciała Ubezpieczonego. Pod pojęciem NW
komunikacyjnego rozumie się także te wypadki, których rezultatem jest uszkodzenie ciała Ubezpieczonego
powstałe w czasie, gdy Ubezpieczony poruszał się jako pieszy lub rowerzysta i został uderzony
przez pojazd lub środek transportu publicznego będący w ruchu,
WAŻNE: Prosimy o zwrócenie uwagi, iż zdarzenia takie jak zawał serca, udar lub wylew nie są
wywołane przyczyną zewnętrzną, a zatem nie są traktowane jako nieszczęśliwy wypadek
komunikacyjny.
8
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2. pasażerskie licencjonowane linie lotnicze – przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające wszelkie zezwolenia uprawniające zarówno do regularnego, jak i na podstawie umowy czarteru, odpłatnego przewozu osób,
3. pojazd – pojazd z własnym napędem, posiadający silnik, przeznaczony do poruszania się na lądzie. Na potrzeby
umowy dodatkowej do definicji pojazdu włącza się także pojazdy szynowe, takie jak: lokomotywy, wagony
do przewozu osób, elektryczne zespoły trakcyjne, pojazdy do utrzymania nawierzchni i podtorza kolejowego
oraz sieci trakcyjnej oraz inne pojazdy poruszające się po szynach napędzane umieszczonym na nich silnikiem,
4. reklamacja – każde wystąpienie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy
kierowane do Towarzystwa, w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub
jego działalności,
5. śmierć wskutek NW komunikacyjnego – śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w terminie 180 dni od daty
NW komunikacyjnego i której bezpośrednią i wyłączną przyczyną były fizyczne obrażenia ciała Ubezpieczonego
powstałe wskutek NW komunikacyjnego,
6. środek transportu publicznego – każdy lądowy, wodny lub powietrzny środek transportu posiadający aktualne
uprawnienia do odpłatnego przewozu osób,
7. Tabela Inwalidztwa – Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku
z podziałem na rodzaj inwalidztwa i wysokość świadczenia wyrażoną jako wartość procentową sumy ubezpieczenia, dostępna w biurze głównym Towarzystwa, jego uprawnionych przedstawicielstwach, a także na stronie
internetowej Towarzystwa. Tabela ta stanowi integralną część umowy dodatkowej,
8. trwałe inwalidztwo wskutek NW komunikacyjnego – nie mniejsze niż 30% uszkodzenie ciała
Ubezpieczonego spowodowane fizycznymi obrażeniami ciała powstałymi w wyniku tego samego NW
komunikacyjnego, polegające na fizycznej, nieodwracalnej utracie funkcji narządu lub kończyny, zgodnie
z warunkami umowy dodatkowej, określone w Tabeli Inwalidztwa. Obrażenia, o których mowa powyżej,
muszą pozostawać bezpośrednią i wyłączną przyczyną trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego, muszą być
stwierdzone w ciągu 180 dni od daty NW komunikacyjnego oraz trwać przez 6 kolejnych miesięcy, licząc od
dnia NW komunikacyjnego i w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie rokują dalszej poprawy po zakończeniu
okresu leczenia i rehabilitacji,
PRZYKŁAD: W przypadku utraty części ciała, np. prawej dłoni, ocena trwałości inwalidztwa i wypłata
miesięcznego świadczenia dokonywana jest przed zakończeniem procesu leczenia i rehabilitacji.
9. wojna – zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami lub grupami społecznymi, religijnymi,
lub operacje wojenne, lub inwazja, wrogie działania obcych państw, działania wojenne, bunt, rozruchy społeczne,
zamieszki, wojna domowa, rebelia, powstanie, spisek, działania władz wojskowych lub uzurpatorskich, stan
wojenny lub oblężenia, ogłoszenie lub wypowiedzenie stanu wojennego albo wojny,
10. zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej polegająca na regularnym uprawianiu
danej dyscypliny sportowej połączonej z udziałem w rozgrywkach i zawodach o charakterze profesjonalnym,
ogólnokrajowym lub międzynarodowym, lub uprawianiu dyscypliny sportowej na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej za wynagrodzeniem, w tym stypendium,
11. zawody z użyciem pojazdów kołowych – rywalizacja o charakterze indywidualnym lub zespołowym,
ukierunkowana na uzyskanie przez osoby uczestniczące optymalnych rezultatów z użyciem samochodu osobowego,
samochodu ciężarowego, roweru, motoroweru, motocykla lub quada.

ROZDZIAŁ II. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA I JEJ ZAKRES
ARTYKUŁ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest ochrona zdrowia Ubezpieczonego.
WAŻNE: Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

ARTYKUŁ 4. ZAKRES OCHRONY
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1. Zakres ochrony umowy dodatkowej obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
– śmierć Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego oraz
– trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego.
2. Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego
Towarzystwo wypłaci Uposażonemu z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego świadczenie
w wysokości sumy ubezpieczenia z tego tytułu.
9

Ochrona w drodze

3. Miesięczne świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego
a) W przypadku trwałego inwalidztwa wskutek NW komunikacyjnego Towarzystwo wypłacać będzie Ubezpieczonemu przez okres 10 lat miesięczne świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek
NW komunikacyjnego.
b) Wysokość miesięcznego świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek NW komunikacyjnego jest określona w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, zgodnie z wariantem wskazanym przez Ubezpieczającego.
c) Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego jest
równa sumie wszystkich miesięcznych świadczeń z tego tytułu, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.
d) Wypłata miesięcznego świadczenia, o którym mowa w lit. a) i b) powyżej, rozpocznie się po okresie leczenia,
zalecanej rehabilitacji, niezbędnych do określenia stopnia inwalidztwa oraz potwierdzeniu trwałego charakteru
inwalidztwa i będzie obejmowała okres 10 lat, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zdarzył się nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny będący przyczyną trwałego inwalidztwa,
z uwzględnieniem zapisu w lit. e) i f) poniżej. Pierwsze świadczenie, które otrzyma Ubezpieczony, obejmować
będzie także miesięczne świadczenia należne za okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zdarzył się nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny, do dnia wypłaty pierwszego świadczenia.
e) Miesięczne świadczenie, na pisemny wniosek Ubezpieczonego, może być zamienione na jednorazową wypłatę
równą sumie należnych i niewypłaconych świadczeń miesięcznych.
f) W przypadku śmierci Ubezpieczonego otrzymującego miesięczne świadczenie pozostała do wypłaty suma miesięcznych świadczeń z tytułu trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego zostanie wypłacona
jego spadkobiercom. Świadczenie należne spadkobiercom zostanie wypłacone przez Towarzystwo jednorazowo.
g) W żadnym przypadku suma wszystkich wypłaconych miesięcznych świadczeń z tytułu trwałego inwalidztwa
Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia z tego
tytułu, włączając świadczenia już wypłacone.
h) Ocena stopnia inwalidztwa zostanie dokonana w oparciu o Tabelę Inwalidztwa, z zastrzeżeniem, iż trwałe
inwalidztwo ustalone w oparciu o tę Tabelę nie jest mniejsze niż 30%.
i) Jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego doszło do zaistnienia obrażeń w obrębie kilku narządów lub kończyn, Towarzystwo obliczy wielkość procentowego uszkodzenia ciała sumując
procenty inwalidztwa odpowiadające poszczególnym narządom lub kończynom zgodnie z Tabelą Inwalidztwa.
j) W przypadku anatomicznego uszkodzenia bądź dysfunkcji narządu lub kończyny powstałych u Ubezpieczonego
przed datą wejścia w życie umowy dodatkowej świadczenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie do stopnia
inwalidztwa istniejącego uprzednio.
4. Wypłata świadczeń z tytułu NW komunikacyjnego zostanie dokonana osobie uprawnionej pod warunkiem, że:
– nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny nastąpił w czasie obowiązywania Umowy oraz
– nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny Ubezpieczonego nastąpił przed rocznicą Umowy następującą bezpośrednio po jego 75. urodzinach, oraz
– wszystkie składki należne z tytułu Umowy zostały w całości opłacone, zgodnie z niniejszymi OWU, z zastrzeżeniem artykułu 9 punkt 8 a).
5. Wysokość świadczenia z tytułu NW komunikacyjnego jest obliczana w oparciu o sumę ubezpieczenia obowiązującą w dniu nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
6. Wysokości sum ubezpieczenia są wskazane w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.
7. Wypłata świadczeń z tytułu powyższych zdarzeń ubezpieczeniowych nastąpi z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w rozdziale Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa.

ROZDZIAŁ III. POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
ARTYKUŁ 5. POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się w dacie wejścia w życie umowy dodatkowej wskazanej w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, pod warunkiem zawarcia umowy dodatkowej oraz opłacenia składki.

ROZDZIAŁ IV. WYPŁATA ŚWIADCZENIA
ARTYKUŁ 6. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
1. W celu ustalenia prawa osoby zgłaszającej roszczenie do świadczenia niezbędne jest przedłożenie Towarzystwu
dokumentów określonych poniżej:
a) w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego osoba uprawniona do świadczenia składa:
− odpis skrócony aktu zgonu (w oryginale lub kopię potwierdzoną notarialnie),
10
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− wniosek o wypłatę świadczenia – na formularzu Towarzystwa lub w formie pisemnego wniosku zawierającego
dane wskazane na formularzu Towarzystwa,
− kopię zaświadczenia stwierdzającego przyczynę zgonu Ubezpieczonego lub kopię statystycznej karty zgonu,
lub jakikolwiek dokument medyczny potwierdzający przyczynę zgonu, w tym wynik sekcji zwłok, jeżeli była
ona przeprowadzona,
− kopię protokołu powypadkowego policji, dokumentacji z prokuratury i sądu, o ile osoba uprawniona do
świadczenia jest w ich posiadaniu, lub nazwę i adres placówki prowadzącej sprawę,
− w przypadku wypadków w pracy – kopię protokołu powypadkowego sporządzonego przez pracodawcę,
− kopię dokumentu tożsamości każdej osoby uprawnionej do świadczenia potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez upoważnioną osobę w biurze głównym Towarzystwa albo jego uprawnionym
przedstawicielstwie;
b) w przypadku trwałego inwalidztwa wskutek NW komunikacyjnego Ubezpieczony składa:
− wniosek o wypłatę świadczenia – na formularzu Towarzystwa lub w formie pisemnego wniosku zawierającego dane wskazane na formularzu Towarzystwa,
− kopię dokumentacji medycznej opisującej doznane obrażenia oraz zastosowane leczenie,
− kopię protokołu powypadkowego policji, dokumentację z prokuratury i sądu, o ile osoba zgłaszająca
roszczenie jest w ich posiadaniu, lub nazwę i adres placówki prowadzącej sprawę, o ile sprawa taka była
prowadzona,
− w przypadku wypadków w pracy – kopię protokołu powypadkowego sporządzonego przez pracodawcę,
− kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego.
WYJAŚNIENIE: W sprawie wypłaty świadczenia można się zwrócić bezpośrednio do Towarzystwa w jeden
z poniższych sposobów:
• on-line – przez portal e-roszczenie (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Towarzystwa)
• pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: roszczenia@metlife.pl
• telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji – tel. +48 22 523 50 70 (koszt połączenia
zgodnie z taryfą operatora)
• korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą
dokumentacją na adres: Departament Roszczeń MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26,
00-450 Warszawa (formularze te są dostępne także na stronie internetowej Towarzystwa)
• osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A. przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie
lub w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju.
2. Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce poza granicami Polski, osoba zgłaszająca roszczenie jest
zobowiązana do przedstawienia kopii dokumentacji medycznej dotyczącej zdarzenia ubezpieczeniowego oraz jego
okoliczności przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język polski.
WAŻNE: W celu rozpatrzenia roszczenia wymagane jest doręczenie Towarzystwu dokumentacji
roszczeniowej przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Drawn by LoBianco Studios for Life Advice
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7 dni
od daty
3. Towarzystwo – po otrzymaniu powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym – w terminie "Protecting
otrzymania zawiadomienia prześle osobie zgłaszającej roszczenie odpowiednie, wyżej wymienione formularze, o ile
są wymagane. Przesłanie do Towarzystwa wypełnionych formularzy i dokumentów pozwoli na uzyskanie informacji
niezbędnych do ustalenia prawa osoby zgłaszającej roszczenie do świadczenia z tytułu umowy
dodatkowej oraz odpowiedzialności Towarzystwa.

WAŻNE: Prosimy o możliwie szybkie powiadomienie Towarzystwa o zaistniałym wypadku.
Drawn by LoBianco Studios for Life Advice
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przedłożonej
4. W przypadkach uzasadnionych Towarzystwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji
przez osobę zgłaszającą roszczenie oraz zasięgania dodatkowych opinii specjalistów.

WYJAŚNIENIE: Towarzystwo może zwrócić się z prośbą do placówek medycznych i organów
administracji publicznej o dodatkowe informacje, o czym każdorazowo poinformuje osobę
uprawnioną do świadczenia.
5. Jeżeli osoba zgłaszająca roszczenie nie przedstawiła wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia.
6. Towarzystwo zobowiązuje się spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia
o zdarzeniu ubezpieczeniowym.
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7. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa
albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni, licząc od
dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo powinno spełnić w terminie wskazanym w punkcie 6 niniejszego artykułu.

ARTYKUŁ 7. BADANIE LEKARSKIE

Towarzystwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań Ubezpieczonego przez lekarza powołanego przez
Towarzystwo w celu ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, odpowiadającego warunkom umowy dodatkowej.
Ubezpieczony jest zobowiązany na koszt Towarzystwa poddawać się w trakcie postępowania roszczeniowego
badaniom lekarskim z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi i treścią umowy dodatkowej. Wszelkie
świadczenia należne z tytułu umowy dodatkowej zostaną wypłacone na podstawie ostatecznego wyniku tych badań.
WYJAŚNIENIE: Towarzystwo kieruje Ubezpieczonego na bezpłatne badania medyczne w sytuacjach,
gdy przedłożona przez Klienta dokumentacja roszczeniowa jest niewystarczająca do ustalenia
zasadności i wysokości świadczenia. Badania te są wykonywane we współpracującej z Towarzystwem
placówce medycznej najbliższej miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

ROZDZIAŁ V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA

WAŻNE: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki, w których Towarzystwo może
odmówić wypłaty świadczenia.

ARTYKUŁ 8. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA

Drawn by LoBianco Studios for Life Advice
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Wypłata świadczeń z tytułu NW komunikacyjnego nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego
powstały w wyniku:
a) choroby, niepełnosprawności fizycznej, zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania oraz medycznych lub chirurgicznych skutków ich leczenia, lumbago, rwy kulszowej, zwyrodnienia kręgosłupa, dyskopatii, kręgozmyku,
przepukliny krążka miażdżystego, przepukliny, zatrucia ptomainami lub infekcji bakteryjnej (z wyjątkiem infekcji
ropnej powstałej w wyniku przypadkowego skaleczenia lub zranienia),
b) wypadku wynikłego z faktu pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, leków, z wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, narkotyków lub innych substancji toksycznych,
c) samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego poczytalności albo jako
skutek celowego działania osób trzecich,
d) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym spowodowanym
działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość,
e) wojny, strajków albo w wyniku obrażeń odniesionych na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa, umyślnego udziału w innym czynie zabronionym lub stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania
albo w wyniku aktów terroryzmu,
f) pełnienia służby policyjnej lub wojskowej, bądź w jednostce pomocniczej lub cywilnej działającej w strukturach
armii, albo w wyniku wykonywania pracy strażaka, strażnika gminnego (miejskiego), funkcjonariusza Straży
Granicznej lub pełnienia służby w Ochotniczej Straży Pożarnej,
g) zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu,
h) wykonywania jednej z wymienionych czynności: wspinaczka, skoki spadochronowe, loty szybowcowe, paralotniarstwo, nurkowanie, speleologia, sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, rajdy samochodowe, rajdy motocyklowe, jazda motocyklem poza drogami w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
i) uczestnictwa w zawodach z użyciem pojazdów kołowych, zawodach z użyciem łodzi lub nart wodnych lub
zawodach konnych,
j) podróży jakimkolwiek statkiem powietrznym w charakterze pasażera lub innym, z wyjątkiem lotu w charakterze
pasażera samolotem pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych.
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ROZDZIAŁ VI. WYGAŚNIĘCIE UMOWY DODATKOWEJ
ARTYKUŁ 9. WYGAŚNIĘCIE UMOWY DODATKOWEJ
1. Umowa dodatkowa jest zawarta na okres, za który Ubezpieczający opłacił składkę oraz następujący po nim okres
karencji określony w umowie podstawowej.
2. Umowa dodatkowa może być kontynuowana przez kolejne okresy z zastrzeżeniem, iż wysokość składki za tę umowę dodatkową i inne warunki tej umowy dodatkowej mogą ulec zmianie w stosunku do okresu poprzedzającego.
3. Opłacenie przez Ubezpieczającego składki za umowę dodatkową do końca okresu karencji określonego w warunkach umowy podstawowej, w wysokości zaoferowanej przez Towarzystwo, jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków, na jakich umowa dodatkowa jest kontynuowana.
4. W przypadku niezaakceptowania przez Ubezpieczającego zmienionych warunków umowy dodatkowej umowa ta
nie będzie kontynuowana i wygaśnie z końcem okresu karencji określonego w umowie podstawowej.
5. W przypadku zmiany warunków, na jakich umowa dodatkowa może być kontynuowana, Towarzystwo powiadomi o tym Ubezpieczającego nie później niż 45 dni przed datą, do której Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić
kolejną składkę za umowę podstawową.
6. Ubezpieczający może odstąpić od umowy dodatkowej w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie następuje na podstawie pisemnego wniosku doręczonego Towarzystwu, podpisanego zgodnie z podpisem wzorcowym
Ubezpieczającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
W przypadku odstąpienia od umowy dodatkowej Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu zapłaconą składkę za
tę umowę dodatkową. Towarzystwo zastrzega sobie prawo potrącenia części składki za okres, w którym udzielało
ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od tej umowy dodatkowej.
7. Umowa dodatkowa może być rozwiązana przez Ubezpieczającego w dowolnym momencie jej obowiązywania.
Rozwiązanie następuje na podstawie pisemnego wniosku doręczonego Towarzystwu, podpisanego zgodnie
z podpisem wzorcowym Ubezpieczającego. Rozwiązanie umowy dodatkowej jest skuteczne
z końcem okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
WAŻNE: W celu rezygnacji z umowy dodatkowej prosimy o pisemne powiadomienie o tym fakcie
Towarzystwo i opłacenie składki za Umowę pomniejszonej o składkę za tę umowę dodatkową.
"Protecting
Your Child" Brochure 4/97
przypadków:
8. Umowa dodatkowa wygasa, a obowiązek opłacania składek z jej tytułu ustaje w każdym z poniższych
a) którakolwiek składka z tytułu Umowy nie została opłacona do końca okresu karencji przewidzianego w Umowie,
lecz nie wcześniej niż dnia następnego po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do opłacenia składki lub
b) umowa podstawowa wygasła lub została rozwiązana, lub
c) nastąpiła wypłata świadczenia z tytułu śmierci wskutek NW komunikacyjnego, lub
d) powstał obowiązek wypłaty świadczenia opisanego w artykule 4 punkt 3, lub
e) Ubezpieczony został w trakcie obowiązywania umowy dodatkowej uznany za niepoczytalnego – z dniem
powstania stanu niepoczytalności. Przez niepoczytalność rozumie się utratę przez Ubezpieczonego możliwości
kierowania swoim postępowaniem wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego
rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, potwierdzoną prawomocnym
orzeczeniem sądu o całkowitym lub częściowym ubezwłasnowolnieniu Ubezpieczonego, lub
f) Ubezpieczony wstąpił lub został powołany do lądowych, powietrznych lub morskich sił zbrojnych albo do oddziałów pomocniczych lub cywilnych działających w strukturach armii jakiegokolwiek kraju będącego w stanie
wojny – z dniem wybuchu lub ogłoszenia stanu wojny, lub
g) w rocznicę Umowy następującą bezpośrednio po 75. urodzinach Ubezpieczonego, niezależnie od tego, czy
umowa podstawowa pozostaje w mocy po tym terminie, lub
h) z chwilą wygaśnięcia obowiązku opłacania składek za umowę podstawową, ale nie później niż w chwili ukończenia przez Ubezpieczonego 75. roku życia.

Drawn by LoBianco Studios for Life Advice

WAŻNE: Prosimy o zwrócenie uwagi, iż w przypadku Umów Sukcesor/Sukcesor+ płatnych
do 60. lub 65. roku życia, umowa dodatkowa wygasa w rocznicę umowy podstawowej następującą
bezpośrednio po 60. lub 65. urodzinach Ubezpieczonego.
"Protecting
Your Child"
Brochure 4/97
część
składki
W przypadkach określonych w punktach 8 b), e) i f) powyżej Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu
za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Drawn by LoBianco Studios for Life Advice
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ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ARTYKUŁ 10. UMOWA DODATKOWA JAKO CZĘŚĆ UMOWY
Warunki umowy podstawowej, oprócz postanowień dotyczących indeksacji składki i świadczeń, samobójstwa
i możliwości postępowania w przypadku zaprzestania opłacania składek (wykup i ubezpieczenie bezskładkowe),
odnoszą się również do umowy dodatkowej, z następującymi wyjątkami:
a) niezależnie od postanowienia o niepodważalności Umowy Towarzystwo może uzależnić przyznanie świadczenia
wynikającego z umowy dodatkowej od przedstawienia dowodu, że śmierć lub trwałe inwalidztwo nastąpiły
wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
b) bez względu na postanowienia umowy podstawowej dotyczące wieku Ubezpieczonego zawarcie umowy
dodatkowej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 71. roku życia jest bezskuteczne i nie rodzi żadnych zobowiązań
Towarzystwa, z wyjątkiem obowiązku zwrotu otrzymanych składek za tę umowę dodatkową,
c) ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy dodatkowej może być wznowiona w oparciu o zasady określone
w warunkach umowy podstawowej tylko wtedy, gdy ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy podstawowej
została wznowiona,
d) umowa dodatkowa nie upoważnia do premii nadzwyczajnej/udziału w zysku.

ARTYKUŁ 11. REKLAMACJE
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z Umowy może złożyć reklamację:
a) pisemnie na adres Towarzystwa: MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
b) elektronicznie na adres e-mail: lifeinfo@metlife.pl,
c) telefonicznie pod numerem +48 22 523 50 70 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),
d) osobiście w biurze głównym Towarzystwa lub w jednej z Agencji MetLife. Aktualna lista Agencji MetLife
dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa.
2. Każda reklamacja złożona zgodnie z punktem 1 rozpatrywana będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie
30 dni od daty jej otrzymania.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w punkcie 2, odpowiedź będzie przesłana nie później niż w terminie 60 dni od daty
otrzymania reklamacji. W takim przypadku Towarzystwo poinformuje niezwłocznie składającego reklamację
o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które dodatkowo muszą zostać ustalone oraz
przewidywanym czasie udzielenia odpowiedzi.
WYJAŚNIENIE: Skomplikowane przypadki to takie, w których zaistnieje konieczność ustalenia
dodatkowych okoliczności i zebrania brakujących informacji niezbędnych dla rozpatrzenia reklamacji.
4. O ile składający reklamację nie złoży wniosku o dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną na wskazany adres
e-mail, odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Towarzystwo w formie pisemnej, niezależnie od sposobu zgłoszenia reklamacji.
5. „Polityka rozpatrywania reklamacji MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.” zamieszczona
jest na stronie internetowej Towarzystwa.
6. Osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Uposażonym lub uprawnionym z Umowy może
zwrócić się w sprawie reklamacji do Rzecznika Finansowego lub o udzielenie pomocy do miejskich i powiatowych
rzeczników konsumenta.

ARTYKUŁ 12. PRAWO WŁAŚCIWE, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW, SPRAWOZDANIA
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy dodatkowej jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy dodatkowej lub z nią związane pomiędzy Towarzystwem
a odpowiednio Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Uposażonym lub uprawnionym z Umowy będą rozstrzygane albo przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej, albo przez sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby odpowiednio Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego
z umowy dodatkowej.
3. Działalność Towarzystwa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

14

Ochrona w drodze

4. Roczne sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa publikowane są na stronie
internetowej Towarzystwa po zakończeniu roku sprawozdawczego.
WYJAŚNIENIE: Towarzystwo publikuje sprawozdania na stronie internetowej od 2017 roku.
5. W relacjach z Towarzystwem zastosowanie ma język polski.
6. W przypadkach i w zakresie określonym w art. 98 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia na życie mogą być
zaspokojone z środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Warszawa, 1 stycznia 2016 roku

Łukasz Kalinowski
Prezes Zarządu Towarzystwa

Agata Lem-Kulig
Członek Zarządu Towarzystwa
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Warunki Ubezpieczenia
„Pakiet Rehabilitacyjny Assistance”

Numer zapisu

Rodzaj informacji

z wzorca umownego

1. Przesłanki, których

§ 3 (Tabela nr 1), § 4 WU

zaistnienie zobowiązuje
zakład ubezpieczeń
do wypłaty świadczenia
lub wartości wykupu
ubezpieczenia
§ 3 ust. 1-3 (Tabela nr 1), § 9,

2. Ograniczenia oraz
wyłączenia odpowiedzialności

§ 10 ust. 2 WU

zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy
wypłaty świadczenia
lub jego obniżenia

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia „Pakiet Rehabilitacyjny Assistance”, zwane dalej „WU”, mają zastosowanie
do Umowy Ramowej Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą
w Warszawie, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749;
o numerze NIP: 108-00-06-955, zwanym dalej „Ubezpieczycielem”, a MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A., zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131, o numerze NIP: 526-030-50-06, działające na podstawie zezwolenia
Ministerstwa Finansów z dnia 30 października 1990 roku, podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,
zwanym dalej „Ubezpieczającym” lub „MetLife”.
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2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rachunek klientów Ubezpieczającego, zdefiniowanych dalej jako „Ubezpieczeni”, przystępujących do umowy ubezpieczenia „Pakiet Rehabilitacyjny Assistance”.

Deﬁnicje
§2
Pojęciom określonym w niniejszych WU nadaje się znaczenie określone poniżej.
1. Amatorskie uprawianie sportów – aktywność sportowa, której celem jest rekreacja i rozrywka.
2. Centrum Pomocy – Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 – przedstawiciel Ubezpieczyciela, za pośrednictwem którego udzielane są świadczenia assistance, którego numer telefonu
podany jest do wiadomości Ubezpieczonych przez Ubezpieczającego.
3. Choroba przewlekła – diagnozowany przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, leczony stale lub okresowo, lub będący przyczyną
hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.
4. Choroba psychiczna – choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.
5. Lekarz Centrum Pomocy – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z polskim prawem,
wskazana przez Centrum Pomocy i uprawniona do występowania w imieniu Centrum Pomocy.
6. Lekarz prowadzący – lekarz przydzielony do opieki nad Ubezpieczonym z ramienia Placówki medycznej, w której
Ubezpieczony poddał się leczeniu.
7. Miejsce pobytu – znajdujące się na terytorium Polski miejsce, w którym przebywa Ubezpieczony.
8. Miejsce zamieszkania – adres miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Polski, podany w momencie
zgłoszenia roszczenia do Centrum Pomocy.
9. Nieszczęśliwy wypadek – gwałtowne i nagłe zdarzenie, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej woli oraz stanu
zdrowia – doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, skutkujące koniecznością uzyskania pomocy medycznej.
10. Placówka medyczna – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podmiot prowadzący działalność
leczniczą, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej,
całodziennej lub doraźnej opieki medycznej, leczenie lub wykonywanie zabiegów chirurgicznych. Za Placówkę
medyczną nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia
uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA.
11. Rehabilitacja narządu ruchu – obejmuje czynności, których celem jest utrzymanie, przywrócenie lub poprawa stanu
narządu ruchu w zakresie układu kostno-mięśniowo-szkieletowego, tj. kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych.
12. Sprzęt rehabilitacyjny – sprzęt niezbędny w okresie rehabilitacji, umożliwiający Ubezpieczonemu samodzielne
funkcjonowanie.
13. Szpital – działający zgodnie z prawem podmiot prowadzący działalność leczniczą, udzielający świadczeń szpitalnych,
przeznaczony dla chorych, wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych,
zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Za szpital nie uważa się
ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu,
narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka rehabilitacyjnego, ośrodka
wypoczynkowego, ośrodka SPA.
14. Ubezpieczony – osoba fizyczna objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia „Ochrona w drodze” zawartej z MetLife, która w dacie zawarcia tej umowy ukończyła 18 rok życia, a nie ukończyła 71 roku życia.
15. Zakres terytorialny – w odniesieniu zarówno do realizowanych świadczeń, jak i miejsca wystąpienia Zdarzeń
ubezpieczeniowych ubezpieczenie obejmuje wyłącznie terytorium Polski.
16. Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach „Pakietu Rehabilitacyjnego
Assistance”, które miało miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, uprawniające do skorzystania ze
świadczeń zgodnie z Tabelą nr 1 poniżej oraz zgodnie z opisem tych świadczeń.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§3
1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów usług assistance określonych
w niniejszych WU, świadczonych na rzecz Ubezpieczonych za pośrednictwem Centrum Pomocy w przypadku
wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego określonego dla poszczególnych świadczeń wskazanych w Tabeli nr 1,
poniżej, w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
2. Świadczenia oraz limity kosztów usług przysługujące Ubezpieczonemu w zakresie Świadczeń Assistance określone
są w Tabeli nr 1 poniżej.
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Tabela nr 1 – Świadczenia Assistance: Tabela świadczeń i limitów
Zakres produktu

Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Limit na zdarzenie
ubezpieczeniowe

Nieszczęśliwy
wypadek

5000 zł

Wniosek Ubezpieczonego

Bez limitu

Konsultacje lekarzy specjalistów
Rehabilitacja
Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
Wizyta lekarza rehabilitacji
Transport do Placówki medycznej
Transport pomiędzy Placówkami medycznymi
Transport z Placówki medycznej
Infolinia medyczna

3. Jeżeli koszt świadczeń wynikających z niniejszych WU przekroczy limit kosztów wskazany w Tabeli nr 1 powyżej,
usługa assistance może zostać wykonana przez Centrum Pomocy, o ile Ubezpieczony wyrazi zgodę na pokrycie
różnicy pomiędzy kosztami faktycznymi a limitem dla określonego świadczenia.

Zakres Świadczeń Assistance
§4
W ramach świadczeń wymienionych w Tabeli nr 1 powyżej Ubezpieczyciel organizuje lub organizuje i pokrywa koszty
poniższych usług (w zależności od opisu świadczeń) w wysokości nieprzekraczającej podany w Tabeli nr 1 limit właściwy
dla danego Zdarzenia ubezpieczeniowego.
1. Konsultacje lekarzy specjalistów
W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Centrum Pomocy, w oparciu o pisemne zalecenie Lekarza prowadzącego, zorganizuje i pokryje koszty wizyt Ubezpieczonego u niżej wymienionych lekarzy specjalistów:
1) chirurg,
2) ortopeda.
2. Rehabilitacja
Jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony wymaga Rehabilitacji narządu ruchu – zgodnie
z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Pomocy podjętym w oparciu
o dokumentację medyczną – Centrum Pomocy zorganizuje i pokryje koszty jednego z poniższych świadczeń:
1) wizyt fizykoterapeuty w Miejscu pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce medycznej) albo
2) wizyt w najbliższej Miejscu pobytu Ubezpieczonego poradni rehabilitacyjnej.
3. Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
Jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony – zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Pomocy podjętym w oparciu o dokumentację medyczną – powinien używać
sprzętu rehabilitacyjnego, Centrum Pomocy zorganizuje i pokryje koszty wypożyczenia albo zakupu tego sprzętu.
4. Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
Jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony – zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza
prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Pomocy podjętym w oparciu o dokumentację medyczną –
powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, Centrum Pomocy zorganizuje i pokryje koszty transportu sprzętu
rehabilitacyjnego do Miejsca pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce medycznej).
5. Wizyta lekarza rehabilitacji
W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Centrum Pomocy zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu
i wizyty lekarza rehabilitacji w Miejscu pobytu Ubezpieczonego.
6. Transport do Placówki medycznej
Jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego zaistniała konieczność przewiezienia Ubezpieczonego do
Placówki medycznej, o ile stan zdrowia Ubezpieczonego nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego,
Centrum Pomocy zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną
z miejsca jego pobytu do odpowiedniej Placówki medycznej dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego
środkiem transportu. O wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Pomocy w oparciu o dane o stanie
zdrowia Ubezpieczonego lub w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym.
7. Transport pomiędzy Placówkami medycznymi
Jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony znalazł się w Placówce medycznej, która nie
zapewnia opieki medycznej dostosowanej do stanu jego zdrowia lub jest on skierowany na zabieg, lub badania
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lekarskie do innej Placówki medycznej, Centrum Pomocy zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego
wraz z osobą przez niego wskazaną pomiędzy Placówkami medycznymi. Świadczenie realizowane jest na pisemne
zalecenie Lekarza prowadzącego, po konsultacji z Lekarzem Centrum Pomocy i odbywa się środkiem transportu
dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. W przypadku, gdy Ubezpieczony jest jedynie skierowany na
zabiegi lub badania do innej Placówki medycznej, świadczenie obejmuje również transport powrotny do Placówki
medycznej, w której Ubezpieczony jest leczony.
8. Transport z Placówki medycznej
Jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony przebywa w Placówce medycznej i – zgodnie
z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego – wymaga transportu z Placówki medycznej do Miejsca zamieszkania, Centrum Pomocy zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego
wskazaną, środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. O wyborze środka transportu
decyduje Lekarz Centrum Pomocy w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym.
9. Infolinia medyczna
Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Pomocy zapewni możliwość telefonicznej rozmowy z wykwalifikowanym
personelem, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej, ogólnej informacji na następujące tematy:
1) NATYCHMIASTOWA POMOC – stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej i zasad jej udzielania,
2) UKĄSZENIA – sposób postępowania w przypadków ukąszeń,
3) JEDNOSTKI CHOROBOWE – jednostek chorobowych, w tym chorób rzadkich, typowo stosowanym leczeniu,
nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na terytorium Polski,
4) ZACHOWANIA PROZDROWOTNE – diet (np. zalecanych dla diabetyków, przy nadciśnieniu tętniczym,
w schorzeniach dróg pokarmowych, bogatoresztkowych, cukrzycowych, ubogobiałkowych, bogatobiałkowych,
niskokalorycznych, niskocholestelorowych, redukcyjnych), zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania czasu
wolnego, walki ze stresem, odpoczynku i snu,
5) PROFILAKTYKA – profilaktyki zachorowań na grypę, profilaktyki antynikotynowej,
6) OPISY BADAŃ – wyjaśnienia opisów/wyników wykonanych badań,
7) PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ – sposobów przygotowania się do zabiegów i badań medycznych,
8) BADANIA KONTROLNE – niezbędnych badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku,
9) LEKI – leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu, interakcji z innymi lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji; poziomu refundacji leków,
10) ALTERNATYWNE METODY LECZENIA I RELAKSACJI – terapii ruchem, terapii zajęciowej, muzykoterapii, arteterapii itp. (informacje o metodzie, organizatorach, lokalizacji, cennikach),
11) UWARUNKOWANIA MEDYCZNE – uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia,
12) GRUPY WSPARCIA – grup wsparcia, telefonów zaufania na terytorium Polski świadczących pomoc osobom
dotkniętym alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem, osobom w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na
choroby przewlekłe czy depresję, mających problemy zdrowotne, dla rodziców ciężko chorych dzieci, ofiarom
przemocy domowej, osobom samotnie wychowującym dzieci, kobietom po mastektomii,
13) PRZED PODRÓŻĄ – działaniach, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży, tj. szczepień, specyfiki
danego kraju lub regionu świata – w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia, zagrożeń epidemiologicznych.
Ponadto w ramach Telefonicznej Informacji Medycznej Centrum Pomocy zapewnia Ubezpieczonemu możliwość
TELEFONICZNEJ KONSULTACJI MEDYCZNEJ Z LEKARZEM.
Centrum Pomocy udzieli informacji na temat danych teleadresowych działających na terytorium Polski:
1) Placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich), w tym adresów, godzin
pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez
Lekarza Centrum Pomocy,
2) placówek mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
3) placówek diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, placówek sanatoryjnych oraz placówek
lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Uniwersytetów
Medycznych) rekomendowanych przez Centrum Pomocy,
4) aptek znajdujących się na terytorium Polski, w tym w szczególności na temat godzin ich otwarcia, adresów,
numerów telefonów,
5) placówek opieki społecznej i hospicjów,
6) placówek handlowych oferujących Sprzęt rehabilitacyjny.

Przystąpienie do ubezpieczenia
§5
1. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne.
2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje na podstawie oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu.
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Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności
§6
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela i okres umowy ubezpieczenia „Pakiet Rehabilitacyjny Assistance” rozpoczyna
się w dniu wejścia w życie umowy ubezpieczenia „Ochrona w drodze” zawartej z MetLife, pod warunkiem zawarcia
ww. umowy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w jednym ze wskazanych poniżej przypadków, w zależności od tego, który
z nich nastąpi wcześniej:
a) w dniu śmierci Ubezpieczonego,
b) z ostatnim dniem okresu, za który została uiszczona składka przez Ubezpieczającego,
c) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia złożonego w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,
d) z ostatnim dniem miesiąca w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia złożonej przez Ubezpieczonego w danym
miesiącu,
e) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia „Ochrona w drodze” zawartej
z MetLife.
W przypadku określonym w punkcie 2a) Ubezpieczyciel zwróci część składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

Opłaty i składki
§7
Składkę do Ubezpieczyciela uiszcza Ubezpieczający na zasadach określonych w Umowie Ramowej Ubezpieczenia.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
§9
1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub opóźnienia w realizacji świadczenia, gdy udzielenie tego świadczenia zostało uniemożliwione lub opóźnione z powodu:
1) trzęsienia lub osunięcia się ziemi, powodzi, huraganu, pożaru;
2) strajków, niepokojów społecznych, ataków terrorystycznych, wojen, skutków promieniowania radioaktywnego,
a także ograniczenia w poruszaniu się wprowadzone decyzjami władz administracyjnych, mogące powodować
niemożliwość realizacji danych świadczeń przez usługodawców Ubezpieczyciela;
3) ograniczonego lub niemożliwego dostępu do Ubezpieczonego lub do innych osób, w stosunku do których miało
zostać spełnione świadczenie, względnie do Miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, w którym miało
zostać spełnione świadczenie.
2. W przypadku świadczeń wymagających zwolnienia służb medycznych udzielających pomocy medycznej Ubezpieczonemu, w związku z zaistnieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego, z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej
oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia Ubezpieczonego, udzielenie świadczenia wymaga wyrażenia przez
Ubezpieczonego pisemnej zgody na powyższe w stosunku do Ubezpieczyciela i podmiotów działających w jego
imieniu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia,
w przypadku niewyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod
warunkiem iż niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia wynikało z niewyrażenia przez Ubezpieczonego
pisemnej zgody na zwolnienie służb medycznych z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia
dokumentacji z leczenia.
3. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia będące następstwem:
1) trzęsienia lub osunięcia się ziemi, powodzi, huraganu, pożaru oraz działań wojennych i zbrojnych, zamieszek,
rozruchów, strajków, aktów terroru i aktów przemocy oraz działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka,
2) szkód powstałych na skutek znajdowania się przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków
o podobnym działaniu – jeżeli Ubezpieczony wiedział lub powinien był wiedzieć o takim działaniu leku,
na podstawie adnotacji na opakowaniu lub ulotki zawierającej informację o wpływie leku na zdolności
psychomotoryczne, o ile miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie się szkody,
3) Chorób psychicznych Ubezpieczonego,
4) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
5) popełnienia samobójstwa lub próby samobójczej Ubezpieczonego,
6) prowadzenia pojazdu, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu,
7) uczestnictwa Ubezpieczonego w bójce, z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej,
8) umyślnego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym,
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

9) rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że realizacja świadczenia odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności,
10) samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia Ubezpieczonego na własną prośbę.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe zostało zdiagnozowane, rozpoznane lub leczone przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta organizacja i pokrycie kosztów leczenia obrażeń ciała, których zaistnienie
nie jest bezpośrednio związane ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym.
Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Zdarzenia ubezpieczeniowe będące następstwem
Chorób przewlekłych.
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta organizacja i pokrycie kosztów planowanego leczenia.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń powstałych na skutek:
1) wyczynowego i zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych, przez co rozumie się regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach sportowych albo imprezach i obozach kondycyjnych
i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych,
niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu,
2) amatorskiego uprawiania sportów: powietrznych, motorowych, motorowodnych, speleologii, wspinaczki
górskiej i skałkowej przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego, lub wymagającej użycia takiego
sprzętu, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, heliskiingu,
heliboardingu, skoków na gumowej linie, a także uczestniczenia w wyprawach survivalowych lub wyprawach
do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi, tereny śnieżne
wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego.
Centrum Pomocy nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i skutki organizowanej przez nie terapii, leczenia,
zabiegów, badań lub rehabilitacji.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki braku zastosowania się przez Ubezpieczonego
do decyzji i zaleceń lekarza Centrum Pomocy bądź samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami
lekarza Centrum Pomocy.
W przypadku świadczenia Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego Centrum Pomocy nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie sprzętu rehabilitacyjnego w sklepach lub wypożyczalniach.
Informacje udzielane w ramach infolinii mają charakter ogólny i informacyjny, nie stanowią porady medycznej,
nie mają charakteru diagnostycznego i nie mogą być traktowane jako ostateczna opinia czy porada.

Zasady organizacji świadczeń
§ 10
1. W celu uzyskania świadczenia Ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązana jest zawiadomić
o zaistnieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego Centrum Pomocy w ciągu 48 godzin od jego zaistnienia, nie później
jednak niż w terminie 30 dni od daty jego wystąpienia lub niezwłocznie po ustaniu przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, uniemożliwiających wcześniejsze zawiadomienie, telefonując pod
numer telefonu +48 22 575 95 47 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) i podając następujące dane:
1) imię, nazwisko Ubezpieczonego,
2) numer PESEL,
3) adres Miejsca zamieszkania lub Miejsca pobytu,
4) datę zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego,
5) telefon kontaktowy,
6) krótki opis zaistniałego zdarzenia,
7) inne informacje niezbędne Centrum Pomocy do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług.
2. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 w terminie w nim zawartym, Ubezpieczyciel
może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli niewykonanie tego obowiązku w terminie przyczyniło się do
uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia okoliczności zdarzenia.
3. W celu realizacji pierwszego świadczenia w ramach świadczeń o których mowa w § 4, w odniesieniu do danego
Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony zobowiązany jest po zgłoszeniu telefonicznym do Centrum Pomocy
wypełnić, otrzymany od Centrum Pomocy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail, faksu „Wniosek
o realizację świadczeń” i przekazać go do Centrum Pomocy dołączając kopie:
1) skierowania/zalecenia Lekarza prowadzącego do przeprowadzenia konsultacji, rehabilitacji lub dodatkowych
świadczeń,
2) dotychczas zgromadzonej dokumentacji medycznej, z której wyraźnie wynika, że powstałe obrażenia ciała są
następstwem Nieszczęśliwego wypadku wraz z dotychczas zgromadzonymi wynikami badań.
Ww. dokumenty należy przesłać do Centrum Pomocy pocztą tradycyjną lub pocztą e-mailową na adres: metlife@ipa.com.pl.
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4. W celu realizacji kolejnych świadczeń, o których mowa w § 4, w odniesieniu do danego Zdarzenia ubezpieczeniowego,
Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać do Centrum Pomocy, kopię skierowania/zalecenia Lekarza prowadzącego
do przeprowadzenia konsultacji, rehabilitacji lub dodatkowych świadczeń pocztą tradycyjną lub pocztą e-mailową
na adres: metlife@ipa.com.pl.
5. W oparciu o przekazane przez Ubezpieczonego dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Lekarz Centrum
Pomocy w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia ich otrzymania, podejmie decyzję, czy spełnione zostały medyczne przesłanki do udzielenia świadczenia, o które wnioskuje Ubezpieczony.
6. Ubezpieczony zobowiązany jest postępować zgodnie z dyspozycjami Centrum Pomocy, a zwłaszcza przekazać inne
dokumenty, o które wnioskuje Centrum Pomocy niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli
jest to konieczne do dalszego prowadzenia postępowania.
7. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji mających związek z ustaleniem zasadności zgłaszanego „Wniosku o realizację świadczeń”, o którym mowa w ust. 3, Centrum Pomocy, w terminie 3 dni roboczych
od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie informuje Ubezpieczonego, jakie dodatkowe dokumenty są
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
8. W przypadku uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela czas oczekiwania na realizację świadczeń wskazanych
w Tabeli nr 1 wynosi:
1) do 5 dni roboczych w przypadku konsultacji u lekarzy specjalistów,
2) do 3 dni roboczych w przypadku pozostałych świadczeń assistance,
o ile Ubezpieczony nie wskaże konkretnego lekarza czy placówki lub późniejszego terminu, w którym chciałby
skorzystać ze świadczenia.
9. W przypadku nieuznania odpowiedzialności w zakresie wnioskowanych przez Ubezpieczonego świadczeń,
Centrum Pomocy poinformuje telefonicznie Ubezpieczonego o odmowie realizacji świadczenia, wskazując
przyczynę odmowy. Na prośbę Ubezpieczonego informacja o odmowie realizacji świadczenia przesyłana jest przez
Centrum Pomocy w formie pisemnej.
10. Świadczenia realizowane są w Placówkach medycznych należących do sieci medycznej Centrum Pomocy.
11. Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków, aby ograniczyć zwiększenie się skutków Zdarzenia
ubezpieczeniowego.

Roszczenia regresowe
§ 11
1. Z dniem zapłaty świadczenia lub odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące Ubezpieczonemu
roszczenie od osoby trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości wypłaconego przez Ubezpieczyciela świadczenia (roszczenie regresowe).
2. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń
co do pozostałej części szkody przed roszczeniem Ubezpieczyciela.
3. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 1, przeciwko osobom,
z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność,
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
4. Ubezpieczony powinien udzielać pomocy Ubezpieczycielowi przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, dostarczając niezbędne informacje i dokumenty.
5. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego praw przysługujących mu od osób trzecich z tytułu wyrządzonych
szkód bez zgody Ubezpieczyciela, może ono odmówić wypłaty świadczenia odpowiednio w całości lub części, lub
zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia.

Postępowanie reklamacyjne
§ 12
1. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się następujące definicje:
1) Reklamacja – wystąpienie Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez
Ubezpieczyciela,
2) Klient – będący osobą fizyczną Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia.
2. Niniejsze postępowanie reklamacyjne zostało zatwierdzone Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Inter Partner
Assistance S.A. Oddział w Polsce nr 10/2015 z dnia 09.10.2015 r. i wchodzi w życie od dnia 11.10.2015 r., określa
zasady zgłaszania i rozpatrywania Reklamacji zgłaszanych przez Klienta, dotyczących usług świadczonych przez
Ubezpieczyciela, wynikających z niniejszych WU, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
3. Reklamacja może zostać złożona do Działu Jakości Ubezpieczyciela:
1) w formie pisemnej:
a) osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub
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b) przesyłką pocztową na adres Ubezpieczyciela:
Dział Jakości
Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: quality@ipa.com.pl.
4. Przesłane Reklamacje powinny zawierać następujące dane:
1) pełen adres korespondencyjny lub
2) adres e-mail, na który należy skierować odpowiedź,
3) wskazanie umowy ubezpieczenia zawartej z MetLife,
4) opis zgłaszanego problemu oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające Reklamację,
5) oczekiwane działania.
5. Jeżeli w procesie rozpatrywania Reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych ze
zgłoszeniem, wnoszący Reklamację zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dane i informacje, o których dostarczenie
wnosi Ubezpieczyciel w celu jej rozpatrzenia.
6. Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi
w terminie, o którym mowa w ust. 6, Ubezpieczyciel:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
8. Odpowiedź Ubezpieczyciela zostanie przesłana na adres pocztowy wskazany w ust. 4 pkt 1), chyba że Klient wnosił
o przesłanie mu odpowiedzi pocztą elektroniczną. Wówczas odpowiedź zostanie przesłana drogą elektroniczną na
adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2)
9. Językiem obowiązującym w korespondencji i kontaktach z Ubezpieczycielem jest język polski.
10. Dla umów ubezpieczenia, do których mają zastosowanie niniejsze WU, właściwym jest prawo polskie.
11. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą umową ubezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy
według przepisów o właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Niezależnie od powyższego Klient
może zwrócić się o udzielenie pomocy do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta oraz do Rzecznika
Finansowego.
Warszawa, 1 stycznia 2016 roku

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749,
o numerze NIP 108-00-06-955.
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Ochrona w drodze – podstawowe informacje
Co to jest nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny?
Nagłe i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezwiązane z jakimkolwiek istniejącym
u Ubezpieczonego stanem chorobowym, niezależne od woli Ubezpieczonego podróżującego
w charakterze kierowcy bądź pasażera pojazdem lub środkiem transportu publicznego będącym
w ruchu, rezultatem którego jest uszkodzenie ciała Ubezpieczonego. Pod pojęciem nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego rozumie się także te wypadki, których rezultatem jest uszkodzenie ciała
Ubezpieczonego powstałe w czasie, gdy Ubezpieczony poruszał się jako pieszy lub rowerzysta i został
uderzony przez pojazd lub środek transportu publicznego będący w ruchu.
Od kiedy działa ochrona?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wejścia w życie umowy dodatkowej Ochrona
w drodze wskazanej w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, pod warunkiem zawarcia tej umowy
dodatkowej oraz opłacenia składki.
Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy dodatkowej w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.
Następuje wtedy zwrot wpłaconej składki. Ubezpieczający ma także możliwość rezygnacji z umowy
dodatkowej w dowolnym momencie jej trwania. Obydwa przypadki powodują wygaśnięcie ochrony
ubezpieczeniowej. W przypadku rezygnacji z umowy dodatkowej ochrona wygasa z końcem
okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka. Odstąpienie lub rezygnacja z umowy dodatkowej
następuje na podstawie pisemnego wniosku doręczonego Towarzystwu.
Jak zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia?
W sprawie wypłaty świadczenia można się zwrócić bezpośrednio do Towarzystwa w jeden
z poniższych sposobów:
•
online – przez portal e-roszczenie (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej
Towarzystwa)
•
pocztą elektroniczną – na adres: roszczenia@metlife.pl
•
telefonicznie – tel. +48 22 523 50 70
•
korespondencyjnie – na adres: Departament Roszczeń MetLife TUnŻiR S.A.,
ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
•
osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A., przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub
w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju.
Formularze do zgłoszenia roszczenia dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa.
Jak szybko wypłacane jest świadczenie?
W najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania
powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeśli wyjaśnienie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa byłoby w tym terminie niemożliwe, świadczenie
powinno być wypłacone w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jak można skorzystać z usług assistance?
W celu skorzystania z przysługujących świadczeń assistance należy skontaktować się z Centrum
Pomocy Inter Partner Assistance Polska S.A. pod numer telefonu: +48 22 575 95 47.
Wcześniejsze przygotowanie danych, takich jak: imię i nazwisko Ubezpieczonego, nr PESEL, adres
miejsca zamieszkania, data zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz krótki opis zdarzenia, ułatwi
rejestrację zgłoszenia i jak najszybsze udzielenie pomocy.
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Szczegółowe warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Ochrona w drodze
(w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa) znajdują się w załączonych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia.
Informacje na temat zakresu umowy ubezpieczenia Pakiet Rehabilitacyjny Assistance, zakresu świadczeń,
limitów usług, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce
znajdują się w załączonych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Rehabilitacyjny Assistance.
Administratorem danych osobowych w ramach umowy ubezpieczenia Pakiet Rehabilitacyjny Assistance jest
Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, który z pomocą Centrum Pomocy Inter Partner Assistance
Polska S.A. przetwarzać będzie dane osobowe ubezpieczonych na podstawie przepisów Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, w celu wykonania ww. umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony ma prawo dostępu do ich
treści oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia
i wykonania ww. umowy ubezpieczenia.

