
Załącznik nr 7 
do Porozumienia w sprawie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców 

członków stowarzyszeń PFSRM zawartego  

w dniu 12 stycznia 2014 r. 

 

 

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rzeczoznawcy 

majątkowego 

 

 

1.  Do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków będą miały zastosowanie 

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

ustalone uchwałą nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013r. Zarządu PZU SA, z 

następującymi postanowieniami odmiennymi do tych OWU: 

1)  w § 5 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: „1. Przedmiotem ubezpieczenia są 

następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których 

zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej 

przyczynie oraz następstwa zawałów serca lub krwotoków śródczaszkowych.”; 

2)    w § 5 ust. 2 OWU skreśla się pkt 1; 

3)   § 6 OWU otrzymuje brzmienie: „Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu 

śmierci ubezpieczonego oraz świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 

obejmujące: 

a)  świadczenie z tytułu śmierci,  

b)  świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,  

c) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,  

d) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na  terytorium 

RP,  

e)  świadczenie za leczenie uciążliwe,  

f)   świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP.”; 

4)   § 11 OWU otrzymuje brzmienie: „Ubezpieczonemu przysługują w zależności od 

wysokości wybranej sumy ubezpieczenia następujące świadczenia: 

 

Zakres 

Suma 

Ubezpieczenia / 

limit w PLN 

Suma 

Ubezpieczenia / 

limit w PLN 

Suma 

Ubezpieczenia / 

limit w PLN 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 

zdrowiu z włączeniem ryzyka zawału serca i 

krwotoku śródczaszkowego  

1% uszczerbku na zdrowiu = 1% sumy 

ubezpieczenia 

25.000 

 

1% = 250 

50.000 

 

1% = 500 

100.000 

 

1% = 1.000 

Świadczenie z tytułu śmierci z włączeniem 

ryzyka zawału serca i krwotoku 

śródczaszkowego 

25.000 50.000 100.000 

Koszty nabycia przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych 

zwracane są do wysokości 15 % sumy 

ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku 

na zdrowiu ale nie więcej niż 10.000 zł 

3.750 7.500 10.000 

Koszty przeszkolenia zawodowego na 

terytorium RP osób niepełnosprawnych 
3.750 7.500 10.000 



zwracane są  do wysokości 15 % sumy 

ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku 

ale nie więcej niż 10.000 zł 

Świadczenie za leczenie uciążliwe (jeżeli 

leczenie związane z  wypadkiem 

ubezpieczeniowym było leczeniem 

uciążliwym, a nie stwierdzono trwałego 

uszczerbku na zdrowiu, wówczas 

ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w 

wysokości 1% określonej w umowie 

ubezpieczenia sumy ubezpieczenia z tytułu 

trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie 

więcej niż 1.000 zł.) 

250 500 1.000 

świadczenia powypadkowe typu assistance 

na terytorium RP  
zg. z OWU zg. z OWU zg. z OWU 

 

2.   Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wyliczane będzie według wariantu 

I, o którym mowa w  § 13 OWU. 

3.  Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie następujące sumy ubezpieczenia stosownie  do 

dokonanego wyboru: 

1)   25.000 zł, 

2)   50.000 zł, 

3) 100.000 zł. 

4.  Roczna składka ubezpieczeniowa od jednego Ubezpieczonego w zależności od wybranej 

sumy ubezpieczenia wynosić będzie: 

1)   72 zł dla sumy ubezpieczenia   25.000 zł, 

2) 143 zł dla sumy ubezpieczenia   50.000 zł, 

3) 370 zł dla sumy ubezpieczenia 100.000 zł.  

5. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy lub w ratach 

na warunkach odrębnie określonych. 

 

 

 

 

 

 


