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Często, aby obniżyć cenę ubezpieczenia OC pojazdów decydujemy się na
zakup tego ubezpieczenia, ale bez rozszerzeń i dodatkowych wariantów. Czy
zastanawialiście się kiedyś nad tym czy objąć ochroną ubezpieczeniową też
osoby podróżujące z Wami lub samych siebie od nieszczęśliwych wypadków?
Takie zabezpieczenie daje nam właśnie ubezpieczenie NNW. W poniższym
artykule przybliżymy zakres, definicję i cenę tego typu ubezpieczenia.

1. Zakres ubezpieczenia NNW

W większości OWU ubezpieczyciele definiują NNW jako ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków. Możemy liczyć, w przypadku tego rodzaju

ubezpieczenia, na „jednorazową wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego

uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy, jak i wszystkim pasażerom

ubezpieczonego samochodu (jeżeli umowa to przewiduje)”. Całą kwotę sumy

ubezpieczenia (z reguły wynoszącą od 5000 do 100 000 zł) w przypadku śmierci.

Natomiast w innych przypadkach otrzymamy odszkodowanie na podstawie stopnia

uszkodzenia. Stopień uszczerbku to nic innego jak procent, który jest wyliczany

według tabeli w odniesieniu do wysokości sumy ubezpieczenia. Może taki procent

wyliczyć nam również przedstawiciel medyczny na podstawie przekazanych

dokumentów medycznych.

Najniższe odszkodowanie otrzymamy w przypadku pojedynczych złamań, jak np.

złamanie palca (1-2%), trochę więcej przewidują ubezpieczyciele za załamanie

żeber, bo jest to 10%. Udar mózgu jest „wyceniany” na 30-35%. Im większe

obrażenia tym większy procent tak jak już wspominaliśmy.

W ramach NNW możemy również liczyć na pokrycie kosztów:

- leczenia

- transportu

- rehabilitacji

W przypadku powyższych wariantów są one regulowane limitami. Np. wystąpienia

zdarzenia 1 lub 2 razy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub limitami

kwotowymi.
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Możemy się zastanawiać, jaka jest relacja pomiędzy odszkodowaniem z

ubezpieczenia obowiązkowego OC, a odszkodowaniem z ubezpieczenia NNW? Czy

wypłata odszkodowania z OC sprawcy wyłącza możliwość starania się od

odszkodowanie z NNW? Warto zapamiętać, że oba ubezpieczenia są niezależne od

siebie. Zatem odszkodowanie pasażerów i kierowcy zostanie wypłacone również z

OC sprawcy, natomiast świadczenie NNW jest niezależne i możemy również na nie

liczyć, gdy dostaniemy odszkodowanie z OC.

Tak więc NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem dla kierowcy (również sprawcy) i

pasażerów. Najczęściej wykupujemy je wraz z ubezpieczeniem OC. W podstawowej

wersji możemy liczyć na wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci lub trwałego

uszczerbku na zdrowiu. Natomiast rozszerzenie NNW pomoże nam uzyskać

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z naszym stanem zdrowia, takich jak

np. Koszty rehabilitacji.

Należy zwrócić uwagę w OWU poszczególnych Ubezpieczycieli czy umowa NNW

obejmuje tylko kierowcę czy również pasażerów.

2. Ile kosztuje NNW komunikacyjne?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC ma zabezpieczyć nas na wypadek szkód

wyrządzonych w pojazdach i innych uczestnikach ruchu drogowego, kiedy sami

jesteśmy sprawcami szkody na skutek kolizji lub wypadku. Jeśli kierowca sam

spowoduje wypadek to może liczyć na wsparcie od swojego towarzystwa tylko dzięki

wykupionej wcześniej polisie NNW. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej

możemy spowodować szkodę o dużej wartości. Często takie ubezpieczenie pokrywa

szkody liczone w tysiącach a tak naprawdę kosztuje jedynie kilkadziesiąt złotych. W

praktyce firm ubezpieczeniowych ubezpieczyciele (pomimo, iż NNW jest

ubezpieczeniem dobrowolnym) narzucają nam wykupienie NNW komunikacyjnego

wraz z ubezpieczeniem OC pojazdu.

Oczywiście wysokość składki może zależeć od wielu czynników: wiek, długość

posiadania prawa jazdy, okres bezszkodowej jazdy, miejsce zamieszkania,

charakterystyka pojazdu (marka, model, silnik, wiek pojazdu). Na potrzeby naszego

opracowania przeprowadziliśmy symulację składek dla kierowcy 35 letniego, który

jeździ Renault Laguną z 2008 roku, posiada 60% zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy.
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Poniżej prezentujemy propozycje ubezpieczenia oferowane przez najpopularniejsze

firmy ubezpieczeniowe:

Ubezpieczyciel OC z NNW OC bez NNW

Generali 576 zł 592 zł

PZU 734 zł 712 zł

Warta 521 zł 516 zł

Allianz 694 zł 664 zł

Compensa 843 zł 857 zł

Jak widać w powyższej tabeli ubezpieczenie takie oferowane jest za kilka złotych. Za

wykupem dodatkowego ubezpieczenia NNW przemawia również fakt, iż w przypadku

niektórych ubezpieczycieli składka obowiązkowego ubezpieczenia OC nawet

wzrasta, jeśli nie chcemy kupić pakietu OC z NNW. W przypadku ubezpieczenia OC

działa zasada, że im droższa składka tym wyższa suma ubezpieczenia. Jeśli suma

ubezpieczenia jest wyższa to więcej dostaniemy za procent uszczerbku na zdrowiu.

3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli i okres trwania umowy

Zawarcie umowy ubezpieczenia powinno zawsze zostać poprzedzone lekturą

Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (tzw. OWU). To zapisy OWU określają, kiedy w

razie wystąpienia szkody będziemy mogli skorzystać z ubezpieczenia. Często na

etapie zawierania umowy zdarza się do niezrozumienia zakresu ubezpieczenia lub

przekazania jego błędnego zakresu. Warto przy każdej umowie skupić się na

wyłączeniach, które u wielu ubezpieczycieli mogą być podobne, ale bardzo często

występują również między nimi różnice. Zgodnie z najpopularniejszymi definicjami w

OWU ochrona obowiązuje, gdy do uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek:

a) Naprawy samochodu na trasie
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b) Wypadku lub kolizji drogowej (nawet jeśli pojazd był w czasie postoju);

c) Załadunku lub rozładunku auta

d) Wsiadania lub wysiadania z samochodu;

Tak jak to z ubezpieczycielami bywa, w tym rodzaju ubezpieczenia również istnieją

wyłączenia. Bardzo często rodzaj katalog wyłączeń pokrywa się z wyłączeniam, które

są obecne również w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tym niemniej w

przypadku NNW ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty świadczenia w sytuacjach, gdy:

 prowadziliśmy pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających;

 do wypadku doszło podczas kierowania pojazdem, do którego prowadzenia

nie mamy uprawnień;

 w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez

ubezpieczonego;

 spowodowaliśmy wypadek celowo.

 W pojeździe przebywało więcej osób niż liczba miejsc wskazana w dowodzie

rejestracyjnym

Z reguły ubezpieczenie NNW wykupujemy na rok (wraz z wykupieniem OC),

jednakże, gdy dokupimy NNW w trakcie trwania OC to zapłacimy odpowiednio mniej

a wygaśnie ono nam wraz z końcem okresu ubezpieczenia OC.

4. Procedura zgłaszania szkody

Zawsze mamy kilka dni na zgłoszenie szkody od powzięcia informacji o zaistniałym

zdarzeniu. Oczywiście wszystkie informacje o zgłoszeniu szkody mamy zapisane w

OWU lub umowie ubezpieczeniowej. Tak jak zwykle szkodę możemy zgłosić na 3

sposoby:

1. Telefonicznie

2. Za pomocą formularza on-line

3. Za pomocą poczty e-mail

Do najczęstszych obowiązków ubezpieczonego, określonych w OWU

poszczególnych ubezpieczycieli, należą:
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 załagodzenie skutków zdarzenia przez niezwłoczne poddanie się badaniom i

stosowanie się do zaleceń lekarza,

 niezwłoczne powiadomienie policji o odniesionych w wypadku obrażeniach

 dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia i

wysokości świadczenia (dokumentacja medyczna, rachunki za leczenie, itp.)

W przypadku świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczyciel może

domagać się przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, wyników badań oraz

orzeczenia lekarskiego. Warto zatem w wypadku wystąpienia szkody od samego

początku gromadzić dokumentację dotyczącą samego zdarzenia, w tym kosztów

leczenia i przeprowadzonej diagnostyki. Natomiast w razie śmierci, uposażony/a

będzie zobowiązany/a przedstawić odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz

dokumentację medyczną, która potwierdza przyczynę zgonu. Przyczyna zgonu

powinna być zgodna z zakresem określonym w OWU.


