
ZASADY ZAWIERANIA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW 
OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ  

Klienta - strony umowy finansowania maszyny  lub pojazdu  
zawartej z Siemens Finance  

 
Na podstawie Warunków Grupowego Ubezpieczenia Nast pstw 

Nieszcz liwych Wypadków do Umowy Generalnej nr 908200096358 z dnia 16.06.2015 r. 
 
 

Ubezpieczyciel: 
   T.U. Warta S.A., nale ce do Grupy Talanx: 

 
Okres ubezpieczenia: 

 Pierwszy  dzie  m-ca  nast puj cego  po  dacie  zg oszenia  do  ubezpieczenia  do  ko ca  trwania  Umowy  
Leasingu/Po yczki 

 Efektywny okres ubezpieczenia: okres eksploatacji urz dzenia 
 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu: mierci Ubezpieczonego na skutek nieszcz liwego wypadku; 

rozwi zania umowy finansowania; zaprzestania op acania sk adki; wyst pienia przez Ubezpieczonego  
z Umowy Ubezpieczenia 

 
Zakres terytorialny ochrony: 

 Ubezpieczeniem obj te s  nast pstwa nieszcz liwych wypadków operatorów powsta e w trakcie pracy  
maszyn lub pojazdów Klienta finansowanych przez Siemens Finance na terenie ca ego wiata 

 Zakres ochrony ograniczony jest w czasie: tylko w trakcie wykonywania pracy - obs ugi maszyny/ pojazdu 
 
Pokryte ryzyka: 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA 
mier  Ubezpieczonego wskutek nieszcz liwego wypadku 

95.000 z  

Trwa y uszczerbek na zdrowiu 
Ubezpieczonego wskutek nieszcz liwego wypadku 85.000 z  

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego 
– nast pstwa nieszcz liwego wypadku 6.000 z  

Naprawa lub zakup przedmiotów 
ortopedycznych i rodków pomocniczych – 
nast pstwa nieszcz liwego wypadku 

10.000 z  

Jednorazowe wiadczenie z tytu u trwa ego 
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego –nast pstwa 
nieszcz liwego wypadku 

6.000 z    

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego, którego mier  
nast pi a wskutek nieszcz liwego wypadku 5.000 z    

Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego 
– nast pstwa nieszcz liwego wypadku 5.000 z  

 
Górn  granic  odpowiedzialno ci  T.U. Warta S.A. za obj te zakresem ubezpieczenia zdarzenia ubezpieczeniowe 
jest suma ubezpieczenia w wysoko ci wskazanej w prawej kolumnie pogl dowej tabeli. 
 
Najwa niejsze wy czenia z zakresu ochrony, to: 

 spo ycie lub spo ywanie przez Ubezpieczonego alkoholu, rodków odurzaj cych lub psychotropowych 
nie zaleconych przez lekarza oraz wskutek zaburze wiadomo ci u Ubezpieczonego, 

 pope nienie b  usi owanie pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa, 
 samobójstwo lub umy lne samouszkodzenie, 
 obs uga maszyny b  kierowanie pojazdem bez wymaganych do tego stosownych uprawnie  (o ile s  

wymagane), 
 nieskorzystanie z porady lekarskiej b  nieprzestrzeganie zalece  lekarskich, 
 uszkodzenie cia a spowodowane leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, z wyj tkiem leczenia 

bezpo rednich nast pstw wypadku. 
Szczególne wy czenia okre lone s  w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia NNW (WGU) 
 



 
 
Sk adka Ubezpieczeniowa: 
 

 Op ata  z  tyt.  ubezpieczenia  jest  na  poziomie  30  PLN  miesi cznie  i  jest  sta a  dla  poszczególnych  umów
leasingu przez ca y okres trwania umowy finansowania.

 Ochrona rozpoczyna si  zawsze od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po zg oszeniu do
ubezpieczenia.

 Op aty  z tyt. ubezpieczenia p atne b  w ratach na podstawie Fa VAT przesy anych w terminach zgodnie
z Harmonogramem Umowy.  Zawierane na ca y okres trwania umowy finansowania.

 Ka dy Klient po rozpocz ciu ochrony ubezpieczeniowej otrzyma potwierdzenie ochrony.
 
Sposób zg aszania roszcze : 
W przypadku wyst pienia zdarzenia ubezpieczeniowego, prosimy o kontakt z Brokerem: 
MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o 
Al. Wilanowska 208 lok. 7 
02-765 Warszawa 
tel. (22) 852 30 60-61 

Jacek Kudlek
tel. 502 308 308
mail: jacek.kudlek@makubezpieczenia.pl

 
Broker MAK Ubezpieczenia zapewnia sprawn  asyst  przy likwidacji szkód. Roszczenia rozpatrywane s  ju  na 
podstawie przes anych mailem kopii dokumentów – w lad za tym konieczne jest dos anie orygina ów formularzy. 
 
Do otrzymania wiadczenia z tytu u przedmiotowego roszenia uprawnionym jest jedynie osoba, która w momencie 
zdarzenia by a zatrudniona (jakakolwiek forma prawna potwierdzona przez Klienta) przez Klientów Siemens 
Finance Polska Sp. z o.o. oraz posiada a stosowne uprawnienia do wykonywania danej pracy i obs ugi maszyn/ 
pojazdów (o ile by y wymagane). 
 
 
Dodatkowe zalety wynikaj ce z zawartej Umowy Generalnej mi dzy Siemens  Finance Polska Sp. z o.o a  T.U. 
Warta S.A.: 
(przewagi nad konkurencj ) 
 

 Niezmienno  wysoko ci  op aty  z  tyt.  ubezpieczenia  oraz  sum  ubezpieczenia  w  trakcie  trwania  ca ej  
umowy leasingu/ po yczki 

 Jedne z najwy szych limitów sum ubezpieczenia na rynku ubezpieczeniowym 
 Forma ubezpieczenia bezimienna – korzy : mo liwo  obj cia ochron  ubezpieczeniow  wszystkich 

pracowników leasingobiorcy/ po yczkobiorcy w trakcie obs ugi urz dzenia/pojazdu bez konieczno ci 
korygowania list ubezpieczeniowych. Daje to gwarancj  ubezpieczenia ka dego pracownika bez 
wymagalno ci zmian danych Pracowników i wystawiania nowych certyfikatów 

 Sk adka wynosi zaledwie 1 z  dziennie –  przy  wyp acie  za  zgon  95  000,00  PLN,  a  za  1%  trwa ego  
uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW 850,00 PLN  

 Brak mo liwo ci uzyskania indywidualnie przez Klienta ochrony w zakresie oferowanym w niniejszej 
ofercie (efekt Grupy) 

 W  razie  roszcze  poszkodowanego  pracownika  z  tytu u  wypadku  przy  pracy  –  warto wiadczenia  
wyp aconego z NNW mo e by  zaliczone w zas dzon  warto  odszkodowania (np. z OC pracodawcy) 

 NNW pozwala na szybk  wyp at  dla poszkodowanego pracownika zanim ten wyst pi z roszczeniem do 
pracodawcy, lub takie roszczenie nie b dzie mu przys ugiwa  

 Administracj  ubezpiecze  zawartych w ramach Umowy Generalnej zajmuje si   broker ubezpieczeniowy 
MAK  Ubezpieczenia  Sp.  z  o.o.  wyró niony  w  rankingu  brokerów  ubezpieczeniowych  na  polskim  rynku.  
Jest to szczególnie istotne w procesie likwidacji szkód, który od samego pocz tku jest nadzorowany i 
wspierany przez profesjonalnych specjalistów brokera.  
 

Zasady kwalifikacji do ubezpieczenia 
 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie urz dzenia obj te finansowaniem w danej umowie,  
 w przypadku pojazdów silnikowych ubezpieczeniem obj ty jest g ówny (najdro szy) przedmiot 

wraz z dodatkowym sprz tem; ewentualny drugi pojazd silnikowy  musia by by  zg oszony odr bnie 
z naliczeniem dodatkowej sk adki 

 Urz dzenia, maszyny, pojazdy finansowane przez Siemens Finance, które wymagaj  uprawnie  do 
ich obs ugi oraz te, które tego wymogu nie maj . 

 
 
 
OWU (WGU) dost pne s  pod adresem strony internetowej: https://eplatforma.siemens.pl/


