WYTYCZNE
DO GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
ZAWIERANYCH NA CUDZY RACHUNEK NA PODSTAWIE OWU „BEZPIECZNA SZKOŁA”
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z dniem 1
kwietnia 2016 r. istotnym zmianom uległy zasady w zakresie zawierania umów ubezpieczenia na cudzy
rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego.
Najważniejsze zmiany to:
1. zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści przez Ubezpieczającego, w związku z
oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z
wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Zakaz ten obejmuje również osoby działające na rzecz lub w
imieniu Ubezpieczającego (art. 18 ust.1 i 2 Ustawy),
2. obowiązek przekazywania przez Zakład Ubezpieczeń ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
informacji o przesłankach wypłaty odszkodowania lub świadczenia, a także o ograniczeniach lub
wyłączeniach odpowiedzialności Towarzystwa (karta informacyjna). Przekazanie dokumentów
powinno być potwierdzone pisemnie, przed przystąpieniem Ubezpieczonego do umowy
ubezpieczenia,
3. przy zawieraniu grupowego ubezpieczenia na cudzy rachunek wprowadzono dodatkowo obowiązek
informowania Ubezpieczonego o warunkach umowy przed wyrażeniem zgody Ubezpieczonego na
finansowanie składki ubezpieczeniowej, o ile Ubezpieczający nie jest zobowiązany do jej opłacenia
(art. 19 Ustawy).

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, z dniem 1 kwietnia 2016 roku wprowadzamy nowy dokument:
„Deklaracja przystąpienia do umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków”.
Deklaracja składa się z 2 części:
Część I – wypełnia przedstawiciel TUW „TUW”. Część ta zawiera informacje jakie Towarzystwo ma
obowiązek przekazać Ubezpieczonemu, który finansuje samodzielnie składkę. Informacje dotyczą: wariantu
ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i wysokości składki za okres trwania umowy ubezpieczenia.
Część II – wypełnia Ubezpieczony. Część ta zawiera informacje o Ubezpieczającym i Ubezpieczonym oraz
oświadczenia i zgody Ubezpieczonego, jakie wymagane są przy zawarciu grupowej umowy ubezpieczenia
na cudzy rachunek.
Deklaracja jest wypełniana w dwóch egzemplarzach, jeden dla Ubezpieczonego drugi dla Towarzystwa.
Deklaracja obowiązuje przy zawieraniu grupowych umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, w sytuacji gdy
Ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej.
Przy zawieraniu umów ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej, co do zasady Ubezpieczeni
samodzielnie finansują składkę. W obecnym stanie prawnym zastosowanie deklaracji przystąpienia do
umowy ubezpieczenia jest więc obowiązkowe.

