
 
 

Aneks nr 1/2013 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia  

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  
W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU (NNW) 

obowiązujących od dnia 2 lipca 2012 r. 
 
 

§ 1 

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  
W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU (NNW) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
   „2. Umowę ubezpieczenia NNW zawiera się w jednym z dwóch wariantów: Standard lub Komfort, z moŜliwością rozszerzenia 

zakresu ubezpieczenia o opcję Bezpieczna Rodzina. Wyboru wariantu i opcji dodatkowej moŜna dokonać wyłącznie w chwili 
zawierania umowy ubezpieczenia. Opcja Bezpieczna Rodzina dostępna jest tylko dla samochodów osobowych i 
cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.”. 

2. W § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
   „5. Wyłącznie w przypadku wyboru opcji Bezpieczna Rodzina, z tytułu śmierci  ubezpieczonego Kierowcy wskutek 

nieszczęśliwego wypadku ustala się dodatkową sumę ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł, 150.000 zł albo 300.000 zł, w 
zaleŜności od wyboru przez Ubezpieczającego wysokości dodatkowej sumy ubezpieczenia dla opcji Bezpieczna Rodzina. 
Suma ubezpieczenia dla opcji Bezpieczna Rodzina stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY dla tej opcji.”. 

3. W § 10 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
   „7. Dodatkowo, wyłącznie w przypadku wyboru opcji Bezpieczna Rodzina, Uprawnionemu przysługuje dodatkowe jednorazowe 

świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego Kierowcy w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, określonej zgodnie z § 8 
ust. 5.”. 

4. § 12, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
   „1. JeŜeli Ubezpieczony otrzymał jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł wskutek 

tego samego wypadku w okresie dwóch lat od dnia tego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci, o którym mowa w § 10 
 ust. 2, wypłaca się tylko wówczas, gdy jest ono wyŜsze od juŜ wypłaconego, przy czym potrąca się kwotę uprzednio 
wypłaconą.”. 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Niniejszy aneks wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2013 roku i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia  

1 października 2013 roku. 
 

 
Krzysztof KUDELSKI      Jarosław PARKOT 
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