PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) ŻOŁNIERZY
Umowa ubezpieczenia z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym S.A. obowiązuje od
godziny 00.00 dnia 24.07.2010 r. do godziny 24.00 dnia 23.07.2012 r.
Ochroną ubezpieczeniową objęci są żołnierze skierowani do pełnienia służby/pracy poza
granicami państwa w polskich kontyngentach wojskowych i misjach obserwacyjnych
organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, także te
zaistniałe w warunkach wojennych. Udzielana jest przez ubezpieczyciela całodobowo, na
całym świecie w czasie służby/pracy ubezpieczonych poza granicami państwa, od dnia
rozpoczęcia przemieszczenia do miejsca pełnienia służby/wykonywania pracy i z powrotem,
nie później niż 24 godziny od chwili przekroczenia granicy RP w drodze powrotnej do
jednostki wojskowej lub instytucji wskazanej w rozkazie. Ochrona obejmuje także przejazd
i czasowy pobyt ubezpieczonych na terenie Polski, o ile jest to pobyt służbowy lub urlopowy
w okresie służby/pracy poza granicami państwa, potwierdzony odpowiednim rozkazem lub
innym dokumentem służbowym.
Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego:
1) żołnierza w misjach obserwacyjnych ONZ wynosi 100 000 zł.
2) żołnierza w PKW i misjach obserwacyjnych UE wynosi 250 000 zł.
Ubezpieczony wyznacza uprawnionego(ych) do otrzymania jednorazowego świadczenia
wynikającego z umowy ubezpieczenia NNW w oświadczeniu składanym w Jednostce
Wojskowej, na której zaopatrzeniu pozostaje przed wyjazdem. Oryginał oświadczenia
przechowywany jest w Teczce Akt Personalnych (TAP) w Jednostce Wojskowej. Jeden
egzemplarz przesyłany jest do Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. DOSZ koordynuje
składanie wniosków o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela, z którym zawarta została
umowa ubezpieczenia NNW. W razie śmierci ubezpieczonego uprawniony do świadczenia
zobowiązany jest przedłożyć do wglądu odpis skrócony aktu zgonu oraz dokument
stwierdzający tożsamość uprawnionego, a w przypadku, gdy uprawniony nie jest wskazany
imiennie – także dokument stwierdzający pokrewieństwo z ubezpieczonym.
Uwaga: niezależnie od powyższego, może przysługiwać również dodatkowe
odszkodowanie wynikające z innych umów ubezpieczenia, jakie zawarł żołnierz przed
śmiercią, o ile zakres ubezpieczenia obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu śmierci w wyniku
prowadzonych działań wojennych ( standardowe umowy wyłączają wypłatę odszkodowania
w takich przypadkach).

