
 
 
 

 
 
 
Pełne informacje podawane przez zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego znajdują się w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia INTER Świadczenie Dzienne zatwierdzonych uchwałą Zarządu INTER Polska nr 16/2018 z dnia 10.04.2018r. (zwanych dalej: OWU) oraz w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (Wnioskopolisa). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie wypadku w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej dla osób posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu medycznego w Polsce, jeśli 
jest wymagane i wykonujących działalność zarobkową w Polsce, które nie przekroczyły 75 roku życia. - Dział II, Grupa 1 zgodnie z załącznikiem do ustawy  
z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  
 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 Wypłata świadczenia pieniężnego w przypadku wystąpienia 

czasowej niezdolności do pracy, która powstała wskutek 
nieszczęśliwego wypadku.  

 
 Ubezpieczenie dedykowane jest osobom, posiadającym 

aktualne prawo wykonywania zawodu medycznego  
w Polsce, jeśli jest wymagane  
i wykonującym działalność zarobkową w Polsce, które nie 
przekroczyły 75 roku życia. 

 
 Wysokość świadczenia pieniężnego za każdy dzień 

niezdolności do pracy znajduje się we Wnioskopolisie. 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
x Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń powstałych m.in.  

w wyniku:  
x zakażenia wirusem HIV oraz wirusem żółtaczki typu B i C, 
x  zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania,  
x ciąży, porodu i poronienia, 
x niezdolności do pracy w skutek nieszczęśliwego wypadku, która 

rozpoczęła się po upływie 90 dni od zajścia nieszczęśliwego 
wypadku, 

x niezdolności do pracy w skutek nieszczęśliwego wypadku, która 
trwała krócej niż 15 dni. 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 Główne wyłączenia odpowiedzialności dotyczą m.in.: 
 działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, samookaleczenia  

i prób samobójczych, 
 uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 
 aktów terroryzmu, wydarzeń wojennych, strajków. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
Przed zawarciem umowy ubezpieczony ma obowiązek: 
- podać do wiadomości INTER Polska wszystkie znane sobie okoliczności, o które INTER Polska pytało we Wnioskopolisie albo przed zawarciem umowy 
w innych pismach. 

 
W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczony ma obowiązek: 
- niezwłocznie informować o  zmianie okoliczności, o które INTER Polska pytało we Wnioskopolisie albo przed zawarciem umowy w innych pismach, 
- niezwłocznie informować o utracie zdolności ubezpieczeniowej w przypadkach określonych w OWU.  
 
W związku z wystąpieniem szkody ubezpieczony ma obowiązek: 
- pisemnego poinformowania INTER Polska o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, przedłużaniu się czasowej niezdolności do pracy, wystąpieniu 
trwałej niezdolności do pracy lub przyznaniu renty - w terminach określonych w OWU - udzielić INTER Polska dodatkowych informacji koniecznych  
do ustalenia okoliczności związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, 
- na żądanie INTER Polska ubezpieczony zobowiązuje się do poddania badaniom (z wyłączeniem badań genetycznych) u wyznaczonego przez INTER 
Polska lekarza, na koszt INTER Polska, w celu ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia, 
- zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochrona ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej  
w stosunku do INTER Polska oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji leczenia dla INTER Polska, 
- zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy i wyrazić zgodę  
na udostępnienie dokumentacji medycznej dla INTER Polska, 
- dostarczyć do INTER Polska dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia (formularz zgłoszenia szkody, orzeczenie lekarskie, kopię karty 
informacyjnej leczenia szpitalnego lub kopię karty wypisu ze szpitala, kopie wyników badań diagnostycznych, opinie lekarskie oraz inne określone  
w OWU). 
 
Gdy ubezpieczony jest również ubezpieczającym ma także obowiązek: 
- poinformowania INTER Polska o zmianie adresu, 
- opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Jednorazowo lub w ratach, wysokość składki oraz terminy płatności określone są we Wnioskopolisie. 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym we Wnioskopolisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu 
następnym po dniu zawarcia umowy i opłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że został wyznaczony inny termin zapłaty. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą: 

Ubezpieczenie Świadczenie Dzienne 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.  
z siedzibą w Polsce, nr zezwolenia Ministra Finansów BS/3770/91 
(zwane dalej: INTER Polska) 

 
Produkt: INTER Świadczenie Dzienne 

 

 



 
 

  doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia INTER Polska o wypowiedzeniu umowy, jeżeli INTER Polska ponosi odpowiedzialność jeszcze przed 
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 

 upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez INTER Polska  
po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności INTER 
Polska, 

 odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, 
 wystąpienia z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek, 
 wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 

zajścia wypadku, 
 wypowiedzenia przez INTER Polska z ważnych powodów wymienionych w OWU,  
 śmierci Ubezpieczonego, 
 wystąpienia trwałej niezdolności do pracy, 
 utraty zdolności ubezpieczeniowej w przypadkach określonych w OWU, 
 upływu ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. 

 

Jak rozwiązać umowę? 
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie  
30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia na cudzy rachunek, Ubezpieczonemu przysługuje prawo wystąpienia z umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przystąpienia  
do ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy i wystąpienie z ubezpieczenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej 
zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.  
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 
 


