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WARUNKI UBEZPIECZENIA
POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH TYPU DEUTSCHE BANK SILVER,
DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER, DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD
I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia nr 2/DB/2008 zawartej w dniu 20 czerwca 2008 r., na podstawie której Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
Ogólnych S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej Posiadaczom oraz Użytkownikom kart wydanych przez Deutsche Bank Polska S.A.
§1 DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszych Warunkach ubezpieczenia oznaczają:
1) Ubezpieczyciel – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.;
2) Ubezpieczający – Deutsche Bank Polska S.A.;
3) Umowa ubezpieczenia – Umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem regulująca warunki ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na rzecz Ubezpieczonych
oraz zasady współpracy pomiędzy jej stronami;
4) Posiadacz karty – osoba fizyczna lub inny podmiot, który zawarł umowę o wydanie karty;
5) Użytkownik karty – wskazana na formularzu wniosku/umowy o wydanie karty osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza karty do dokonywania w imieniu i na jego rzecz transakcji
określonych w umowie o wydanie karty, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie;
6) Ubezpieczony - osoba fizyczna będąca Posiadaczem lub Użytkownikiem karty – objęta ubezpieczeniem zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych Klauzulach załączonych do niniejszych Warunków ubezpieczenia;
7) Uposażony - osoba wskazana samodzielnie przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia przewidzianego w razie śmierci Ubezpieczonego; jeżeli w chwili śmierci
Ubezpieczonego nie ma uposażonych, świadczenie przypada spadkobiercom ustawowym Ubezpieczonego, bez względu na to czy w danym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia
ustawowego; osobom tym świadczenie przypada w kolejności i częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego;
8) Aktywność zarobkowa - podejmowana przez Ubezpieczonego aktywność mająca cel zarobkowy, niezależnie od jej formy, w szczególności wykonywana w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, doradztwa, stosunku członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, uczestnictwa w spółce osobowej, działalności gospodarczej, w tym
prowadzonej wraz z innymi osobami, działalności wytwórczej w rolnictwie; za aktywność zarobkową nie jest uważana sprzedaż rzeczy stanowiących osobisty majątek oraz praca twórcza
Ubezpieczonego, chyba że stanowi ona zwykły sposób zarobkowania;
9) Aktywacja karty - działanie polegające na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Karty poprzez:
a) dokonanie transakcji przy wykorzystaniu PIN (w punktach handlowo-usługowych lub w bankomacie) lub
b) wykorzystanie odpowiedniej opcji w serwisie transakcyjnym Ubezpieczającego - aktywacja karty przy wykorzystaniu zabezpieczenia do serwisu transakcyjnego Ubezpieczającego;
10) Bagaż podróżny - przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż stanowiące własność Ubezpieczonego, takie jak: walizy, nesesery, torby, paczki lub inne pojemniki bagażu wraz
z ich zawartością, do której zalicza się jedynie odzież, klucze, obuwie, środki higieny osobistej, kosmetyki, kosmetyczki, lekarstwa, sprzęt medyczny, książki, zegarki, okulary i inne przedmioty
przewożone w formie upominku;
11) Bankomat – urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty lub Posiadaczowi karty podejmowanie gotówki lub dokonywanie innych transakcji;
12) Centrum Alarmowe – jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia assistance;
13) Cykl rozliczeniowy – okres, za który zgodnie z Regulaminem Karty następuje miesięczne rozliczenie Karty tj. podsumowanie wszystkich transakcji dokonanych kartą w danym cyklu rozliczeniowym oraz wskazanie aktualnego salda zadłużenia na rachunku karty;
14) Choroba przewlekła – długotrwała choroba, zdiagnozowana lub leczona stale lub okresowo w ciągu 24 miesięcy przed zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową;
15) Deszcz nawalny – opad wody, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 4, przy czym stwierdzenie działania deszczu nawalnego powinno zostać potwierdzone orzeczeniem
właściwego instytutu meteorologicznego; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;
16) Dokumenty - dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, paszport, legitymacja studencka;
17) Duplikat karty – nowa karta wydana w miejsce karty zastrzeżonej;
18) Elektroniczna identyfikacja - autoryzacja płatności dokonana przez agenta rozliczeniowego kart płatniczych z nadaniem kodu autoryzacji;
19) Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia wartość kwotowa, o jaką będzie pomniejszana wysokość odszkodowania zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków
ubezpieczenia;
20) Grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
21) Huragan – wiatr, którego działanie zdolne jest wyrządzić masowe szkody, przy czym stwierdzenie wystąpienia huraganu powinno zostać potwierdzone orzeczeniem właściwego instytutu meteorologicznego; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący wyraźnie
o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady działania huraganu lub też rodzaj szkody i jej rozmiary świadczą o działaniu wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s;
22) Karta - karta wydana przez Ubezpieczającego, której dotyczy umowa o wydanie karty będąca podstawą objęcia Ubezpieczonego ubezpieczeniem w zakresie określonym w niniejszych Warunkach ubezpieczenia,
23) Kasa Banku – kasa obsługiwana w placówce Ubezpieczającego;
24) Kradzież – bezprawny zabór mienia w celu przywłaszczenia, obejmujący również kradzież z włamaniem i rozbój w rozumieniu przepisów kodeksu karnego;
25) Kraj rezydencji – kraj inny niż Rzeczypospolita Polska (dalej RP), którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony, niezależnie od tego czy posiada obywatelstwo polskie czy też nie;
26) Lawina - gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał, błota lub kamieni ze zboczy górskich;
27) Leczenie ambulatoryjne – leczenie niezwiązane z trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej;
28) Nagłe zachorowanie – powstały w trakcie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w sposób nagły i niespodziewany stan chorobowy zagrażający życiu albo zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
29) Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie powstałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od
swej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł;
30) Nieuprawniona transakcja – użycie karty płatniczej bez wiedzy i zgody Ubezpieczonego przez osobę trzecią do tego nieuprawnioną, powodujące zmianę salda rachunku karty;
31) Odpowiedzialność cywilna deliktowa – odpowiedzialność wynikająca z bezprawnego i zawinionego działania lub zaniechania powodującego szkodę osobie trzeciej lub w mieniu należącym,
do osoby trzeciej;
32) Opinia lekarska – rozpoznanie sporządzone na piśmie przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela, wydawane bez przeprowadzenia badania Ubezpieczonego, na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej i dokumentacji ubezpieczeniowej dotyczącej zdarzenia ubezpieczeniowego;
33) Orzeczenie lekarskie – rozpoznanie sporządzone na piśmie przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela, wydawane po przeprowadzeniu badania Ubezpieczonego oraz po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej i dokumentacji ubezpieczeniowej dotyczącej zdarzenia ubezpieczeniowego;
34) Operacja ze wskazań życiowych – operacja, której nie przeprowadzenie może skutkować śmiercią pacjenta;
35) Operacja ze wskazań nagłych – operacja, która musi być przeprowadzona najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia konieczności jej przeprowadzenia;
36) Osoby bliskie – małżonek Ubezpieczonego, osoba pozostająca z nim w konkubinacie, dzieci, rodzice i rodzeństwo Ubezpieczonego, małżonkowie dzieci i rodzeństwa Ubezpieczonego,
rodzice i rodzeństwo małżonka Ubezpieczonego, jak również rodzeństwo rodziców Ubezpieczonego oraz małżonka Ubezpieczonego;
37) Osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością ludzką;
38) PIN – poufny, indywidualny kod identyfikacyjny przypisany Ubezpieczonemu, umożliwiający jego identyfikację podczas transakcji w środowisku elektronicznym;
39) Pobyt w szpitalu - zdarzenie polegające na pobycie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, w trakcie
którego ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku;
40) Podróż– pierwsze 60 dni każdego pobytu Ubezpieczonego poza granicami RP lub poza granicami kraju rezydencji; przy czym pobyt uznaje się za rozpoczęty z chwilą przekroczenia granicy
RP lub kraju rezydencji, a zakończony z chwilą powrotu do RP lub do kraju rezydencji;
41) Powódź – niszczące działanie wody na skutek podniesienia się jej poziomu w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, a także wskutek podniesienia się poziomu wody morskiej;
42) Pożar - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i jest w stanie rozszerzyć się o własnej sile;
43) Przedmioty pomocnicze – rodzaje środków ortopedycznych opisane w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego Ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania,
a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (Dz. U. nr 276, poz. 2739 z późn. zm.);
44) Przewoźnik zawodowy - przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia umożliwiające płatny przewóz osób takimi środkami transportu jak samolot, pociąg, autobus, statek itp.;
45) Rachunek - rachunek w rozumieniu ustawy Prawo bankowe prowadzony przez Ubezpieczającego, w ciężar którego dokonywane są transakcje przy użyciu karty;
46) Regulamin karty – ogólne warunki określające prawa i obowiązki wynikające z umowy o kartę wydawane przez Ubezpieczającego;
47) Rozbój - działanie w wyniku którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać zaboru przedmiotu ubezpieczenia:
a) przy użyciu siły fizycznej lub grożąc jej użyciem, albo doprowadzając Posiadacza/Użytkownika karty lub osobę bliską do stanu bezbronności lub nieprzytomności,
b) poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania Posiadacza/Użytkownika karty lub osób bliskich, jeśli są to osoby małoletnie, niedołężne,
niepełnosprawne lub w podeszłym wieku,
c) poprzez zmuszenie Ubezpieczonego do dokonania transakcji z użyciem PIN-u, gdy bezpośrednio przed tym zdarzeniem Posiadacz/Użytkownik karty miał wyraźny zamiar dokonania transakcji w bankomacie lub w terminalu POS;
48) Sporty wysokiego ryzyka - narciarstwo zjazdowe lub snowboarding lub saneczkarstwo, gdy dyscypliny te uprawiane są poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi, bobsleje, kolarstwo
ekstremalne, walki wręcz, wspinaczka górska lub skałkowa wymagająca użycia specjalistycznego sprzętu, speleologia, bieganie z pokonywaniem przeszkód, skoki bungee, zorbing, wyścigi,
rajdy lub akrobacje motorowe lub motorowodne, wyścigi konne, górskie spływy wodne, nurkowanie wymagające użycia specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, żeglarstwo morskie lub
oceaniczne, paralotniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, spadochroniarstwo oraz wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (powyżej 3200 m n.p.m.), busz, dżungla, bieguny i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego;
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49) Stan po spożyciu alkoholu – stan powstały w wyniku wprowadzenia przez ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego stężenie we krwi wynosi powyżej 0,2‰
albo obecność w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
50) Szpital – podmiot leczniczy świadczący przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia,
w tym leczenia chirurgicznego; określenie to nie obejmuje domu opieki dla przewlekle chorych, hospicjum – także onkologicznego, ośrodka leczenia uzależnień polekowych, alkoholowych
i narkotykowych, ośrodków sanatoryjnych i wypoczynkowych, zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, w tym w szczególności szpitali uzdrowiskowych lub szpitali uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych; za szpital nie uznaje się również wewnętrznych oddziałów, wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych szpitala zajmujących się rehabilitacją lub wypoczynkiem pacjentów, jak
również leczeniem alkoholizmu lub innych uzależnień;
51) Środki pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne;
52) Terminal POS - urządzenie umożliwiające bezgotówkowe dokonanie zakupu przy użyciu karty lub dokonanie wypłaty gotówki, drukujące dowód zakupu, na którym Użytkownik karty/Posiadacz karty składa swój podpis lub potwierdza transakcję przy użyciu kodu PIN;
53) Tsunami - fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu bądź osuwiskiem ziemi (lub dzieleniem się lodowców);
54) Transakcja - operacja dokonana przy użyciu karty, w tym:
a) bezgotówkowa, tj.:
zapłata za zakupione towary i usługi w punktach handlowych i usługowych przy użyciu karty lub
płatność dokonana bez fizycznego przedstawienia karty, ale przy użyciu jej numeru (np. za pośrednictwem sieci komputerowej, telefonu lub poczty) lub
b) gotówkowa, tj. wypłata gotówki w bankomacie, kasie Banku lub terminalu POS przy użyciu karty;
55) Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
i powstałe w ciągu dwunastu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;
56) Trzęsienie ziemi - gwałtowne, nie spowodowane działalnością człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu;
57) Uderzenie pioruna - wyładowanie elektryczne w atmosferze, działające bezpośrednio na przedmiot objęty ubezpieczeniem lub działające pośrednio i powodujące uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia wskutek powstania nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu wyższego od znamionowego dla danego urządzenia, instalacji, linii, sieci;
58) Umowa o wydanie karty – umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Posiadaczem karty regulująca warunki korzystania z karty;
59) Upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego
ładunku;
60) Utrata pracy – zdarzenie polegające na mającej miejsce w Okresie ubezpieczenia:
a) w przypadku osób pozostających w stosunku pracy ze spółką kapitałową, w której posiadają więcej niż 10% kapitału zakładowego – utracie pracy wykonywanej na podstawie umowy
o pracę z powodu ogłoszenia upadłości tej spółki lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego;
b) w przypadku osób pozostających w stosunku pracy z podmiotami innymi niż wymienione pod lit. a - utracie pracy wykonywanej na podstawie Umowy o pracę z powodu wypowiedzenia
umowy o pracę przez pracodawcę albo rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy pracownika;
c) w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą - wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z Ewidencji Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm.) lub ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, spowodowane przyczynami ekonomicznymi tj.:
w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zajście zdarzenia ubezpieczeniowego firma Ubezpieczonego ponosiła stratę, lub
Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa uniemożliwiających prowadzenie działalności firmy Ubezpieczonego, lub
zleceniodawca rozwiązał z Ubezpieczonym umowę cywilno-prawną, w ramach której Ubezpieczony wykonywał działalność swojej firmy,
w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał w tym okresie Status bezrobotnego; za dzień Utraty pracy przyjmuje się dzień nabycia przez Ubezpieczonego Statusu bezrobotnego;
61) Wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich dążnością do rozprzestrzeniania się, przy czym w odniesieniu
do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary
lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; do wybuchów zalicza się także implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego;
62) Wybuch wulkanu – zjawisko wydostawania się na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery jakiegokolwiek materiału wulkanicznego (magmy, materiałów piroklastycznych, substancji lotnych:
gazów, par);
63) Wyczynowe uprawianie sportu - niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących
do zawodów;
64) Zalanie - wydostanie się w wyniku awarii wody, innych cieczy bądź pary, ze znajdujących się wewnątrz lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych lub budynków
gospodarczych:
1) instalacji (przewodów) i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub technologicznych,
2) sprzętów zmechanizowanych i urządzeń gospodarstwa domowego (w szczególności pralek, zmywarek, bojlerów, lodówek, zamrażarek, klimatyzatorów, łóżek wodnych).
W świetle powyższej definicji za zalanie uważa się w szczególności:
1) wydostanie się wody lub innego czynnika gaśniczego w wyniku samoczynnego uruchomienia się urządzeń gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
2) cofnięcie się ścieków z instalacji kanalizacyjnej rozumiane jako wyciek cieczy lub pary, która wskutek awarii bądź niedrożności tej instalacji wydostała się z:
a) rur odpływowych oraz połączeń giętkich wraz z armaturą,
b) wyposażenia połączonego z systemem rur,
c) pomp.
Dodatkowo za zalanie uważa się także:
1) wydostanie się wody, innych cieczy bądź pary z instalacji (przewodów) i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub technologicznych znajdujących się na zewnątrz lokalu mieszkalnego,
domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych lub budynków gospodarczych,
2) wydostanie się wody, innych cieczy bądź pary z instalacji lub urządzeń wodociągowych w wyniku pozostawienia otwartych kurków (zaworów) podczas przerwy w dostawie wody,
3) dostanie się wody spowodowane przez osoby trzecie,
4) dostanie się wody lub innego czynnika gaśniczego w następstwie prowadzenia akcji ratowniczej,
5) dostanie się wody pochodzącej z topniejących mas śniegu lub lodu,
6) wydostanie się wody z akwarium lub urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych zasilających lub współpracujących z nim w wyniku uszkodzenia lub awarii;
65) Zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni, powstałych w sposób naturalny, nie będących konsekwencją działalności ludzkiej;
66) Zastrzeżenie karty – zgłoszenie w sposób wskazany przez Ubezpieczającego faktu utraty karty oraz zablokowanie możliwości dokonywania transakcji kartą;
67) Zawodowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej, polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych przez osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych przypadków:
a) w odniesieniu do gier zespołowych – będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych
przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy, lub
b) w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne – biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez
właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub
c) uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub
zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków itp., niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych;
68) Zdarzenie ubezpieczeniowe – następujące zdarzenia:
a) transakcje dokonywane przez osobę trzecią przy użyciu karty, która została zagubiona przez Ubezpieczonego albo utracona wskutek kradzieży,
b) utrata w wyniku rozboju środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, z terminalu POS lub z kasy Banku,
c) utrata karty lub dokumentów w wyniku rozboju,
d) utrata lub uszkodzenia mienia,
e) następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego w trakcie trwania podróży zagranicznej,
f) koszty leczenia Ubezpieczonego i usługi assistance w trakcie trwania podróży zagranicznej,
g) utrata lub opóźnienie bagażu,
h) opóźnienie lotu,
i) powstanie odpowiedzialności cywilnej deliktowej Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej,
j) utrata pracy przez Ubezpieczonego,
k) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
l) trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
m) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
w zależności od zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 2;
69) Zestawienie transakcji – zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty lub wyciąg z rachunku zawierający m.in. wykaz transakcji.
§2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.

2.

3.
4.

Przedmiotem ubezpieczenia w pakiecie ubezpieczeń „BEZPIECZNA KARTA” są:
1) szkody doznane przez Ubezpieczonego na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu karty (KLAUZULA I),
2) będące pod bezpośrednią opieką Posiadacza karty lub Użytkownika karty środki pieniężne pobrane przez niego z bankomatu, z terminalu POS lub z kasy Banku przy użyciu karty oraz środki
pieniężne wypłacone przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty z bankomatu, z terminalu POS lub z kasy Banku przy użyciu karty, gdy sprawca zmusił go do dokonania transakcji z
użyciem PIN-u (KLAUZULA II),
3) utrata w wyniku rozboju dokumentów lub karty (KLAUZULA III),
4) utrata lub uszkodzenie mienia zakupionego za pomocą karty (KLAUZULA IV).
Przedmiotem ubezpieczenia w pakiecie ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ” są:
1) trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego w trakcie trwania podróży zagranicznej (KLAUZULA V),
2) koszty leczenia Ubezpieczonego i usługi assistance w trakcie trwania podróży zagranicznej (KLAUZULA VI),
3) bagaż podróżny Ubezpieczonego w trakcie trwania podróży zagranicznej (KLAUZULA VII),
4) koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z opóźnieniem lotu w trakcie trwania podróży zagranicznej (KLAUZULA VIII),
5) odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa (KLAUZULA IX).
Przedmiotem ubezpieczenia w pakiecie ubezpieczeń „GWARANCJA SPŁATY” są:
1) utrata pracy przez Ubezpieczonego albo pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (KLAUZULA X),
2) trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (KLAUZULA XI).
Szczegółowy zakres i przedmiot ubezpieczenia, obowiązki Ubezpieczonego, tryb dochodzenia roszczeń oraz sposób ustalania wysokości i zasadności świadczeń określone są w klauzulach
załączonych do niniejszych Warunków ubezpieczenia.

2/18

§3 ZAWARCIE ORAZ CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
1.
2.

Umowa ubezpieczenia została zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem w dniu 20 czerwca 2008 r. na czas nieoznaczony.
Ubezpieczający jak również Ubezpieczyciel mogą wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec
miesiąca kalendarzowego.
§4 OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM, OKRES UBEZPIECZENIA

1.

2.
3.

4.

5.

Posiadacze i Użytkownicy Kart obejmowani są ubezpieczeniem na zasadach określonych w niniejszym paragrafie:
1) Karty Deutsche Bank Silver oraz Deutsche Bank Premium Club Silver:
a) Pakiet „BEZPIECZNA PODRÓŻ”:
podstawą objęcia ubezpieczeniem są postanowienia umowy o wydanie karty lub innych dokumentów związanych z umową o wydanie karty,
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu aktywacji danej karty;
b) Pakiet „BEZPIECZNA KARTA” i „GWARANCJA SPŁATY”:
podstawą objęcia ubezpieczeniem jest oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem,
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu Ubezpieczającemu oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż następnego dnia po dokonaniu aktywacji danej karty;
2) Karty Deutsche Bank Gold oraz Deutsche Bank Premium Club Gold:
a) Pakiet „BEZPIECZNA PODRÓŻ”:
podstawą objęcia ubezpieczeniem są postanowienia umowy o wydanie karty lub innych dokumentów związanych z umową o wydanie karty,
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu aktywacji danej karty;
b) Pakiet „BEZPIECZNA KARTA” i „GWARANCJA SPŁATY”:
podstawą objęcia ubezpieczeniem jest oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem,
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu Ubezpieczającemu oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż następnego dnia po dokonaniu aktywacji danej karty;
3) Karty Deutsche Bank Platinum:
a) Pakiet „BEZPIECZNA KARTA” i „BEZPIECZNA PODRÓŻ”:
podstawą objęcia ubezpieczeniem są postanowienia umowy o wydanie karty lub innych dokumentów związanych z umową o wydanie karty,
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu aktywacji danej karty;
b) Pakiet „GWARANCJA SPŁATY”:
podstawą objęcia ubezpieczeniem jest oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu Ubezpieczającemu oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż następnego dnia po dokonaniu aktywacji danej karty;
4) Karty IQ World MasterCard:
a) Pakiet „BEZPIECZNA KARTA” i „BEZPIECZNA PODRÓŻ”:
podstawą objęcia ubezpieczeniem są postanowienia umowy o wydanie karty lub innych dokumentów związanych z umową o wydanie karty,
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu aktywacji danej karty;
b) Pakiet „GWARANCJA SPŁATY”:
podstawą objęcia ubezpieczeniem jest oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem,
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu Ubezpieczającemu oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż następnego dnia po dokonaniu aktywacji danej karty.
Posiadacze kart mogą złożyć oświadczenie w przedmiocie rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku możliwe jest ponowne przystąpienie do ubezpieczenia w takim samym zakresie poprzez złożenie Ubezpieczającemu oświadczenia w tym przedmiocie. Ponowne objęcie ubezpieczeniem nastąpi począwszy od następnego dnia po złożeniu Ubezpieczającemu wymienionego
oświadczenia. Okres ubezpieczenia rozpocznie się z chwilą objęcia ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż następnego dnia po dokonaniu aktywacji karty.
W przypadku, gdy zgodnie z niniejszymi Warunkami ubezpieczenia suma ubezpieczenia ustalana jest na każde kolejne dwanaście miesięcy liczone od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia
rozpoczynającego się zgodnie z ust. 1, rezygnacja z ubezpieczenia, a następnie ponowne przystąpienie do ubezpieczenia, nie powoduje zmiany zasad ustalania sum ubezpieczenia, które ustalane są na każde kolejne dwanaście miesięcy liczone od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia rozpoczynającego się zgodnie z ust. 1, niezależnie od tego, ile razy Posiadacz karty rezygnuje
z ubezpieczenia.
W odniesieniu do poszczególnych kart i Ubezpieczonych okres ubezpieczenia kończy się:
1) w dniu rozwiązania umowy o wydanie karty, w tym na skutek upływu okresu na jaki umowa została zawarta,
2) w dniu utraty ważności karty,
3) w dniu zastrzeżenia karty,
4) w dniu śmierci Ubezpieczonego,
5) w dniu rozwiązania Umowy ubezpieczenia,
6) w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego, w którym Posiadacz karty złoży oświadczenie w przedmiocie rezygnacji z ubezpieczenia – zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2,
7) w odniesieniu do danego przedmiotu ubezpieczenia – w dniu wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej dla tego przedmiotu.
Składka z tytułu objęcia ubezpieczeniem Posiadaczy i Użytkowników kart płatna jest przez Ubezpieczającego.
§5 SUMY UBEZPIECZENIA

Sumy ubezpieczenia określone odrębnie dla każdego z przedmiotów ubezpieczenia wskazywane są w poszczególnych klauzulach załączonych do niniejszych warunków ubezpieczenia oraz
w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ”.
§6 WYŁĄCZENIA GENERALNE
Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe:
1) na skutek trzęsienia ziemi,
2) na skutek działania energii jądrowej,
3) wybuchu, skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego - bez względu na źródło skażenia,
4) w związku z zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, strajkami i lokautami,
5) w wyniku następujących zdarzeń (niezależnie od faktu, czy do powstania szkody przyczyniły się w jakimkolwiek stopniu inne zdarzenia oddziałujące jednocześnie lub w dowolnej kolejności
ze zdarzeniami wymienionymi poniżej):
a) wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana czy też nie, wojny domowej, buntu,
przewrotu, rewolucji, powstania lub niepokojów społecznych przybierających rozmiary powstania, przewrotu wojskowego, działań uzurpatorskich, wprowadzenia stanu wojennego lub
stanu wyjątkowego,
b) jakiegokolwiek aktu terroryzmu obejmującego w szczególności:
użycie lub groźbę użycia siły lub przemocy,
pozbawienie życia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (obejmujące także usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo lub groźbę pozbawienia życia czy też zniszczenia lub uszkodzenia mienia), w szczególności na skutek działania promieniowania radioaktywnego lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub biologicznymi,
dokonane przez jakiekolwiek osoby lub grupy osób podejmujących działania w szczególności z pobudek politycznych, religijnych lub ideologicznych, tak aby:
• osiągnąć cele wynikające z przekonań, niezależnie od faktu, czy cele takie zostały w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane,
• zastraszyć społeczeństwo lub jakąkolwiek jego część,
c) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w literach a) i b), a także wszelkich działań pozostających w jakiejkolwiek relacji do zdarzeń wymienionych w literach a) i b),
6) w wyniku wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywał Ubezpieczony, z wyjątkiem następujących przypadków:
a) gdy Ubezpieczony przebywał jako pasażer lub członek załogi na pokładzie samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych,
b) gdy Ubezpieczony należał do personelu medycznego opiekującego się chorym w trakcie transportu,
c) gdy Ubezpieczony był przewożony jako chory do lub z placówki medycznej, która jest odpowiedzialna za leczenie.
§7 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
1.
2.

W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić ważność karty na dzień zgłoszenia szkody, imię i nazwisko jej Posiadacza lub Użytkownika, objętego ubezpieczeniem oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej, a w szczególnych przypadkach fakt dokonania płatności kartą.
W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego obowiązku określonego w ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości szkody, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona.
§8 PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA UBEZPIECZYCIELA

1.
2.
3.
4.
5.

Jeżeli w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie Ubezpieczonemu przysługuje roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, roszczenie to z dniem
zapłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodowania.
Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi zarówno przed jak i po wypłacie odszkodowania wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych wobec osób trzecich
odpowiedzialnych za szkodę, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić Ubezpieczycielowi niezbędnych informacji.
Jeżeli jednak Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, pierwszeństwo do pozostałej części zaspokojenia roszczeń przysługuje Ubezpieczonemu przed roszczeniem Ubezpieczyciela.
Nie przechodzi na Ubezpieczyciela roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia do osoby odpowiedzialnej za szkodę lub też z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązków wymienionych w ust. 2 Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy jeżeli naruszenie tych obowiązków miało wpływ na pozbawienie lub ograniczenie prawa
dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń regresowych. W razie gdyby takie zrzeczenie się lub nienależyte wykonywanie obowiązków zostało ujawnione lub miało miejsce po wypłaceniu
odszkodowania Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
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§9 PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY
1.
2.

Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.
§10 SKARGI I ZAŻALENIA

1.
2.
3.
4.
5.

Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zażaleń jest Zarząd Ubezpieczyciela lub upoważnieni przez Zarząd pracownicy Ubezpieczyciela.
Skargi i zażalenia mogą być składane w siedzibie Ubezpieczyciela, przesyłane w formie pisemnej bądź elektronicznej lub przekazywane Ubezpieczycielowi w innej formie umożliwiającej
określenie tożsamości osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot tej skargi lub zażalenia.
Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia okaże się niemożliwe
w terminie, o którym mowa powyżej, Ubezpieczyciel rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należnej staranności rozpatrzenie takie
było możliwe.
Niezależnie od możliwości składania skarg i zażaleń do Zarządu Ubezpieczyciela, Ubezpieczonemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.
O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z
zainteresowanym.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

3.

4.
5.

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2, wszelkie oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia składane w związku z objęciem ubezpieczeniem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej.
Ubezpieczyciel w porozumieniu z Ubezpieczającym ma prawo do uchylenia lub zmiany treści niniejszych Warunków ubezpieczenia. O uchyleniu lub zmianie treści Warunków ubezpieczenia
Ubezpieczyciel informuje Ubezpieczającego w formie uzgodnionej przez strony Umowy ubezpieczenia, tj.w formie komunikacji elektronicznej lub pisemnej. Uchylenie lub zmiana treści
Warunków ubezpieczenia są skuteczne w stosunku do Ubezpieczonego, o ile w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o uchyleniu lub zmianie Warunków ubezpieczenia nie złoży on
oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia.
Przesłankami uchylenia lub zmiany treści Warunków ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 powyżej są następujące okoliczności:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
b) akty administracyjne, zalecenia, rekomendacje i wytyczne publicznych organów regulacyjnych, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji
Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a także organów administracji, które mogą je zastąpić w przyszłości,
c) orzeczenia sądów powszechnych (włączając Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny) oraz sądów administracyjnych, a także akty instytucji sądowych i administracyjnych Unii Europejskiej
podlegające bezpośredniej implementacji lub wykonaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
d) wprowadzenie przez Ubezpieczającego zmian w Kartach związanych i mających wpływ na Umowę ubezpieczenia.
Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem 14 dni od daty otrzymania informacji o uchyleniu lub zmianie treści Warunków ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
Ubezpieczony winien złożyć Ubezpieczającemu, w formie pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia stosuje się postanowienia Umowy ubezpieczenia, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące akty prawa.

CZĘŚĆ I. Pakiet „BEZPIECZNA KARTA”
KLAUZULA I
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE NIEUPRAWNIONYCH TRANSAKCJI DOKONANYCH PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ PRZY UŻYCIU ZAGUBIONEJ LUB SKRADZIONEJ KARTY WYDANEJ
PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.

3.
4.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli „Ubezpieczonymi”).
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody doznane przez Ubezpieczonego na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu karty polegające na:
1) wypłacie środków pieniężnych w placówkach bankowych, bankomatach, terminalach POS i innych urządzeniach samoobsługowych, jak również nabyciu papierów wartościowych za
pośrednictwem instytucji finansowych uprawnionych do ich rozprowadzania, także przy wykorzystaniu kodu PIN,
2) dokonaniu płatności za towary lub usługi, w szczególności przy użyciu urządzeń POS lub Internetu, jeżeli Ubezpieczony lub Użytkownik karty zagubił kartę w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, dane z karty zostały w tym okresie skopiowane bądź skradzione albo Ubezpieczony lub Użytkownik utracił ją wskutek kradzieży, która miała miejsce w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są nieuprawnione transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty zgodnie z postanowieniami
Regulaminu karty.
Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§2 SUMA UBEZPIECZENIA

1.
2.

Suma ubezpieczenia wynosi dla każdej karty (głównej i każdej dodatkowej) równowartość w złotych polskich kwoty 150 EURO według średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu dokonania przez Posiadacza lub Użytkownika karty zgłoszenia Ubezpieczającemu utraty karty, skopiowania lub kradzieży danych z karty lub zniszczenia karty, dokonanego
przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikowania.
Suma ubezpieczenia określona w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na każde zdarzenie ubezpieczeniowe (tj. na wszystkie nieuprawnione transakcje dokonane przy
użyciu karty zagubionej, skopiowanej lub utraconej wskutek tej samej kradzieży).
§3 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

1.
2.

Z zastrzeżeniem ust. 2, w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości równej wartości nieuprawnionych transakcji dokonanych w ciężar
rachunku karty Ubezpieczonego łącznie z opłatami, prowizjami i odsetkami wynikającymi z nieuprawnionej transakcji, nie więcej jednak niż ustalona zgodnie z § 2 suma ubezpieczenia.
Świadczenie należne jest jedynie wówczas gdy szkoda doznana przez Ubezpieczonego nie jest pokrywana przez inny podmiot.
§4 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

1.
2.
3.
4.

5.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osób bliskich lub osób z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik
karty pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w
danych okolicznościach względom słuszności.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jeżeli nie został zachowany przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty termin przewidziany przez Ubezpieczającego w Regulaminie karty
na zgłoszenie faktu utraty karty oraz zgłoszenie niezgodności w zestawieniu transakcji.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również:
1) strat pośrednich wszelkiego rodzaju,
2) utraty oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
3) należnych Ubezpieczającemu odsetek od uzgodnionego debetu lub pożyczki udzielonej Ubezpieczonemu w ramach rachunku bankowego,
4) strat wynikających z niewywiązania się przez Ubezpieczonego z jakichkolwiek płatności dokonywanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub też nieterminowego ich dokonania,
5) jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez kogokolwiek w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności również w przypadku gdy szkoda powstała:
1) w wyniku uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, a także ograniczenia zakresu funkcjonalności, dostępności lub działania bankowego systemu komputerowego, jeśli zdarzenia te nastąpiły
jako rezultat awarii tego systemu lub ataku „hakerskiego” lub umyślnego lub przypadkowego przesłania lub przekazania (elektronicznie lub w inny sposób) programu zawierającego jakiekolwiek instrukcje lub kody logiczne działające w niszczący sposób, w szczególności obejmujące wirusy, „robaki” komputerowe lub też programy określane mianem „koni trojańskich”,
„bomb logicznych” lub analogicznie działające; jeżeli tego rodzaju zdarzenia mogą być zidentyfikowane jako przyczyna zaistniałej szkody, ich zadziałanie będzie traktowane jako zdarzenie
wyłączone z zakresu ubezpieczenia,
2) w wyniku pozostawienia karty bez zabezpieczenia w miejscach ogólnodostępnych, np. w środku transportu publicznego, restauracji, sklepie,
3) w wyniku utraty karty wskutek kradzieży, jeżeli nie została ona zgłoszona na policję,
4) w wyniku udostępnienia karty osobie nieuprawnionej zgodnie z umową o wydanie karty,
5) w wyniku usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osoby bliskie, osoby z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym,
6) na skutek transakcji dokonanych przy użyciu PIN-u, chyba że:
a) PIN znalazł się w posiadaniu osoby trzeciej w wyniku zastosowania przez nią wobec Ubezpieczonego lub Użytkownika karty przemocy fizycznej lub groźby jej użycia, lub
b) nieupoważnione użycie karty miało miejsce w ciągu 2 godzin od momentu użycia przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty numeru PIN w miejscu publicznym, lub
c) nieupoważnione użycie karty miało miejsce w ciągu 2 godzin po dokonaniu kradzieży karty w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub Użytkownika karty,
7) z zastrzeżeniem pkt. 8), wskutek wykorzystania karty bez fizycznego jej przedstawienia i elektronicznej identyfikacji posiadacza lub bez złożenia przez niego własnoręcznego podpisu na
dokumencie obciążeniowym, o ile umowa o kartę nie przewiduje inaczej.
8) wskutek wykorzystania karty bez elektronicznej identyfikacji posiadacza jeśli płatności za towary lub usługi dokonano przy użyciu Internetu,
9) w wyniku zdarzeń polegających na nieuprawnionych transakcjach dokonanych przez sprawcę z przekroczeniem ustalonych przez Ubezpieczonego limitów transakcji, o ile przekroczenie
tych limitów było możliwe z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczającego.
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§5 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I UŻYTKOWNIKA KARTY
1.
2.

3.
4.
5.

Ubezpieczony jak również Użytkownik karty zobowiązany jest do używania, przechowywania karty oraz PIN-u zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie karty.
W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony jak również Użytkownik karty zobowiązani są:
1) użyć dostępnych mu środków mających na celu zmniejszenie rozmiarów szkody oraz niedopuszczania do jej powiększenia,
2) niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o fakcie dokonania nieuprawnionej transakcji, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania tego zdarzenia lub uzyskania wiadomości
o jego wystąpieniu, a w przypadku, gdy szkoda lub uzyskanie wiadomości o wystąpieniu tego zdarzenia nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 3 dni od powrotu do
Rzeczypospolitej Polskiej,
3) zgłosić dokonanie nieuprawnionej transakcji Ubezpieczającemu w terminie określonym w Regulaminie karty,
4) powiadomić właściwe instytucje o utracie karty i dokonać jej zastrzeżenia zgodnie z postanowieniami Regulaminie karty,
5) w przypadku utraty karty w wyniku kradzieży, zgłosić ten fakt na policję niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili ujawnienia kradzieży,
6) w ciągu 30 dni od otrzymania zestawienia transakcji, za okres w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe, złożyć do Ubezpieczającego wypełniony druk reklamacji.
W przypadku, gdy Ubezpieczony lub Użytkownik karty dowiedział się o osobie sprawcy kradzieży, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz Ubezpieczyciela.
Jeżeli Ubezpieczony lub Użytkownik karty z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 2 pkt. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu. Jeżeli Ubezpieczony lub Użytkownik karty z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 2 pkt 2 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia wskutek którego powstała szkoda.
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego lub przez Użytkownika karty któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 2 pkt 3 - 6 lub w ust. 3, jeżeli miało to wpływ na powstanie
lub wysokość szkody, jak również na ustalenie jej przyczyny lub rozmiaru, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części.
§6 TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ODSZKODOWANIA

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ustalenie wysokości szkody oraz zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie niżej wymienionych, przedłożonych przez Ubezpieczonego Ubezpieczycielowi dokumentów:
1) wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
2) potwierdzenia zgłoszenia utraty karty na policji.
3) potwierdzenia dokonania transakcji przy użyciu karty, w tym zestawienie transakcji.
Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie informacje będące w jego posiadaniu, które Ubezpieczyciel uzna za konieczne w celu ustalenia zasadności i wysokości
świadczenia, w szczególności: zestawienie nieuprawnionych transakcji, potwierdzenie zgłoszenia dokonania nieuprawnionych transakcji, potwierdzenie zgłoszenia reklamacji, informacje zebrane w
toku rozpatrywania reklamacji.
Rozmiar szkody ustalany jest według wartości nominalnej środków pieniężnych (wartość nominalną dla waluty obcej przelicza się wg średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia zdarzenia ).
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów, o których mowa w ust. 1.
Wszelkie dokumenty wymienione w ust. 1, których przekazanie jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
na koszt Ubezpieczonego.
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem dokumentów wskazanych w ust. 1 ponosi Ubezpieczony.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okaże się niemożliwe w tym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku Ubezpieczyciel zawiadamia pisemnie Ubezpieczonego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Ubezpieczony może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich na rachunek Ubezpieczonego prowadzony przez Ubezpieczającego.
Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone środki pieniężne, obowiązany jest zwrócić odszkodowanie wypłacone za te środki pieniężne albo zrzec się praw do tych
środków pieniężnych na rzecz Ubezpieczyciela.
Jeżeli po wypłacie odszkodowania zostaną ujawnione okoliczności, które uzasadniają pokrycie szkody przez inny podmiot, wypłacone świadczenie podlega zwrotowi. Ubezpieczający oświadcza, iż w takim przypadku dokona zwrotu świadczenia w imieniu Ubezpieczonego.

KLAUZULA II
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYPŁACONYCH Z BANKOMATU, Z TERMINALU POS LUB W KASIE BANKU PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH WYDANYCH
PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.
3.
4.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli „Ubezpieczonymi”).
Przedmiotem ubezpieczenia są będące pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub Użytkownika karty środki pieniężne pobrane przez niego z bankomatu, z terminalu POS lub z kasy Banku przy
użyciu karty oraz środki pieniężne wypłacone przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty z bankomatu, z terminalu POS lub z kasy Banku przy użyciu karty, gdy sprawca zmusił go do dokonania
transakcji z użyciem PIN-u.
Wymienione w ust. 2 środki pieniężne są objęte ochroną ubezpieczeniową w przypadku ich utraty na skutek rozboju, który miał miejsce w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, nie później
niż w ciągu 2 godzin od chwili dokonania transakcji w bankomacie, w terminalu POS lub w kasie Banku.
Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§2 SUMA UBEZPIECZENIA

1.

2.

Suma ubezpieczenia wynosi:
1) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Silver – 2 000 zł,
2) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Premium Club Silver - 2 000 zł,
3) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Gold – 3 000 zł,
4) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Premium Club Gold - 3 000 zł,
5) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Platinum – 5 000 zł,
6) w odniesieniu do kart typu IQ World MasterCard – 4 000 zł,
dla każdej karty (głównej i każdej dodatkowej) na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od pierwszego
dnia okresu ubezpieczenia rozpoczynającego się zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych warunków ubezpieczenia, zatytułowanym „Objęcie ubezpieczeniem, okres ubezpieczenia”.
Suma ubezpieczenia określona w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 1 i ulega pomniejszeniu o każdą
kwotę świadczenia wypłaconą z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
§3 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

1.

2.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy utrata środków pieniężnych nastąpiła w wyniku zdarzenia:
1) nie mającego znamion rozboju,
2) umyślnego działania Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osób bliskich lub osób z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub Użytkownika karty, osób bliskich lub osób z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
4) działań Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osób bliskich lub osób z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, przebywających
w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu leków nie zaleconych przez lekarza, zażyciu narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy lub podjętych wskutek zaburzeń
świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie szkody; jeżeli przebywanie w stanie po spożyciu alkoholu, zażycie leków nie zaleconych przez lekarza, zażycie narkotyków lub środków
działających na centralny ośrodek nerwowy bądź zaburzenia świadomości miały wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania,
5) usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osoby bliskie lub osoby, z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za utratę środków pieniężnych w wyniku rozboju, w przypadku:
1) gdy numer PIN był zapisany na karcie,
2) gdy Ubezpieczony nie zgłosił na policję utraty karty w wyniku rozboju, w ciągu 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego,
3) wystąpienia innych transakcji obciążających rachunek Ubezpieczonego niż te wskazane w niniejszych Warunkach ubezpieczenia.
§4 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I UŻYTKOWNIKA KARTY

1.

2.

W przypadku zajścia zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczony, jak również Użytkownik karty zobowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków mających na celu zmniejszenie rozmiarów szkody oraz niedopuszczania do jej powiększenia,
2) powiadomić policję w ciągu 48 godzin od chwili ujawnienia się zdarzenia i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem wysokości utraconej kwoty,
3) niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania wiadomości o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
a w przypadku, gdy szkoda lub uzyskanie wiadomości o wystąpieniu tego zdarzenia nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 3 dni od powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej,
4) zabezpieczyć dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umożliwienia dokonania ich oględzin przez Ubezpieczyciela,
5) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru,
6) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw,
7) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.
W przypadku, gdy Ubezpieczony lub Użytkownik karty dowiedział się o osobie sprawcy rozboju lub miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz Ubezpieczyciela.
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3.

4.

Jeżeli Ubezpieczony lub Użytkownik karty z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za
szkody powstałe z tego powodu. Jeżeli Ubezpieczony lub Użytkownik karty z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 3 Ubezpieczyciel może
odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia wskutek którego
powstała szkoda.
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz 4- 7 lub ust. 2, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub
wysokość szkody, jak również na ustalenie jej przyczyny lub rozmiaru, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części.
§5 TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ODSZKODOWANIA

1.

Ustalenie wysokości szkody oraz zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie niżej wymienionych, przedłożonych przez Ubezpieczonego, dokumentów:
1) wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
2) potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia na policji,
3) dokumentów potwierdzających dokonanie wypłaty środków pieniężnych w bankomacie, w terminalu POS lub z kasy Banku zawierających określenie wysokości wypłaty oraz dnia i godziny jej
dokonania, lub potwierdzenia tych okoliczności przez Bank.
2. Rozmiar szkody ustalany jest według wartości nominalnej środków pieniężnych. W przypadku powiązania karty z rachunkiem walutowym wartość nominalna ustalana jest wg średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia zdarzenia.
3. W granicach sumy ubezpieczenia odszkodowanie obejmuje:
1) wartość utraconych środków pieniężnych,
2) poniesione przez Ubezpieczonego koszty prowizji za wypłatę środków pieniężnych w bankomacie do wysokości 50 zł.
4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów, o których mowa w ust. 1.
5. Wszelkie dokumenty wymienione w ust. 1, których przekazanie Ubezpieczycielowi jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego na koszt Ubezpieczonego.
6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem dokumentów wskazanych w ust. 1 ponosi Ubezpieczony.
7. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okaże się niemożliwe w tym terminie, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku Ubezpieczyciel zawiadamia pisemnie Ubezpieczonego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
8. Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
9. Ubezpieczony może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
10. Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
11. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego.
KLAUZULA III
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE UTRATY W WYNIKU ROZBOJU DOKUMENTÓW LUB KARTY WYDANEJ PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.

3.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart oraz Użytkowników kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli łącznie „Ubezpieczonymi”).
Przedmiotem ubezpieczenia są:
1) koszty wydania nowej karty lub dokumentów albo wydania duplikatu karty lub duplikatów dokumentów,
2) koszty dostarczenia karty lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1 do miejsca pobytu Ubezpieczonego jeżeli Ubezpieczony nie może kontynuować podróży zagranicznej bez wymienionej
karty lub dokumentów,
o ile karta lub dokumenty zostały utracone przez Ubezpieczonego wskutek rozboju, który wystąpił w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.
§2 SUMA UBEZPIECZENIA

1.

2.

Suma ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego wynosi:
1) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Silver - 1 000 zł,
2) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Premium Club Silver - 1 000 zł,
3) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Gold - 1 000 zł,
4) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Premium Club Gold - 1 000 zł,
5) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Platinum - 2 000 zł,
6) w odniesieniu do kart typu IQ World MasterCard - 1 500 zł,
na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia rozpoczynającego się
zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych warunków ubezpieczenia, zatytułowanym „Objęcie ubezpieczeniem, okres ubezpieczenia”.
Suma ubezpieczenia określona w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 1 i ulega pomniejszeniu o każdą
kwotę świadczenia wypłaconą z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
§3 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaca następujące świadczenia:
1) świadczenie w wysokości równej kosztom wydania nowej karty lub nowych dokumentów albo kosztom wydania duplikatów karty lub duplikatów dokumentów,
2) w przypadku braku możliwości kontynuowania podróży zagranicznej bez karty albo dokumentów utraconych wskutek rozboju – świadczenie w wysokości równej kosztom dostarczenia do
miejsca pobytu Ubezpieczonego nowej karty lub nowych dokumentów utraconych wskutek rozboju,
przy czym łączna wysokość wymienionych wyżej świadczeń nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia wskazanej w § 2.
§4 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
1.

2.

3.
4.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
1) konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia karty lub dokumentów, które nastąpiły zgodnie z decyzją organów władzy państwowej,
2) działań Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osób bliskich lub osób z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, przebywających
w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu leków nie zaleconych przez lekarza, zażyciu narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy lub podjętych wskutek zaburzeń
świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie szkody; jeżeli przebywanie w stanie po spożyciu alkoholu, zażycie leków nie zaleconych przez lekarza, zażycie narkotyków lub środków
działających na centralny ośrodek nerwowy bądź zaburzenia świadomości miały wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy utrata karty lub dokumentów nastąpiła w wyniku:
1) zdarzenia nie mającego znamion rozboju,
2) umyślnego działania Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osób bliskich lub osób, z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub Użytkownika karty, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
4) usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osoby bliskie, osoby z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności również w przypadku gdy:
1) Ubezpieczony nie zgłosił na policję utraty karty lub dokumentów w wyniku rozboju, w ciągu 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego,
2) Ubezpieczony pozostawił kartę lub dokumenty bez zabezpieczenia w ogólnie dostępnym miejscu publicznym np. w środku transportu publicznego, restauracji, sklepie.
Ubezpieczyciel nie pokrywa żadnych transakcji obciążających rachunek Ubezpieczonego, dokonanych przy użyciu karty utraconej w wyniku rozboju.
§5 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO

1.

2.
3.
4.

W przypadku zajścia zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków mających na celu zmniejszenie rozmiarów szkody oraz niedopuszczania do jej powiększenia,
2) powiadomić niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili ujawnienia się zdarzenia) najbliższą jednostkę policji o utracie karty lub dokumentów w wyniku rozboju; zawiadomienie
powinno zawierać wykaz utraconych dokumentów,
3) powiadomić Ubezpieczającego o utracie karty w trybie określonym w Regulaminie karty,
4) powiadomić Ubezpieczyciela o powstaniu szkody najpóźniej w ciągu 3 dni od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, a w przypadku, gdy szkoda nastąpiła poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w ciągu 3 dni od powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej,
5) złożyć potwierdzenie poniesienia kosztów wyrobienia nowej karty lub nowych dokumentów,
6) zabezpieczyć dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umożliwienia dokonania ich oględzin przez Ubezpieczyciela,
7) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru,
8) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw,
9) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.
W przypadku, gdy Ubezpieczony dowiedział się o osobie sprawcy rozboju lub miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję
oraz Ubezpieczyciela.
Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego
powodu. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 4 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie,
jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia wskutek którego powstała szkoda.
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3, 5 -9 lub w ust. 2, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub wysokość szkody, jak
również na ustalenie jej przyczyny lub rozmiaru, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części.

6/18

§6 TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1.
2.

Wysokość szkody ustala się jako koszt wydania duplikatów albo nowych kart lub dokumentów.
W przypadku wskazanym w § 2 pkt 2 wysokość szkody ustala się jako koszt wydania duplikatów albo nowych kart lub dokumentów wraz z kosztami ich dostarczenia do miejsca pobytu
Ubezpieczonego.
3. Ustalenie wysokości szkody oraz zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie niżej wymienionych, przedłożonych Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczonego dokumentów:
1) wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
2) potwierdzenia zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na policji,
3) potwierdzenia poniesienia kosztów wyrobienia nowej karty lub nowych dokumentów albo duplikatu karty lub duplikatów dokumentów.
4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów, o których mowa w ust. 3.
5. Wszelkie dokumenty wymienione w ust. 3, których przekazanie Ubezpieczycielowi jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego na koszt Ubezpieczonego.
6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem dokumentów wskazanych w ust. 3 ponosi Ubezpieczony.
7. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okaże się niemożliwe w tym terminie, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku Ubezpieczyciel zawiadamia pisemnie Ubezpieczonego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
8. Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
9. Ubezpieczony może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
10. Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
11. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego.
KLAUZULA IV
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA MIENIA ZAKUPIONEGO ZA POMOCĄ KARTY WYDANEJ PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart oraz Użytkowników kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli łącznie „Ubezpieczonymi”).
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie (przedmioty materialne) będące własnością Ubezpieczonego, o wartości brutto (cena z podatkiem VAT) przekraczającej 100 zł w chwili zakupu,
nabyte przez niego w wyniku transakcji zakupu przy użyciu karty, dokonanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Jako wartość brutto zakupionego mienia określa się
wartość transakcji zakupu obciążającą rachunek karty.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zakupione mienie w przypadku gdy:
1) uległo ono uszkodzeniu lub zostało trwale zniszczone wskutek następujących zdarzeń losowych: pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, wybuch, deszcz nawalny, grad, upadek statku
powietrznego, lawina, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, zalanie,
2) uległo ono uszkodzeniu lub zostało trwale zniszczone wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w pkt. 1,
3) Ubezpieczony utracił je albo zostało ono uszkodzone lub trwale zniszczone wskutek kradzieży lub rozboju.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi tylko wówczas gdy mienie w momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego znajdowało się:
1) w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu Ubezpieczonego (hotelu, motelu, pensjonacie) w zamkniętym na klucz pomieszczeniu lub,
2) w zamkniętym na klucz pomieszczeniu służącym do przechowywania mienia danego rodzaju lub,
3) poza ww. miejscami lub pomieszczeniami, o ile Ubezpieczony miał nad nim bezpośrednią opiekę.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
W odniesieniu do zakupionego przy użyciu karty mienia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od momentu dokonania jego zakupu i trwa przez 30 dni.

§2 SUMA UBEZPIECZENIA
1.

2.

Suma ubezpieczenia wynosi dla każdego Ubezpieczonego wynosi:
1) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Silver - 3 000 zł,
2) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Premium Club Silver - 3 000 zł,
3) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Gold - 5 000 zł,
4) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Premium Club Gold - 5 000 zł,
5) w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Platinum - 8 000 zł,
6) w odniesieniu do kart typu IQ World MasterCard - 6 000 zł,
na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, rozpoczynającego się
zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych warunków ubezpieczenia, zatytułowanym „Objęcie ubezpieczeniem, okres ubezpieczenia”.
Suma ubezpieczenia określona w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 1 i ulega pomniejszeniu o każdą
kwotę świadczenia wypłaconą z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
§3 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

1.
2.
3.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszkodzenia w przedmiocie ubezpieczenia powstałe wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego, Użytkownika karty, osób bliskich
lub osób, z którymi Ubezpieczony lub Użytkownik karty pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności,
Dodatkowo Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe wskutek zawilgocenia lub zalania wywołanego niewłaściwym stanem dachu lub rynien, otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu (np. inne otwory zewnętrzne), bądź nienależytym ich zabezpieczeniem lub niewłaściwym zamknięciem, w razie gdy na Ubezpieczonym, osobach bliskich lub osobach, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, spoczywa obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego lub zabezpieczenia tych elementów,
2) powstałe wskutek przesiąkania wód gruntowych i opadowych w sytuacji gdy szkody te nie były bezpośrednim następstwem powodzi lub deszczu nawalnego, jak też powstałe wskutek
przemarzania ścian lub systematycznego zawilgacania,
3) powstałe z powodu nieszczelności urządzeń wodno–kanalizacyjnych, technologicznych i innych instalacji lub urządzeń w przypadku, gdy na Ubezpieczonym, osobach bliskich lub osobach, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, spoczywa obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego lub zabezpieczenia tych elementów, urządzeń i instalacji,
4) powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek pleśni i zagrzybienia, o ile szkody te nie były bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
5) powstałe wskutek działania wody, która wydostała się z akwariów lub urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych zasilających lub współpracujących z nimi,
6) górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
7) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,
8) powstałe w związku z budową lub rozbiórką oraz prowadzonymi przez Ubezpieczonego, osoby bliskie lub osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, przebudową,
rozbudową, montażem, remontem, za wyjątkiem drobnych prac remontowych nie naruszających instalacji, konstrukcji nośnej, dachu lub jego elementów,
9) będące następstwem wad konstrukcyjnych domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych i budowli,
10) będące następstwem użycia wadliwych materiałów budowlanych,
11) powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek działania dymów, sadzy, oparów lub innych wyziewów powstałych w trakcie prowadzenia przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie, lub osoby
z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym działalności gospodarczej lub wykonywania czynności życia codziennego,
12) spowodowane wybuchami wywołanymi umyślnie albo dla celów prowadzonej działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego, osoby bliskie, a także osoby, z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
13) w urządzeniach elektrycznych, instalacjach i silnikach powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, także na skutek nagłej zmiany parametrów prądu elektrycznego chyba, że zdarzenie
takie było następstwem ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową,
14) powstałe w pojazdach samochodowych, motocyklach, motorowerach, statkach powietrznych (w tym lotniach i motolotniach) oraz innych pojazdach z własnym napędem, jednostkach
pływających a także w ich wyposażeniu, częściach zamiennych i zapasowych, paliwach napędowych oraz w bagażnikach i kluczykach samochodowych,
15) powstałe w urządzeniach i wyposażeniu warsztatów, zakładów produkcyjno-usługowych, gabinetów lekarskich, pracowni artystycznych, innych urządzeniach i przedmiotach służących
prowadzeniu działalności gospodarczej, a także w mieniu użytkowanym w celach zarobkowych,
16) powstałe w przedmiotach zgromadzonych w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie a także w przedmiotach przyjętych w celu naprawy, wykonania usługi, przetworzenia
oraz w każdym innym mieniu nie stanowiącym własności Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym a przechowanym przez
niego, osoby bliskie lub osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
17) powstałe w przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny bądź nielegalnie posiadanych przez Ubezpieczonego, osoby bliskie lub osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
18) powstałe w przedmiotach materialnych znajdujących się na balkonach, tarasach lub loggiach,
19) powstałe w kartach kredytowych i debetowych, czekach, wekslach, obligacjach, papierach wartościowych, a także w złocie, srebrze i platynie w złomie i sztabach, nie oprawionych kamieniach szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz nie stanowiących przedmiotów użytkowych, nie oprawionych szlachetnych substancjach organicznych, w gotówce, banknotach,
czekach, czekach podróżnych, przekazach pieniężnych, znaczkach pocztowych, żywności, napojach,
20) szkody w zbiorach kolekcjonerskich, aktach, dokumentach, planach i rysunkach technicznych, antykach, dziełach sztuki, przedmiotach o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym,
rękopisach, programach i danych komputerowych, broni, w zwierzętach i roślinach.
§4 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO

1.

W przypadku zajścia zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) użycia dostępnych mu środków mających na celu zmniejszenie rozmiarów szkody oraz niedopuszczania do jej powiększenia,
2) niezwłocznego zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania informacji o szkodzie, a w przypadku, gdy uzyskanie wiadomości
o wystąpieniu tego zdarzenia nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 3 dni od powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej,
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3)

niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku szkód spowodowanych kradzieżą lub rozbojem lub gdy istnieje podejrzenie że szkoda nastąpiła w rezultacie świadomego działania,
którego celem było wyrządzenie szkody lub też w przypadku istnienia innych znamion przestępstwa,
niezwłocznego powiadomienia zarządcy budynku lub lokalu (jeżeli taki istnieje) o fakcie wystąpienia w miejscu ubezpieczenia szkody spowodowanej przez zalanie,
niezmieniania stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem losowym lub wypadkiem do czasu sporządzenia protokołu szkody przy udziale przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że
zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, przy czym Ubezpieczyciel nie może się powołać na ten zakaz, jeżeli przedstawiciel Ubezpieczyciela nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie,
6) przechowywania w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu dokumentów potwierdzających fakt dokonania zakupu ubezpieczonego mienia za pomocą karty,
7) złożenia w terminie 5 dni od dnia powstania szkody lub najpóźniej w terminie 5 dni od daty powrotu do RP lub kraju rezydencji (jeśli szkoda powstała za granicą) spisu utraconych lub
uszkodzonych przedmiotów zakupionych za pomocą karty wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt dokonania zakupu,
8) umożliwienia dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania, jak również udzielenia potrzebnych wyjaśnień, zwłaszcza co do
liczby, rodzaju i wartości utraconych bądź zniszczonych przedmiotów, w tym w szczególności powiadomienia Ubezpieczyciela o fakcie wielokrotnego ubezpieczenia uszkodzonego lub
utraconego przedmiotu,
9) powiadomienia policji i Ubezpieczyciela o uzyskaniu informacji o przedmiotach zaginionych lub skradzionych oraz uczestniczeniu w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów; jeżeli Ubezpieczony przedmioty te odzyskał po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest zwrócić otrzymane odszkodowanie za te przedmioty,
10) udzielenia wszelkiej pomocy Ubezpieczycielowi przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym również dostarczenia dokumentów i udzielania informacji.
W przypadku, gdy Ubezpieczony dowiedział się o osobie sprawcy rozboju lub miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję
oraz Ubezpieczyciela.
Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego
powodu. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie,
jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia wskutek którego powstała szkoda.
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3 – 10 oraz w ust. 2, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub wysokość szkody, jak
również na ustalenie jej przyczyny lub rozmiaru, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części.
4)
5)

2.
3.
4.

§5 TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wysokość szkody ustala się według cen zakupu, za wyjątkiem szkód udokumentowanych rachunkiem naprawy.
Wysokość szkody polegającej na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia ustala się stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń, według przeciętnych cen naprawy stosowanych przez
zakłady usługowe lub na podstawie rachunków kosztów naprawy, jeżeli rachunek taki zostanie przedłożony w terminie trzech miesięcy od daty powstania szkody.
Wysokość szkody ustalona według kosztów remontu lub naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody.
Rachunek kosztów odbudowy, remontu lub naprawy podlega weryfikacji przez Ubezpieczyciela.
Przy ustaleniu wysokości szkody nie uwzględnia się:
1) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą,
2) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub amatorskiej.
Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy.
Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość
ubezpieczeniową, Ubezpieczony nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Ubezpieczyciel odpowiada wobec innych ubezpieczycieli do wysokości szkody w takim stosunku w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczonego z innym ubezpieczycielem, uzgodniono, że suma wypłacona przez tego ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa
od poniesionej szkody, Ubezpieczający nie może żądać wobec Ubezpieczyciela zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności
między ubezpieczycielami przyjmuje się, że w ubezpieczeniu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, suma ubezpieczenia równa jest wartości przedmiotu ubezpieczenia.
W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić dokonanie transakcji zakupu mienia przy użyciu karty.
W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego obowiązku określonego w ust. 9 niniejszego paragrafu, a mającego wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub na ustalenie wysokości szkody, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona.
Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Ubezpieczony może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.

CZĘŚĆ II. Pakiet „BEZPIECZNA PODRÓŻ”
KLAUZULA V
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER, DEUTSCHE
BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE TRWAŁYCH NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W TRAKCIE TRWANIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.
3.

4.
5.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart oraz Użytkowników kart(zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli łącznie „Ubezpieczonymi”).
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Z zastrzeżeniem ust. 5, odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są następujące zdarzenia ubezpieczeniowe będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie
podróży zagranicznej odbywającej się w okresie ubezpieczenia:
1) śmierć Ubezpieczonego,
2) trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskazany w tabeli zamieszczonej w § 3.
Z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli okres ubezpieczenia rozpoczął się w trakcie trwania podróży zagranicznej, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały miejsce
w okresie pomiędzy rozpoczęciem okresu ubezpieczenia a 60 dniem tej podróży.
W przypadku kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold Ubezpieczeni obejmowani
są ubezpieczeniem pod warunkiem opłacenia w całości za pomocą karty wystawionej na nazwisko Ubezpieczonego kosztu podróży zagranicznej, w trakcie której miało miejsce zdarzenie
ubezpieczeniowe. Za koszt podróży zagranicznej uznaje się:
1) koszt wycieczki zagranicznej,
2) koszt biletu na podróż zagraniczną,
3) koszt zakupu paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego
granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji.
W przypadku dokonaniu płatności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili
opuszczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ale nie wcześniej niż od momentu dokonania płatności kartą. W przypadku dokonania płatności po
przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu dokonania tej płatności.
§2 SUMA UBEZPIECZENIA

1.
2.
3.

Sumy ubezpieczenia wskazane są w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ”. Oddzielnie określana jest suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia ryzyka śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, oddzielnie – dla ubezpieczenia ryzyka uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Sumy ubezpieczenia wskazane w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ” określone są dla każdego Ubezpieczonego na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, rozpoczynającego się zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych warunków
ubezpieczenia, zatytułowanym „Objęcie ubezpieczeniem, okres ubezpieczenia”.
Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 2 i ulega
pomniejszeniu o każdą kwotę świadczenia wypłaconą z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
§3 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

W razie zajścia zdarzenia lub zdarzeń ubezpieczeniowych objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela Umowa ubezpieczenia zapewnia następujące świadczenia:
1) w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, mającej miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty sumy
ubezpieczenia z tytułu śmierci wskazanej w Załączniku nr 1, o którym mowa w § 2;
2) w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w ciągu 12 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do zapłaty świadczenia w kwocie stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, wskazanej w Załączniku nr 1, o którym mowa w §2
oraz wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego według poniższej tabeli.
Wskaźnik procentowy
trwałego uszczerbku
na zdrowiu
I Głowa
1
amputacja nosa
2
amputacja małżowiny usznej
II Układ nerwowy
3 porażenie połowiczne utrwalone lub porażenie kończyn dolnych
4 niedowład połowiczny utrwalony lub niedowład kończyn dolnych z afazją
5
niedowład jednej kończyny
6
ciężkie nieuleczalne zaburzenia psychiczne wymagające opieki osób trzecich, (potwierdzone leczeniem szpitalnym psychiatrycznym)
encefalopatia pourazowa z obecnością padaczki, padaczka z częstymi napadami bez zmian otępiennych lub padaczka z rzadkimi napadami i zespołem otępiennym, zespoły
7
zaburzeń równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie, zespoły pozapiramidowe utrudniające sprawność chorego z zaburzeniami mowy lub napadami ocznymi
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30 %
20 %
100 %
70 %
40 %
100 %
70 %

Wskaźnik procentowy
trwałego uszczerbku
na zdrowiu
III Narząd wzroku
8
całkowita ślepota obu oczu
9
całkowita ślepota jednego oka lub wyłuszczenie gałki ocznej
IV Narząd słuchu
10 głuchota całkowita
11 głuchota całkowita jednego ucha
V Klatka piersiowa, jama brzuszna
12 utrata płuca
13 utrata jednej nerki
14 utrata prącia
15 utrata pochwy i macicy
16 uszkodzenie pęcherza
17 utrata segmentu wątroby
18 utrata płata wątroby
19 utrata śledziony
20 utrata trzustki
VI Kręgosłup
21 porażenie czterech kończyn – utrwalone
22 porażenie dwóch kończyn górnych lub dwóch dolnych – utrwalone
23 utrwalony niedowład czterokończynowy lub dwóch kończyn górnych lub dwóch kończyn dolnych
24 zespół stożka końcowego rdzenia
VII Kończyna dolna
25 amputacja w obrębie biodra
26 amputacja w obrębie uda
27 amputacja w obrębie stawu kolanowego
28 amputacja w obrębie podudzia
29 amputacja całej stopy
30 amputacja w obrębie śródstopia
31 amputacja palucha
32 amputacja palców II-V, za każdy palec
33 skrócenie kończyny powyżej 5 cm
VIII Kończyna górna
34 amputacja kończyny w obrębie barku
35 amputacja kończyny w obrębie ramienia
36 amputacja kończyny w stawie łokciowym
37 amputacja kończyny w obrębie przedramienia
38 amputacja kończyny w obrębie nadgarstka
39 amputacja kciuka
40 amputacja palca wskazującego
41 amputacja palców III-V, za każdy palec
42 amputacja lub uszkodzenie obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie może przekraczać

100 %
38 %
50 %
20 %
40 %
35 %
40 %
30 %
20 %
20 %
50 %
20 %
50 %
100 %
90 %
80 %
40 %
85 %
70 %
65 %
60 %
50 %
25 %
12 %
2%
30 %
Prawa
Lewa
75 %
70 %
70 %
65 %
65 %
60 %
60 %
55 %
55 %
50 %
40 %
30 %
18 %
16 %
8%
6%
55 %
50 %

§4 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są nieszczęśliwe wypadki oraz ich następstwa powstałe:
1) wskutek chorób, nawet takich, które występują nagle, w szczególności wskutek zawału serca lub udaru mózgu;
2) w związku z zażyciem przez Ubezpieczonego leków niezaleconych przez lekarza, z przebywaniem w stanie po spożyciu alkoholu, po zażyciu narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy lub wskutek zaburzeń świadomości u Ubezpieczonego, o ile miało to wpływ na powstanie szkody; jeżeli zażycie przez ubezpieczonego leków nie zaleconych przez
lekarza, przebywanie w stanie po spożyciu alkoholu, zażycie narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy bądź zaburzenia świadomości miały wpływ na rozmiar
szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania;
3) w związku z zatruciem alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi;
4) w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa;
5) w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa lub dokonaniem przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała;
6) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku, jeżeli
prowadzenie przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień miało wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania;
7) w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich; w przypadku szkody powstałej wskutek rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli zapłata odszkodowania w danych okolicznościach odpowiada względom słuszności;
8) w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku;
9) w wyniku świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że udział Ubezpieczonego w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;
10) jako wynik wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego, w tym treningów;
11) jako wynik uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, w tym treningów;
12) w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy poza granicami RP lub poza granicami kraju rezydencji, z wyjątkiem pracy podejmowanej w ramach stosunku pracy łączącego
Ubezpieczonego będącego Użytkownikiem karty z Posiadaczem tej karty;
13) w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych prawem powszechnie obowiązującym, bądź z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o ile miało to wpływ na powstanie szkody, jeżeli wykonywanie pracy bez kwalifikacji lub uprawnień, naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, miało wpływ
na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania.
§5 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku należy:
1) starać się o złagodzenie skutków wypadku poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz wypełniając zalecenia lekarza,
2) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zajścia wypadku, powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu nieszczęśliwego wypadku, a gdyby zachowanie tego terminu było
niemożliwe w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej powiadomienie w terminie,
3) przedłożyć Ubezpieczycielowi wypełniony formularz zgłoszenia szkody (na formularzu określonym przez Ubezpieczyciela),
4) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw oraz umożliwić dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody,
zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień,
5) uzyskać dokumentację lekarską, stwierdzającą rozpoznanie (diagnozę) uzasadniającą konieczność prowadzenia wobec Ubezpieczonego określonego sposobu leczenia oraz przebiegu
leczenia z wynikami badań,
6) na zlecenie Ubezpieczyciela poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela celem ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu,
7) w razie śmierci Ubezpieczonego należy dostarczyć odpis skrócony aktu zgonu oraz – jeżeli nie wskazano Uposażonego – dokumenty, z których wynika kto należy do grupy ustawowych
spadkobierców Ubezpieczonego oraz w jakiej części osoby te dziedziczyłyby spadek gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3 - 6 jeśli miało to wpływ na ustalenie przyczyny lub rozmiaru szkody, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia w całości lub w części. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym oraz wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
i wysokości świadczenia.
W terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym Ubezpieczyciel pisemnie poinformuje Ubezpieczonego lub Uposażonego, jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania dokumentacji uzupełniającej, jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna ocena zaistniałej sytuacji.
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zebranych informacji Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczonemu lub Uposażonemu stanowisko dotyczące swojej odpowiedzialności, a w razie
uznania roszczenia, również wysokości przyznanego świadczenia.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okaże się niemożliwe w tym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dołożeniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku Ubezpieczyciel zawiadamia pisemnie Ubezpieczonego lub Uposażonego o przyczynach niemożności
zaspokojenia roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.
Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczonego lub Uposażonego,
wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
Od decyzji odmownej osobie zgłaszającej roszczenie przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
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§6 USTALANIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Rodzaj i wysokość świadczeń ustala się po stwierdzeniu, ze istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym odpowiedzialnością
Ubezpieczyciela.
Przedłożone Ubezpieczycielowi orzeczenia, zaświadczenia i wyniki badań dotyczące Ubezpieczonego i związane z roszczeniem o zapłatę świadczenia ubezpieczeniowego nie mają charakteru
wyłącznie wiążącego. W szczególności w celu potwierdzenia stanu zdrowia Ubezpieczonego, dochodzącego zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel może zażądać od niego
poddania się badaniom diagnostycznym i lekarskim, które wykonane zostaną przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela, na koszt Ubezpieczyciela.
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego dokumenty dowodowe muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
Wysokość świadczeń Ubezpieczyciel określa na podstawie dokumentacji medycznej dotyczącej Ubezpieczonego, w tym orzeczenia lub opinii lekarza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela.
Rodzaj działalności zarobkowej wykonywanej przez Ubezpieczonego nie ma wpływu na ustalenie wysokości świadczeń.
Oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze wskazani przez Ubezpieczyciela na podstawie tabeli zamieszczonej w § 3.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalany niezwłocznie po zakończeniu leczenia i zalecanej przez lekarza rehabilitacji, nie później jednak niż 24 miesiące od dnia zajścia
nieszczęśliwego wypadku.
Jeżeli zgodnie z opinią lub orzeczeniem lekarza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela okres leczenia będzie dłuższy niż 12 miesięcy, Ubezpieczony po upływie 6 miesięcy leczenia może złożyć
wniosek o dokonanie wcześniejszej wypłaty połowy świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, które zgodnie z przewidywaniami Ubezpieczyciela należne będzie po całkowitym
zakończeniu leczenia. Przewidywana wysokość świadczenia należna po całkowitym zakończeniu leczenia Ubezpieczonego, określana jest na podstawie przedstawionych dokumentów oraz
ustaleń lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela.
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku nastąpi utrata lub uszkodzenie narządu albo układu, którego czynność była wcześniej upośledzona, wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu
określa się jako różnicę pomiędzy stwierdzanym stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po wypadku, a stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu przed wypadkiem.
Przy uszkodzeniu kończyn górnych u osób leworęcznych stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli zamieszczonej w § 3, przyjmując dla
uszkodzeń prawej ręki wskaźniki procentowe ustalone dla lewej ręki, a dla uszkodzeń lewej ręki wskaźniki procentowe ustalone dla prawej ręki.
Jeżeli wypłacono świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie Ubezpieczony zmarł wskutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się wówczas, jeżeli jest ono wyższe od świadczenia już wypłaconego, przy czym podlegające wypłacie świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego jest równe kwocie stanowiącej różnicę
pomiędzy sumą ubezpieczenia z tytułu śmierci, a uprzednio wypłaconymi świadczeniami.
Jeżeli Ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale przed otrzymaniem świadczenia z tego tytułu, wówczas Uposażonemu
wypłaca się tylko świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
W odniesieniu do kart Deutsche Bank Silver Deutsche Bank Gold oraz IQ World MasterCard w przypadku wystąpienia szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić dokonanie przy
użyciu karty transakcji, o której mowa w § 1 ust. 5.
§7 WYPŁATA ŚWIADCZENIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Świadczenia wypłacane są w złotych polskich.
Świadczenie wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy uprawnionego do otrzymania danego świadczenia lub w inny sposób uzgodniony z Ubezpieczycielem.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane jest Uposażonym w częściach określonych przez Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a nie określił ich
udziałów w świadczeniu uważa się, że udziały te są równe.
Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych, świadczenie przypada spadkobiercom ustawowym Ubezpieczonego, bez względu na to czy w danym przypadku zachodzą
przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym świadczenie przypada w kolejności i częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie przysługuje Uposażonemu, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego.
Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane są Ubezpieczonemu.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego (odpowiednio Uposażonego) o odmowie wypłaty lub o wypłacie świadczenia w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu,
ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Ubezpieczony (odpowiednio Uposażony) może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu (odpowiednio Uposażonemu) przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.

KLAUZULA VI
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARDI DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA UBEZPIECZONEGO I USŁUG ASSISTANCE W TRAKCIE TRWANIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart oraz Użytkowników kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli łącznie „Ubezpieczonymi”).
Z zastrzeżeniem ust. 4, przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonego i usługi assistance w trakcie trwania podróży zagranicznej odbywającej się w okresie ubezpieczenia.
Z zastrzeżeniem ust. 4, Jeżeli okres ubezpieczenia rozpoczął się w trakcie trwania podróży zagranicznej, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały
miejsce w okresie pomiędzy rozpoczęciem okresu ubezpieczenia a 60 dniem tej podróży.
W przypadku kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold Ubezpieczeni obejmowani
są ubezpieczeniem pod warunkiem opłacenia w całości za pomocą karty wystawionej na nazwisko Ubezpieczonego kosztu podróży zagranicznej, w trakcie której miało miejsce zdarzenie
ubezpieczeniowe. Za koszt podróży zagranicznej uznaje się:
1) koszt wycieczki zagranicznej,
2) koszt biletu na podróż zagraniczną,
3) koszt zakupu paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego
granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji.
W przypadku dokonania płatności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili
opuszczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ale nie wcześniej niż od momentu dokonania płatności kartą. W przypadku dokonania płatności po
przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu dokonania tej płatności.
§2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA

1.
2.
3.

4.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty leczenia Ubezpieczonego, pod warunkiem że będą one udokumentowane, niezbędne z medycznego punktu widzenia, a także konieczne do poniesienia w celu przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ewentualnie kontynuowanie podróży, jeśli przebywając poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju rezydencji Ubezpieczony był zmuszony poddać się leczeniu w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty leczenia powstałe w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, zaistniałe poza granicami RP lub kraju rezydencji, w trakcie
trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć za pośrednictwem Centrum Alarmowego udokumentowane koszty:
1) wizyt lekarskich,
2) zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
3) badań zleconych przez lekarza (np. RTG, EKG, USG, podstawowych badań krwi) niezbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby,
4) pobytu i leczenia w szpitalu, operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo wskazania nagłe nie można było odłożyć do czasu powrotu Ubezpieczonego do RP lub
kraju rezydencji,
5) leczenia stomatologicznego w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne wskutek nieszczęśliwego wypadku, z tytułu którego Ubezpieczyciel zobowiązany jest
do udzielenia ochrony w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia maksymalnie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
6) transportu do placówki medycznej z miejsca pobytu Ubezpieczonego bądź z miejsca wypadku najtańszym możliwym do zorganizowania, zaakceptowanym przez lekarza środkiem transportu,
7) transportu Ubezpieczonego do innej placówki medycznej, jeżeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest leczony, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu
zdrowia,
8) naprawy lub zakupu okularów, protez oraz przedmiotów pomocniczych, o ile ich uszkodzenie, zniszczenie lub konieczność zakupu powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
z tytułu którego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do udzielenia ochrony w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia,
9) akcji poszukiwawczej prowadzonej w szczególności w górach lub na morzu przez wyspecjalizowane jednostki w celu poszukiwania Ubezpieczonego, który uległ w trakcie podróży
zagranicznej odbywającej się w okresie ubezpieczenia nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi, do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia kosztów leczenia na jedno
i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.
Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 5 i 9 koszty leczenia, o których mowa powyżej pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń
„BEZPIECZNA PODRÓŻ”. Sumy ubezpieczenia określane są dla każdego Ubezpieczonego.
§3 ZAKRES UBEZPIECZENIA USŁUG ASSISTANCE

Ubezpieczyciel zobowiązuje się za pośrednictwem Centrum Alarmowego, do wysokości limitów odpowiedzialności wskazanych w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ”,
zapewnić następujące usługi assistance:
1) całodobowy dyżur Centrum Alarmowego;
2) organizacja kosztów leczenia, o których mowa w § 2,
3) dostarczenie leków – na życzenie Ubezpieczonego i po konsultacji z lekarzem prowadzącym jego leczenie w RP lub w kraju rezydencji Ubezpieczyciel dostarczy niezbędne leki lub leki zastępcze
mające zastąpić leki, które zaginęły w czasie pobytu poza granicami RP lub kraju rezydencji; jeśli dostarczenie Ubezpieczonemu lekarstwa przepisanego przez lekarza nie jest związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem mającym miejsce w trakcie podróży zagranicznej odbywającej się w okresie ubezpieczenia – Ubezpieczony zobowiązany będzie do zwrotu
kosztów zakupu tych leków w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia;
4) transport Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji – pod warunkiem że będzie zachodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków oraz że z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczony nie będzie mógł skorzystać z przewidzianego uprzednio środka lokomocji, Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty
transportu Ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania lub placówki służby zdrowia w RP lub w kraju rezydencji; transport zostanie przeprowadzony po udzieleniu pomocy medycznej
umożliwiającej kontynuowanie leczenia w RP lub kraju rezydencji, dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu; jeżeli lekarze wskazani przez Ubezpieczyciela
uznają transport za możliwy, a Ubezpieczony nie wyrazi na transport zgody, wówczas dalsze usługi assistance, w tym organizacja i pokrycie kosztów późniejszego transportu do RP lub kraju
rezydencji, przestają Ubezpieczonemu przysługiwać;
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5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)

transport zwłok Ubezpieczonego lub pochówek za granicą – pod warunkiem że będzie zachodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia lub następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz że Ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania podczas pobytu poza granicami RP lub poza granicami kraju rezydencji, Ubezpieczyciel pokryje ewentualny koszt kremacji za granicą, zorganizuje transport zwłok lub prochów i pokryje koszty transportu do miejsca pogrzebu w RP lub w kraju rezydencji
albo pokryje uzasadnione koszty pochówku za granicą;
powrót osób bliskich – jeżeli Ubezpieczyciel zorganizował transport Ubezpieczonego lub jego zwłok do RP lub do kraju rezydencji, wówczas dodatkowo Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje
koszty powrotu (bilet kolejowy, autobusowy albo – jeżeli podróż tymi środkami lokomocji trwa dłużej niż 12 godzin – bilet lotniczy) do RP lub do kraju rezydencji, towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży osób bliskich albo innej jednej towarzyszącej Ubezpieczonemu osoby, jednakże pod warunkiem, że pierwotnie przewidziane środki transportu nie mogły być wykorzystane;
organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej – jeżeli Ubezpieczyciel pokryje koszty pobytu Ubezpieczonego
w szpitalu, ale pobyt ten przedłuża się poza pierwotnie przewidziany termin powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji, wówczas dodatkowo Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje
koszty zakwaterowania i wyżywienia jednej towarzyszącej Ubezpieczonemu osoby;
organizacja i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby delegowanej na zastępstwo – pod warunkiem, że będzie zachodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia
kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków oraz że z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczony zmuszony będzie do przerwania podróży
służbowej, wówczas dodatkowo Ubezpieczyciel zorganizuje podróż innego pracownika, który dokończy realizację zadań podróży służbowej; Ubezpieczyciel pokryje koszty biletu kolejowego
lub autobusowego albo jeżeli podróż tymi środkami lokomocji trwa dłużej niż 12 godzin – biletu lotniczego;
transport niepełnoletnich dzieci – jeżeli Ubezpieczyciel pokryje koszty pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, który podróżował z niepełnoletnimi dziećmi, a nie towarzyszyła tym dzieciom
żadna inna osoba pełnoletnia oprócz Ubezpieczonego, wówczas dodatkowo Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty transportu tych dzieci do RP lub kraju rezydencji; transport dzieci
odbywa się pod opieką przedstawiciela Ubezpieczyciela;
przekazywanie informacji – jeżeli nieprzewidziane zdarzenie, takie jak strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek lub choroba niewymagająca transportu do RP lub kraju rezydencji powoduje
zwłokę lub zmieni przebieg podróży Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel, na jego życzenie, przekaże niezbędne wiadomości jego rodzinie lub innej osobie wskazanej do kontaktu; Ubezpieczyciel nie odpowiada za brak możliwości przekazania i terminowość przekazania tych wiadomości oraz za treść i następstwa przekazanych informacji;
organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej – jeżeli Ubezpieczyciel pokryje koszty pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez okres ponad 7 dni, a nie towarzyszy Ubezpieczonemu w
podróży żadna osoba pełnoletnia, wówczas dodatkowo Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty transportu w obie strony jednej osoby bliskiej zamieszkałej w RP lub w kraju rezydencji
(podróż z RP lub kraju rezydencji do kraju hospitalizacji Ubezpieczonego i z powrotem do RP lub kraju rezydencji) albo jednej innej osoby mieszkającej w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego
wskazanej przez Ubezpieczonego (podróż z miejsca zamieszkania w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego i powrót do miejsca zamieszkania w tym kraju); Ubezpieczyciel pokryje koszty biletu
kolejowego lub autobusowego albo jeżeli podróż tymi środkami lokomocji trwa dłużej niż 12 godzin – biletu lotniczego; Ubezpieczyciel dodatkowo zorganizuje i pokryje tej osobie koszty
zakwaterowania i wyżywienia;
organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji – jeżeli Ubezpieczyciel zorganizuje transport Ubezpieczonego do RP lub do kraju rezydencji, ale transport ten zgodnie z zaleceniami lekarzy nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, wówczas dodatkowo
Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego;
organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży – pod warunkiem że będzie zachodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia lub następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz że Ubezpieczony z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zmuszony był do przerwania podróży, wówczas dodatkowo, w razie
poprawy jego stanu zdrowia, Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca zachorowania lub wypadku do następnego etapu przewidzianej podróży, aby
umożliwić mu jej kontynuowanie;
pomoc w razie utraty środków płatniczych – w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez Ubezpieczonego podczas pobytu poza granicami RP lub kraju rezydencji
środków płatniczych Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonemu pomoc przy skontaktowaniu się z bankiem prowadzącym jego rachunek;
pomoc w razie utraty dokumentów podróży – w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia poza granicami RP lub kraju rezydencji dokumentów niezbędnych Ubezpieczonemu w czasie tej
podróży, Ubezpieczyciel udziela informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu ich wyrobienia lub uzyskania innych dokumentów niezbędnych w czasie podróży zamiast utraconych
lub uszkodzonych, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za efekty tych działań;
pomoc przy zablokowaniu konta – w razie kradzieży albo zaginięcia poza granicami RP lub kraju rezydencji kart kredytowych lub czeków podróżnych należących do Ubezpieczonego,
Ubezpieczyciel zapewnia mu pomoc przy zablokowaniu konta osobistego polegającą na przekazaniu odpowiedniej informacji do banku prowadzącego rachunek bankowy Ubezpieczonego i
skontaktowaniu go z Ubezpieczonym; Ubezpieczyciel nie odpowiada za prawidłowość przeprowadzania blokowania konta ani powstałe w związku z tym szkody;
powrót Ubezpieczonego do miejsca zatrudnienia to jest zorganizowanie i pokrycie kosztów nieplanowanego powrotu Ubezpieczonego w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia (np. pożar,
strajk, śmierć zwierzchnika), mającego wpływ na działalność podmiotu zatrudniającego Ubezpieczonego i zmuszającego go do nieplanowanego powrotu do miejsca zatrudnienia, jeżeli
zdarzenie to miało miejsce podczas pobytu poza granicami RP lub kraju rezydencji oraz pod warunkiem że bilet powrotny Ubezpieczonego nie może być wykorzystany; Ubezpieczyciel
pokryje koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli podróż tymi środkami lokomocji trwa dłużej niż 12 godzin – biletu lotniczego;
odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu – na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel odzyska, zorganizuje i pokryje koszty wysyłki do miejsca pobytu Ubezpieczonego, utraconego lub
błędnie skierowanego przez przewoźnika lotniczego bagażu należącego do Ubezpieczonego;
zorganizowanie i pokrycie kosztów nieplanowanego powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w następujących przypadkach udokumentowanych stosownymi dowodami: nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci członka najbliższej rodziny Ubezpieczonego (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo), przyczyny losowej powstałej w miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego (np. pożar) o ile wymienione zdarzenia zaistniały podczas pobytu poza granicami RP lub kraju rezydencji; koszty, o których mowa powyżej stanowią różnicę
pomiędzy kosztami poniesionymi przez Ubezpieczonego w związku z jego wcześniejszym powrotem, a kosztami pierwotnie zaplanowanej podróży do RP lub do kraju rezydencji; koszty
przejazdu są pokrywane pod warunkiem, że bilet powrotny Ubezpieczonego nie może być wykorzystany, Ubezpieczyciel pokrywa koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli podróż
tymi środkami lokomocji trwa dłużej niż 12 godzin – biletu lotniczego.
§4 SUMA UBEZPIECZENIA

1.

2.
3.

Sumy ubezpieczenia wskazane są w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ” określane są dla każdego Ubezpieczonego na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, rozpoczynającego się zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych warunków
ubezpieczenia, zatytułowanym „Objęcie ubezpieczeniem, okres ubezpieczenia”. Sumy ubezpieczenia określane są odrębnie dla:
1) ubezpieczenia kosztów leczenia,
2) ubezpieczenia kosztów następujących usług assistance:
a) kosztów transportu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji,
b) kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego,
c) kosztów pochówku Ubezpieczonego za granicą RP,
d) kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży,
e) kosztów podróży służbowej osoby oddelegowanej na zastępstwo,
f) kosztów wizyty osoby bliskiej,
g) dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji,
h) kosztów kontynuacji podróży.
Dla kosztów usług assistance nie wymienionych w ust. 1 pkt 2 nie są określane sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pokrywa koszty tych usług w zakresie w jakim faktycznie będą one
świadczone.
Z zastrzeżeniem ust. 2, sumy ubezpieczenia wskazane w ust. 1 stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 1 i
ulegają pomniejszeniu o każdą kwotę świadczenia wypłaconą z tytułu danego zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
§5 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW LECZENIA I ASSISTANCE

1.

2.

Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów poniesionych na:
1) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia Ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do RP lub do kraju rezydencji,
2) leczenie Ubezpieczonego, w stosunku do którego istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych, a pomimo wiedzy o ich istnieniu, ubezpieczony
podjął decyzję o podróży,
3) leczenie lub kontynuację leczenia w RP lub w kraju rezydencji,
4) leczenie bezpłodności albo związane z porodem, który nastąpił w okresie późniejszym niż 2 miesiące poprzedzające przewidywany termin porodu,
5) leczenie związane z zabiegiem usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia,
6) leczenie zaburzeń psychicznych lub nerwic,
7) leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV,
8) operacje plastyczne lub zabiegi kosmetyczne,
9) leczenie chorób przewlekłych,
10) stomatologiczne leczenie profilaktyczne i protetyczne.
Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe:
1) w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich; w przypadku
szkody powstałej wskutek rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli zapłata odszkodowania w danych okolicznościach odpowiada względom słuszności,
2) w związku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem przez Ubezpieczonego sportu, w tym treningów,
3) w związku z uprawianiem przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, w tym treningów,
4) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku, jeżeli
prowadzenie przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień miało wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć
wysokość odszkodowania,
5) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, o ile miało to
wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku, jeżeli prowadzenie pojazdu bez aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu miało
wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania,
6) w jakimkolwiek związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa lub dokonaniem przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała,
7) w związku z następstwem chorób przewlekłych,
8) w jakimkolwiek związku z zażyciem przez Ubezpieczonego leków nie zaleconych przez lekarza, z przebywaniem w stanie po spożyciu alkoholu, po zażyciu narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy lub wskutek zaburzeń świadomości u Ubezpieczonego, o ile miało to wpływ na powstanie szkody; jeżeli zażycie przez ubezpieczonego leków nie
zaleconych przez lekarza, przebywanie w stanie po spożyciu alkoholu, zażycie narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy bądź zaburzenia świadomości miały
wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania,
9) w następstwie zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi,
10) w jakimkolwiek związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa,
11) w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy poza granicami RP lub kraju rezydencji, z wyjątkiem pracy podejmowanej w ramach stosunku pracy łączącego Ubezpieczonego
będącego Użytkownikiem karty z Posiadaczem tej karty.
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§6
OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO, TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

W razie wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, które mogłoby być podstawą do zapłaty przez Ubezpieczyciela świadczenia z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia,
należy:
1) niezwłocznie zgłosić telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego; jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej nie jest możliwe postępowanie w tym trybie, należy uzyskać pomoc lekarską, w miarę możliwości korzystając z usług publicznej służby zdrowia a następnie zgłosić ten fakt do Centrum Alarmowego,
2) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw oraz umożliwić Centrum Alarmowemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia
okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień,
3) uzyskać dokumentację lekarską stwierdzającą rozpoznanie (diagnozę) uzasadniającą konieczność prowadzenia wobec Ubezpieczonego określonego sposobu leczenia oraz opis przebiegu
leczenia z wynikami badań,
4) osobiście pokryć koszty leczenia do wysokości równowartości kwoty 50 euro, zachowując oryginały diagnoz oraz rachunków zawierających szczegółowy wykaz zakupionych artykułów lub
usług medycznych, na podstawie których po powrocie do RP lub kraju rezydencji Ubezpieczyciel dokona zwrotu poniesionych kosztów leczenia.
Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 4, a ma to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody Ubezpieczyciel może odmówić
wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1 Ubezpieczyciel może odpowiednio
zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia wskutek którego powstała szkoda.
Po uzyskaniu zgłoszenia, zebraniu i przeanalizowaniu dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, diagnozy lekarskiej oraz dokumentów stwierdzających
przyczyny i zakres udzielonej pomocy lekarskiej, Centrum Alarmowe pokrywa koszty leczenia bezpośrednio wykonawcom usług, informując o tym Ubezpieczonego lub osobę zgłaszającą
zdarzenie.
Jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej nie jest możliwe postępowanie w trybie określonym w ust. 1 bądź Ubezpieczony uzyskał zgodę Centrum Alarmowego na pokrycie
kosztów we własnym zakresie i ich refundację po powrocie do RP lub kraju rezydencji, wystąpienie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku należy zgłosić bezpośrednio do
Centrum Alarmowego w ciągu 7 dni od daty powrotu do RP lub kraju rezydencji bez względu na to, czy pełna dokumentacja potwierdzająca zasadność i wysokość roszczeń jest w posiadaniu
Ubezpieczonego.
Roszczenie zgłoszone w trybie określonym w ust. 4 zostanie rozpatrzone po przedłożeniu pełnej dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, m. in. kopii umowy o wydanie karty, diagnozy lekarskiej oraz dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy lekarskiej, oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty oraz
wszelkich innych dokumentów, o które wystąpi Ubezpieczyciel lub Centrum Alarmowe. Zwrot kosztów leczenia (wypłata świadczenia) następuje po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości świadczenia w terminach wskazanych w ust. 11.
Przedłożone Ubezpieczycielowi orzeczenia i zaświadczenia lekarskie oraz wyniki badań dotyczące Ubezpieczonego i związane z roszczeniem o zapłatę świadczenia ubezpieczeniowego nie
mają charakteru wyłącznie wiążącego. W szczególności w celu potwierdzenia stanu zdrowia Ubezpieczonego dochodzącego zapłaty świadczenia, Ubezpieczyciel może zażądać od niego
poddania się badaniom diagnostycznym i lekarskim, które wykonane zostaną przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela, na koszt Ubezpieczyciela.
Jeśli zdarzenie związane z wystąpieniem nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku nie zostało zgłoszone przez Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego, dokumenty dowodowe sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt osoby zgłaszającej roszczenie. Ubezpieczyciel
zastrzega sobie prawo żądania dokumentacji uzupełniającej, jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna ocena zaistniałej sytuacji.
Jeżeli brak jest podstaw do zaspokojenia roszczenia, jak również w razie, gdy roszczenie to może zostać zaspokojone jedynie w części, osobie zgłaszającej roszczenie przekazywana jest
informacja ze wskazaniem okoliczności i podstaw prawnych uzasadniających całkowitą lub częściową odmowę zaspokojenia jej roszczeń.
Osoba występująca z roszczeniem może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej osobie zgłaszającej roszczenie przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 świadczenie zostanie wypłacone osobie, która poniosła koszty leczenia, w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczenia do Centrum Alarmowego lub Ubezpieczyciela. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okaże się niemożliwe w tym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w
terminie 14 dni od dnia, w którym przy dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku wypłacana jest bezsporna część świadczenia, a osoba
zgłaszająca roszczenie otrzymuje zawiadomienie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.
Świadczenie wypłaca się na terytorium RP, w walucie polskiej, według średniego kursu NBP, ogłoszonego w dniu ustalenia wysokości świadczenia, z wyjątkiem kosztów zwracanych bezpośrednio za granicę wykonawcom usług.
W odniesieniu do kart Deutsche Bank Silver oraz Deutsche Bank GOLD w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić dokonanie przy użyciu karty transakcji,
o której mowa w § 1 ust 4.
§7
OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO, TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

W razie gdy w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem wystąpi konieczność skorzystania z usługi assistance należy:
1) niezwłocznie zgłosić telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego,
2) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw oraz umożliwić Centrum Alarmowemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia
okoliczności powstania zdarzenia, w związku z którym ma być świadczona usługa assistance.
Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił obowiązku wymienionego w ust. 1 pkt 2 a ma to wpływ na ustalenie podstaw odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel może odmówić wykonania
usługi assistance. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie lub odmówić wykonania usługi assistance, jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia wskutek
którego powstała konieczność skorzystania z usług assistance.
Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Centrum Alarmowe informuje zgłaszającego prośbę o pomoc czy na podstawie przekazanych przez niego informacji uzasadnione jest zlecenie wykonania usługi świadczonej w ramach ubezpieczenia assistance, a w razie decyzji pozytywnej – organizuje taką usługę i pokrywa jej koszty bezpośrednio wykonawcom
usługi.
Przedłożone Ubezpieczycielowi orzeczenia, zaświadczenia i wyniki badań dotyczące Ubezpieczonego i związane z roszczeniem o zapłatę świadczenia ubezpieczeniowego nie mają charakteru
wyłącznie wiążącego.
W uzasadnionych przypadkach Centrum Alarmowe może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów usługi assistance przez Ubezpieczonego i zwrot poniesionych kosztów po powrocie Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji, na podstawie takich dokumentów jak oryginały dowodów zapłaty, bilety za przejazd lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usług assistance,
o których mowa w § 2.
Jeśli zdarzenie związane z wystąpieniem nagłego zachowania lub nieszczęśliwego wypadku nie zostało zgłoszone przez Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego dokumenty
dowodowe sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt osoby zgłaszającej roszczenie. Ubezpieczyciel zastrzega
sobie prawo żądania dokumentacji uzupełniającej, jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna ocena zaistniałej sytuacji.
Jeżeli brak jest podstaw do wykonania usługi świadczonej w ramach ubezpieczenia assistance lub może być ona świadczona w innym zakresie niż określony w zgłoszeniu, o którym mowa w
ust. 1 albo jeżeli brak jest podstaw do zaspokojenia roszczenia, jak również w razie gdy roszczenie to może zostać zaspokojone jedynie w części, zgłaszającemu prośbę o pomoc przekazywana
jest informacja ze wskazaniem okoliczności i podstaw prawnych uzasadniających całkowitą lub częściową odmowę wykonania usługi lub zaspokojenia jej roszczeń.
Osoba występująca z roszczeniem może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej osobie zgłaszającej roszczenie przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
Odszkodowanie powinno zostać zapłacone w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczenia do Centrum alarmowego lub Ubezpieczyciela. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okaże się niemożliwe w tym terminie, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dołożeniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku wypłacana jest bezsporna część odszkodowania, a osoba zgłaszająca roszczenie otrzymuje zawiadomienie o
przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.
Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio wykonawcom usług lub osobie, która poniosła koszty, o których mowa w § 2.
Odszkodowanie wypłaca się w walucie polskiej, według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu ustalenia wysokości odszkodowania, z wyjątkiem kosztów
zwracanych bezpośrednio za granicę wykonawcom usług.
W odniesieniu do kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić dokonanie przy użyciu karty transakcji, o której mowa w § 1 ust. 4.

KLAUZULA VII
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO W TRAKCIE TRWANIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.
3.
4.

5.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart oraz Użytkowników kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli łącznie „Ubezpieczonymi”).
Z zastrzeżeniem ust. 6, przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w trakcie trwania podróży zagranicznej odbywającej się w okresie ubezpieczenia.
Z zastrzeżeniem ust. 6, jeżeli okres ubezpieczenia rozpoczął się w trakcie trwania podróży zagranicznej, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały
miejsce w okresie pomiędzy rozpoczęciem okresu ubezpieczenia a 60 dniem tej podróży.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż podróżny znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz bagaż, który został:
1) powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego,
2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
3) pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu, lotnisku lub w hotelu,
4) pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego (z wyłączeniem namiotu),
5) pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym,
6) pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za:
1) utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu wskutek następujących zdarzeń zaistniałych w trakcie trwania podróży zagranicznej odbywającej się w okresie ubezpieczenia:
a) pożaru, wybuchu, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, gradu, deszczu nawalnego, tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu,
b) zniszczenia lub uszkodzenia Ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt. a),
c) wypadku lub katastrofy środka komunikacji,
d) rozboju,
e) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przed kradzieżą,
f) kradzieży z włamaniem z pomieszczeń i miejsc wskazanych w ust. 4,
g) zaginięcia w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został powierzony do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego;
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2)
6.

koszty poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu, tj. udokumentowane wydatki Ubezpieczonego poniesione na zakup niezbędnych artykułów koniecznych do kontynuowania podróży zagranicznej; ochrona w tym zakresie udzielana jest począwszy od 5 godziny do chwili dotarcia Ubezpieczonego do celu podróży zagranicznej.
W przypadku kart Deutsche Bank Silver Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold Ubezpieczeni obejmowani
są ubezpieczeniem pod warunkiem opłacenia w całości za pomocą karty wystawionej na nazwisko Ubezpieczonego kosztu podróży zagranicznej, w trakcie której miało miejsce zdarzenie
ubezpieczeniowe. Za koszt podróży zagranicznej uznaje się:
1) koszt wycieczki zagranicznej,
2) koszt biletu na podróż zagraniczną,
3) koszt zakupu paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego
granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji.
W przypadku dokonaniu płatności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili
opuszczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ale nie wcześniej niż od momentu dokonania płatności kartą. W przypadku dokonania płatności po
przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu dokonania tej płatności.
§2 SUMA UBEZPIECZENIA

1.
2.

Sumy ubezpieczenia wskazane w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ” określone są dla każdego Ubezpieczonego na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, rozpoczynającego się zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych warunków
ubezpieczenia, zatytułowanym „Objęcie ubezpieczeniem okres ubezpieczenia”.
Sumy ubezpieczenia wskazane w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 1 i ulegają pomniejszeniu
o każdą kwotę świadczenia wypłaconą z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
§3 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

1.

2.

3.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) polegające na uszkodzeniu bądź kradzieży wyposażenia pojazdu samochodowego,
2) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy wskutek ich zużycia, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a wobec rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym –
także potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej,
3) polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, neseserów, toreb, paczek lub innych pojemników bagażu,
4) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego, jeżeli chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana z materiału nieodpornego
na zniszczenie przy użyciu niewielkiej siły (np. brezent) lub gdy bagażnik nie był zamknięty na odpowiedni zamek zabezpieczający,
5) powstałe w sprzęcie i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar,
6) będące następstwem działania promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
7) powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
8) powstałe w związku ze zniszczeniem, konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez organy celne lub inne władze.
Ponadto umową ubezpieczenia nie są objęte:
1) srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
2) wartości pieniężne, sprzęt audiowizualny, sprzęt łączności, sprzęt fotograficzny, papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na
przejazdy środkami komunikacji,
3) dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej,
4) biżuteria, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
5) sprzęt i programy komputerowe oraz dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
6) sprzęt sportowy i pływający,
7) broń wszelkiego rodzaju i trofea myśliwskie,
8) paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
9) przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej,
10) sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy,
11) mienie przesiedleńcze.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody nie przekraczające równowartości 30 USD wg kursu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu ustalenia wysokości
odszkodowania.
§4 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.

2.

3.
4.
5.
6.

W razie wystąpienia szkody w bagażu podróżnym należy użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz:
1) niezwłocznie zawiadomić miejscową policję o każdym przypadku kradzieży, rozboju lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu
z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich ilości, rodzaju i wartości,
2) niezwłocznie zawiadomić właściwego przewoźnika lub kierownictwo hotelu, domu wczasowego, kempingu lub innego miejsca pobytu o każdym wystąpieniu szkody, która powstała
w środku komunikacji lub miejscu zakwaterowania i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów oraz podaniem ich ilości, rodzaju
i wartości,
3) w razie całkowitego lub częściowego zniszczenia przedmiotów wskutek wystąpienia ryzyk wymienionych w § 1 ust. 5 pkt 1a uzyskać u odpowiednich władz pisemne potwierdzenie zaistniałej szkody z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów oraz ich ilości, rodzaju i wartości,
4) złożyć u Ubezpieczyciela, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty powrotu do RP lub kraju rezydencji, wykaz utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości, roku ich
nabycia, cech identyfikacyjnych oraz wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących okoliczności, charakteru i rozmiaru szkody, w tym potwierdzeń określonych w pkt 1, 2 i 3, a w razie
zagubienia lub zniszczenia bagażu przez przewoźnika dołączyć także oryginał biletu,
5) złożyć u Ubezpieczyciela dowody potwierdzające fakt opóźnienia bagażu oraz wykaz przedmiotów, których zakup był niezbędny dla kontynuowania podróży, jak również dowody ich zakupu
w terminie 14 dni od powiadomienia Ubezpieczyciela o opóźnieniu dostarczenia bagażu.
Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 5 a ma to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody Ubezpieczyciel może
odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 4 Ubezpieczyciel może
odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, wskutek którego
powstała szkoda.
Wypłata odszkodowania następuje po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia wysokości poniesionej szkody, zasadności roszczenia oraz wysokości odszkodowania.
Jeżeli brak jest podstaw do zaspokojenia roszczenia, jak również gdy roszczenie to może zostać zaspokojone jedynie w części, osobie zgłaszającej roszczenia przekazywana jest informacja ze
wskazaniem okoliczności i podstaw prawnych uzasadniających całkowitą lub częściową odmowę zaspokojenia jej roszczeń.
Osoba występująca z roszczeniem może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej osobie zgłaszającej roszczenie przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
§5 USTALANIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania z tytułu utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu podróżnego następuje na podstawie oryginałów dokumentów określonych
w § 4 oraz według zasad określonych w niniejszym paragrafie.
Dokumenty dowodowe sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt osoby zgłaszającej roszczenie. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania dokumentacji uzupełniającej, jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna ocena zaistniałej sytuacji.
W granicach sumy ubezpieczenia określonej w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ”, wysokość odszkodowania z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu
podróżnego ustala się według udokumentowanej przez Ubezpieczonego wysokości szkody z uwzględnieniem zużycia tych przedmiotów do dnia szkody, a w razie braku takiego udokumentowania:
1) według cen detalicznych przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku z dnia ustalania odszkodowania, pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody albo
2) według kosztów naprawy, z zastrzeżeniem, że koszty naprawy nie mogą przekraczać kosztów zakupu nowego przedmiotu.
Wysokość kosztów naprawy powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją według przeciętnych cen z zakładów usługowych i nie może przekraczać wartości Ubezpieczonego przedmiotu ustalonej zgodnie z ust. 3 pkt 1.
Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.
Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się wartości zabytkowej, kolekcjonerskiej, pamiątkowej lub naukowej.
W granicach sumy ubezpieczenia określonej w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ” wysokość odszkodowania z tytułu opóźnienia bagażu podróżnego ustala się
według udokumentowanej przez Ubezpieczonego wysokości szkody, czyli udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup niezbędnych artykułów koniecznych do kontynuowania
podróży zagranicznej.
Z tytułu opóźnienia bagażu podróżnego Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego jeśli bagaż nie zostanie dostarczony
w ciągu 5 godzin od przybycia środka transportu do miejsca docelowego za granicą. Wydatki mogą dotyczyć zakupu niezbędnych w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą artykułów
pierwszej potrzeby, wydatków za przesyłanie faksów i za rozmowy telefoniczne (z wyłączeniem rozmów z telefonu należącego do Ubezpieczonego) wykonywane w związku z opóźnieniem
bagażu. Opóźnienie bagażu musi zostać udokumentowane odpowiednim potwierdzeniem linii lotniczych, a poniesione wydatki rachunkami.
W odniesieniu do kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić dokonanie przy użyciu karty transakcji, o której mowa w § 1 ust. 6.

						
1.

2.
3.
4.
5.

§6 WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Odszkodowanie powinno zostać zapłacone w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczenia do Ubezpieczyciela. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okaże się niemożliwe w tym terminie, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku wypłacana jest bezsporna część odszkodowania, a osoba zgłaszająca roszczenie otrzymuje zawiadomienie o przyczynach niemożności
zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.
Odszkodowanie wypłaca się na terytorium RP, w walucie polskiej, według średniego kursu NBP, ogłoszonego w dniu ustalenia wysokości odszkodowania,
Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty, zobowiązany jest zwrócić odszkodowanie wypłacone za te przedmioty.
Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
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6.
7.

Ubezpieczony może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.

KLAUZULA VIII
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE OPÓŹNIENIA LOTU W TRAKCIE TRWANIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.
3.

4.
5.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart oraz Użytkowników kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli łącznie „Ubezpieczonymi”).
Z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli okres ubezpieczenia rozpoczął się w trakcie trwania podróży zagranicznej, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały
miejsce w okresie pomiędzy rozpoczęciem okresu ubezpieczenia a 60 dniem tej podróży.
Z zastrzeżeniem ust. 5, przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) opóźnienie lotu rejsowego (zagranicznego), na który Ubezpieczony posiada ważny bilet o co najmniej 5 (pięć) godzin w stosunku do jego planowanego terminu,
2) odwołanie lotu rejsowego (zagranicznego) przez Przewoźnika, na który Ubezpieczony posiada ważny bilet,
3) spóźnienie na kolejne połączenie lotnicze (zagraniczne) w następstwie zdarzeń wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zdarzeń określonych w ust. 3 polega na zwrocie poniesionych przez Ubezpieczonego niezbędnych wydatków na zakup artykułów pierwszej potrzeby
(tj. artykuły spożywcze, posiłki, przybory toaletowe), nie pokrywanych przez przewoźnika zawodowego, licząc od piątej godziny opóźnienia potwierdzonego przez przewoźnika zawodowego, w
wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia określonej dla ubezpieczenia opóźnienia lotu w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ”.
W przypadku kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold Ubezpieczeni obejmowani
są ubezpieczeniem pod warunkiem opłacenia w całości za pomocą karty wystawionej na nazwisko Ubezpieczonego kosztu podróży zagranicznej, w trakcie której miało miejsce zdarzenie
ubezpieczeniowe. Za koszt podróży zagranicznej uznaje się:
1) koszt wycieczki zagranicznej,
2) koszt biletu na podróż zagraniczną,
3) koszt zakupu paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego
granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji.
W przypadku dokonaniu płatności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili
opuszczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ale nie wcześniej niż od momentu dokonania płatności kartą. W przypadku dokonania płatności po
przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu dokonania tej płatności.
§2 SUMA UBEZPIECZENIA

1.
2.

Suma ubezpieczenia wskazana jest w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ” i określona jest dla każdego Ubezpieczonego na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, rozpoczynającego się zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych
warunków ubezpieczenia, zatytułowanym „Objęcie ubezpieczeniem, okres ubezpieczenia”.
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 1 i ulega pomniejszeniu o każdą kwotę świadczenia wypłaconą z tytułu danego zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
§3 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania:
1) gdy opóźnienie lotu nastąpiło w związku z lotem czarterowym,
2) za jakiekolwiek straty jakie Ubezpieczony poniósł w związku z niezrealizowaniem w terminie podróży,
3) za koszty które pokrył lub do których pokrycia zobowiązany jest zawodowy przewoźnik lotniczy na mocy obowiązującego prawa.
§4 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.

2.

W razie powstania zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) zachować dowody opóźnienia lotu,
2) powiadomić Ubezpieczyciela o powstaniu szkody w ciągu 7 dni od dnia powrotu do RP lub do kraju rezydencji,
3) złożyć u Ubezpieczyciela w terminie wskazanym w pkt 2 dowody potwierdzające fakt opóźnienia lotu,
4) złożyć u Ubezpieczyciela wykaz przedmiotów, których zakup był niezbędny, jak również dowody ich zakupu.
Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4 a ma to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody Ubezpieczyciel może odmówić
wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2 Ubezpieczyciel może odpowiednio
zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, wskutek którego powstała szkoda.
§5 USTALANIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ODSZKODOWANIA

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu następuje na podstawie dowodów przedłożonych przez Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel może
zweryfikować te dokumenty i zasięgnąć opinii specjalistów.
Z tytułu opóźnienia lotu Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego jeśli opóźnienie lotu wyniesie co najmniej 5 godzin
w stosunku do jego planowanego terminu lub lot, na który Ubezpieczony ma ważny bilet zostanie odwołany. Wydatki mogą dotyczyć zakupu niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby.
Opóźnienie lotu musi zostać udokumentowane potwierdzeniem linii lotniczych, a poniesione wydatki rachunkami.
Zasadność i wysokość odszkodowania ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających zgłoszone roszczenie tj. dowodu potwierdzającego opóźnienie lotu oraz dowodów potwierdzających poniesienie niezbędnych wydatków z tym związanych.
Odszkodowanie powinno zostać zapłacone w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczenia Ubezpieczycielowi. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciel okaże się niemożliwe w tym terminie, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku wypłacana jest bezsporna część odszkodowania, a osoba zgłaszająca roszczenie otrzymuje zawiadomienie o przyczynach niemożności
zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.
Odszkodowanie wypłaca się na terytorium RP, w walucie polskiej, według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu ustalenia wysokości odszkodowania.W
odniesieniu do kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold w przypadku wystąpienia
szkody Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić dokonanie przy użyciu karty transakcji, o której mowa w § 1 ust. 5.
Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Ubezpieczony może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.

KLAUZULA IX
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ UBEZPIECZONEGO W ŻYCIU PRYWATNYM W TRAKCIE TRWANIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart oraz Użytkowników kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli łącznie „Ubezpieczonymi”).
Z zastrzeżeniem ust. 6, jeżeli okres ubezpieczenia rozpoczął się w trakcie trwania podróży zagranicznej, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały
miejsce w okresie pomiędzy rozpoczęciem okresu ubezpieczenia a 60 dniem tej podróży.
Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej za szkody osobowe
i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że zdarzenie bezpośrednio powodujące szkodę wystąpiło poza granicami RP lub poza granicami kraju rezydencji, w trakcie trwania
okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Ochrona ubezpieczeniowa w trakcie podróży zagranicznej nie obejmuje odpowiedzialności za czyny niedozwolone, które miały miejsce na terytorium USA, Kanady, Japonii oraz Australii, jak
też szkód powstałych na terytorium tych państw.
W przypadku kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold Ubezpieczeni obejmowani
są ubezpieczeniem pod warunkiem opłacenia w całości za pomocą karty wystawionej na nazwisko Ubezpieczonego kosztu podróży zagranicznej, w trakcie której miało miejsce zdarzenie
ubezpieczeniowe. Za koszt podróży zagranicznej uznaje się:
1) koszt wycieczki zagranicznej,
2) koszt biletu na podróż zagraniczną,
3) koszt zakupu paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego
granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji.
W przypadku dokonaniu płatności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili
opuszczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ale nie wcześniej niż od momentu dokonania płatności kartą. W przypadku dokonania płatności po
przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu dokonania tej płatności.
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§2 SUMA GWARANCYJNA
1.
2.
3.
4.

Suma gwarancyjna wskazana jest w Załączniku nr 1 do pakietu ubezpieczeń „BEZPIECZNA PODRÓŻ” i określona jest dla każdego Ubezpieczonego na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, rozpoczynającego się zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych warunków
ubezpieczenia, zatytułowanym „Okres ubezpieczenia, objęcie ubezpieczeniem”.
Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 1 i ulega pomniejszeniu o każdą kwotę świadczenia
wypłaconą z tytułu danego zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
Dla potrzeb określenia górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela wszystkie szkody będące wynikiem tego samego zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę uważa się za powstałe w wyniku jednego zdarzenia.
W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia niezbędnych kosztów obrony przed sądem cywilnym, przed roszczeniami poszkodowanego, pod
warunkiem że roszczenia te co do zasady są objęte zakresem udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej i Ubezpieczyciel nie wyraził sprzeciwu po otrzymaniu informacji o
konieczności ich poniesienia.
§3 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone Ubezpieczonemu lub jego osobom bliskim,
2) co do których odpowiedzialność Ubezpieczonego powinna zostać objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikającym z przepisów prawa,
3) będące następstwem wykonywania przez Ubezpieczonego, bez względu na podstawę prawną, czynności w celu zarobkowym, w tym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także
wyrządzone przez rzeczy, które Ubezpieczony dostarczył lub wytworzył albo prace lub usługi przez niego wykonane,
4) będące następstwem przeniesienia jakichkolwiek chorób w tym przez zwierzęta,
5) będące następstwem udziału Ubezpieczonego w bójkach lub innych aktach przemocy,
6) powstałe w następstwie posiadania lub użytkowania przez Ubezpieczonego jednostek pływających, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni), pojazdów samochodowych, motocykli
i motorowerów, broni, amunicji lub materiałów wybuchowych,
7) powstałe w następstwie uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wyczynowych i zawodowych, a także sportów wysokiego ryzyka, w tym treningów,
8) powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub utraty jakichkolwiek przedmiotów lub rzeczy należących do osób trzecich, a używanych, przechowywanych lub przyjętych do
naprawy przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie,
9) powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty, zniszczenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym,
10) majątkowe nie będące następstwem szkody osobowej lub szkody rzeczowej,
11) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek umowy,
12) powstałe w wyniku zgody Ubezpieczonego na zapłacenie jakiejkolwiek sumy jako odszkodowania lub w charakterze innego świadczenia, chyba że Ubezpieczony byłby zobowiązany do
zapłaty takiej należności niezależnie od wyrażenia zgody,
13) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny w wyniku umownego przejęcia czyjejś odpowiedzialności cywilnej albo wskutek rozszerzenia zakresu jego odpowiedzialności cywilnej ponad
odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa,
14) powstałe w wyniku naruszenia praw autorskich, licencji, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych,
15) będące następstwem oszczerstw i pomówień lub naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, innych niż życie i zdrowie,
16) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
17) wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
18) wyrządzone przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków powodujących zaburzenia świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie
szkody; jeżeli przebywanie przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażycie narkotyków lub środków powodujących zaburzenia świadomości miało wpływ na rozmiar szkody,
Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania,
19) powstałe w następstwie popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia z winy umyślnej,
20) powstałe na skutek wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportów, a także sportów wysokiego ryzyka, w tym treningów,których wartość nie przekracza równowartości 100 euro, w
odniesieniu do każdego zdarzenia zaistniałego w trakcie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela Ubezpieczony, osoba bliska, ani nikt inny w ich imieniu nie uzna odpowiedzialności, nie uczyni żadnej oferty ani przyrzeczenia, nie podejmie
żadnego zobowiązania do wypłaty odszkodowania, nie wypłaci odszkodowania ani też nie podejmie kroków w celu zawarcia ugody z poszkodowaną osoba trzecią. W razie naruszenia powyższego postanowienia Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie przez Ubezpieczyciela ugody z poszkodowanym lub na zaspokojenie jego roszczeń.
Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie (w szczególności bez zgody Ubezpieczonego) w wysokości sumy gwarancyjnej dla jednego zdarzenia lub jakiejkolwiek mniejszej sumy, która
zaspokoi roszczenia osób trzecich wynikające ze zdarzenia, zwalniając się z dalszej odpowiedzialność za takie zdarzenie.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jednego zdarzenia, których łączna wartość nie przekracza równowartości 250 euro. Przeliczenie euro na złote
nastąpi według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP obowiązującego w dniu wypłaty świadczenia.
W odniesieniu do każdego zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia, a z tytułu każdego z powyższych zdarzeń, Ubezpieczyciel potrąca franszyzę redukcyjną w wysokości równowartości
250 euro. Przeliczenie euro na złote nastąpi według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP obowiązującego w dniu wypłaty świadczenia.
§4 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO

1.

2.

W razie wystąpienia zdarzenia, które może skutkować odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) w miarę możliwości zapobiec zwiększaniu się szkody, zebrać i zabezpieczyć dowody ustalające okoliczności zdarzenia,
2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu,
3) bez zgody Ubezpieczyciela nie uznawać ani nie zaspokajać roszczeń poszkodowanego, jak też nie zawierać z nim jakiejkolwiek umowy czy ugody dotyczącej zgłoszonych przez niego
roszczeń,
4) udzielić pełnomocnictwa Ubezpieczycielowi do wskazania osoby na prowadzenie sprawy lub odwołania się do sądu cywilnego w obronie interesów Ubezpieczonego, jeżeli zostało wszczęte
przeciwko niemu postępowanie lub wystąpiono na drogę sądową, o ile takie żądanie zostanie przez Ubezpieczyciela zgłoszone,
5) przekazać do Ubezpieczyciela, natychmiast po otrzymaniu, każde wezwanie, pozew i wszelkie inne dokumenty sądowe doręczone Ubezpieczonemu.
Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3 – 5, a ma to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody Ubezpieczyciel może odmówić
wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1 Ubezpieczyciel jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2 Ubezpieczyciel może
odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, wskutek którego
powstała szkoda.
§5 ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWANIA

1.
2.
3.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wypłacane jest po ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczonego za powstałe szkody.
Odszkodowanie Ubezpieczyciel wypłaca osobie poszkodowanej na podstawie uznania roszczenia osoby poszkodowanej, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
Jeżeli osobie poszkodowanej przysługuje zarówno świadczenie jednorazowe, jak i renty, Ubezpieczyciel wypłaci je do wysokości sumy gwarancyjnej, w następującej kolejności:
1) świadczenie jednorazowe,
2) renta czasowa,
3) renta dożywotnia.
4. Dokumenty dowodowe sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt osoby zgłaszającej roszczenie. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania dokumentacji uzupełniającej, jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna ocena zaistniałej sytuacji.
5. Jeżeli brak jest podstaw do zaspokojenia roszczenia, jak również w razie gdy roszczenie to może zostać zaspokojone jedynie w części, osobie zgłaszającej roszczenie przekazywana jest informacja ze wskazaniem okoliczności i podstaw prawnych uzasadniających całkowitą lub częściową odmowę zaspokojenia jej roszczeń.
6. Osoba występująca z roszczeniem może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
7. Od decyzji odmownej osobie występującej z roszczeniem przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
8. Odszkodowanie powinno zostać zapłacone w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczenia do centrum alarmowego lub Ubezpieczyciela. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okaże się niemożliwe w tym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takim przypadku wypłacana jest bezsporna część świadczenia, a osoba zgłaszająca roszczenie otrzymuje zawiadomienie o przyczynach
niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.
9. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich bezpośrednio na rachunek osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia.
10. W odniesieniu do kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard oraz Deutsche Bank Premium Club Gold w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić dokonanie przy użyciu karty transakcji, o której mowa w § 1 ust. 6.

CZĘŚĆ III. Pakiet „GWARANCJA SPŁATY”
KLAUZULA X
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER, DEUTSCHE
BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA W PRZYPADKU UTRATY PRACY ALBO POBYTU W SZPITALU W NASTĘPSTWIE NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.
3.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli „Ubezpieczonymi”).
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) Utrata pracy przez Ubezpieczonego, w odniesieniu do posiadaczy kart nie posiadających zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym uprawnień do emerytury bądź renty stałej, albo
2) Pobyt w szpitalu, w odniesieniu do posiadaczy kart posiadających uprawnienia do emerytury lub renty stałej.
Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Ubezpieczyciela do zapłaty określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia świadczeń w razie:
1) Utraty pracy przez Ubezpieczonego jeśli okres posiadania przez Ubezpieczonego statusu Bezrobotnego trwa przynajmniej trzydzieści dni, zaczynając się w okresie ubezpieczenia odnoszącym się do tego Ubezpieczonego,
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2)
4.
5.
6.

Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu jeśli okres przebywania w szpitalu trwa nieprzerwanie przynajmniej 30 dni, zaczynając się w okresie ubezpieczenia odnoszącym się do tego Ubezpieczonego i był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
Za dzień utraty pracy przyjmuje się dzień nabycia przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego.
Za bezrobotnego uważa się osobę zarejestrowaną w tym charakterze w powiatowym urzędzie pracy, która w myśl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy spełnia warunki do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.
Za dzień Pobytu w szpitalu przyjmuje się dzień kalendarzowy, w którym Ubezpieczony przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu trwał jego pobyt, przy czym za
pierwszy przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni – dzień wypisu ze szpitala.
§2 SUMA UBEZPIECZENIA

1.

2.

Suma ubezpieczenia wynosi:
1) 25 000 zł w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Silver,
2) 25 000 zł w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Premium Club Silver,
3) 50 000 zł w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Gold,
4) 50 000 zł w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Premium Club Gold,
5) 100 000 zł w odniesieniu do kart typu Deutsche Bank Platinum,
6) 60 000 zł w odniesieniu do kart typu IQ World MasterCard,
na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w trakcie trwania każdych kolejnych dwunastu miesięcy okresu ubezpieczenia liczonych od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia
rozpoczynającego się zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych warunków ubezpieczenia, zatytułowanym „Objęcie ubezpieczeniem, okres ubezpieczenia”.
Suma ubezpieczenia określona w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym dwunastomiesięcznym okresie wskazanym w ust. 1 i ulega pomniejszeniu o każdą
kwotę świadczenia wypłaconą z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które powstało w trakcie trwania tego okresu.
§3 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

1.
2.

3.
4.
5.

Z zastrzeżeniem ust. 5, podstawą określenia wysokości świadczenia jest średnie saldo zadłużenia na rachunku z ostatnich 6 cykli rozliczeniowych poprzedzających dzień wystąpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego, powiększone o ewentualne obciążenia wynikające z transakcji oraz opłat, odsetek i prowizji za te transakcje dokonane przed dniem utraty pracy a zaksięgowane po dniu
utraty pracy, nie więcej jednak niż 120% wymienionego średniego salda zadłużenia.
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3-4, świadczenia z tytułu Utraty pracy albo Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wypłacane są w dwunastu ratach, każda w wysokości 10% podstawy
określonej zgodnie z ust. 1, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia określona w § 2. Pierwsza rata będzie należna, jeżeli status bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu przez
trzydzieści dni albo jego Pobyt w szpitalu będzie trwał dłużej niż 30 dni. Druga i każda kolejna rata będzie należna, jeżeli status bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu nieprzerwanie o miesiąc dłużej niż było to wymagane dla poprzedniej raty lub Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu będzie trwał nieprzerwanie o miesiąc dłużej niż to było wymagane dla poprzedniej raty.
Kolejna rata świadczenia z tytułu Utraty pracy jest również należna w przypadku, gdy Ubezpieczony zamieszkały w obszarze, w którym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje sześciomiesięczny okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, stracił prawo do zasiłku ze względu na upływ sześciomiesięcznego okresu jego przysługiwania, jednak nadal posiada status bezrobotnego w rozumieniu przepisów ustawy.
Poszczególne raty świadczenia z tytułu Utraty pracy albo Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu należne są wyłącznie wtedy, gdy okresy posiadania przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego
lub nieprzerwane okresy Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, których upływ uzasadnia wypłatę rat, rozpoczynają się w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia wygasa z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia.
Świadczenie z tytułu Utraty pracy albo Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w odniesieniu do tego samego Ubezpieczonego należne jest za każde zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na Utracie przez niego pracy albo jego Pobycie w szpitalu. Jednakże, jeśli kolejna Utrata pracy lub kolejny Pobyt w szpitalu następuje w czasie krótszym niż 180 dni od dnia następującego po dniu zapłaty ostatniej raty z tytułu poprzedniej Utraty pracy albo poprzedniego Pobytu w szpitalu, pierwsza rata z tytułu późniejszej Utraty pracy lub późniejszego Pobytu
w szpitalu należna jest, jeżeli status bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu nieprzerwanie 30 dni albo Pobyt w szpitalu będzie trwał nieprzerwanie 30 dni, to świadczenie płatne
jest w takiej liczbie rat, jaka stanowi różnicę pomiędzy liczbą 12 a liczbą rat wypłaconych z poprzedniej Utraty pracy.
§4 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

1.

2.
3.
4.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Ubezpieczony Utracił pracę na skutek:
1) upływu czasu na jaki umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna, w ramach której Ubezpieczony wykonywał działalność gospodarczą została zawarta;
2) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta;
3) rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie jedynie powodującym skutki wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, w szczególności w trybie opisanym w art. 231 § 4 Kodeksu
pracy lub rozwiązania umowy cywilno-prawnej, w ramach której Ubezpieczony wykonywał działalność swojej firmy na wniosek Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za drugą i każdą następną Utratę pracy przez Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiła ona na skutek rozwiązania umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, w ramach której Ubezpieczony wykonywał działalność swojej firmy z tym samym pracodawcą, gdy Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie z tytułu pierwszej utraty pracy u tego
samego pracodawcy.
Z tytułu Utraty pracy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli po Utracie pracy Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy jakiekolwiek okresowe świadczenie związane z wykonywaną wcześniej pracą, w wysokości przekraczającej 50% kwoty wynagrodzenia, które byłoby mu należne od pracodawcy, gdyby nadal pozostawał z nim w stosunku pracy – w okresie pobierania
tego świadczenia.
W odniesieniu do Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są nieszczęśliwe wypadki oraz ich następstwa powstałe:
1) wskutek chorób, nawet takich, które występują nagle, w szczególności wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
2) w związku z zażyciem przez Ubezpieczonego leków niezaleconych przez lekarza, z przebywaniem w stanie po spożyciu alkoholu, po zażyciu narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy lub wskutek zaburzeń świadomości u Ubezpieczonego, o ile miało to wpływ na powstanie szkody; jeżeli zażycie przez Ubezpieczonego leków nie zaleconych przez
lekarza, przebywanie w stanie po spożyciu alkoholu, zażycie narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy bądź zaburzenia świadomości miały wpływ na rozmiar
szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania,
3) w związku z zatrucie alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającym,
4) w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa,
5) w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa lub dokonaniem przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała,
6) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku, jeżeli
prowadzenie przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień miało wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania,
7) w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich; w przypadku szkody powstałej wskutek rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli zapłata odszkodowania w danych okolicznościach odpowiada względom słuszności,
8) w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku,
9) w wyniku świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że udział Ubezpieczonego w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
10) jako wynik wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego, w tym treningów,
11) jako wynik uprawiania przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, w tym treningów,
12) w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy poza granicami RP lub poza granicami kraju rezydencji, z wyjątkiem pracy podejmowanej w ramach stosunku pracy łączącego
Ubezpieczonego będącego Użytkownikiem karty z Posiadaczem tej karty,
13) w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych prawem powszechnie obowiązującym, bądź z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o ile miało to wpływ na powstanie szkody, jeżeli wykonywanie pracy bez kwalifikacji lub uprawnień, naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, miało wpływ
na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania.
§5 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.
2.

3.

4.

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości świadczenia.
Dokumentami potwierdzającymi zasadność roszczenia o zapłatę świadczenia z tytułu Utraty pracy są w szczególności:
1) zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy, stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako bezrobotny,
2) zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy, stwierdzające, że Ubezpieczonemu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3,
3) kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę zatrudniającego Ubezpieczonego w dniu rozwiązania umowy o pracę skutkującego utratą pracy przez Ubezpieczonego (w przypadku
osób, które nabyły status bezrobotnego wskutek utraty pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę);
4) oświadczenie Ubezpieczonego, iż od utraty pracy nie wykazuje on żadnej aktywności zarobkowej;
5) inne dokumenty wskazane przez Ubezpieczyciela.
Dokumentami potwierdzającymi zasadność roszczenia o zapłatę świadczenia z tytułu Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu są w szczególności:
1) dokument potwierdzający Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
2) dokumenty potwierdzające zajście nieszczęśliwego wypadku,
3) inne dokumenty wskazane przez Ubezpieczyciela.
Zasadność roszczeń o zapłatę świadczenia Ubezpieczony obowiązany jest potwierdzić comiesięcznie, przedstawiając jednocześnie dokumenty, o których mowa powyżej.
§6 WYPŁATA ŚWIADCZENIA

1.
2.
3.
4.
5.

Świadczenia wypłacane są w złotych polskich, przelewem na wskazany rachunek karty, która jest podstawą objęcia Ubezpieczonego ubezpieczeniem.
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest miesięcznie.
Pierwsze świadczenie będzie należne, jeżeli Status bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu nieprzerwanie przez trzydzieści dni w okresie ubezpieczenia tego Ubezpieczonego albo
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu będzie trwał nieprzerwanie 30 dni.
Drugie i każde kolejne świadczenie będzie należne, jeżeli Status bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu nieprzerwanie o miesiąc dłużej niż było to wymagane dla poprzedniej raty
w okresie ubezpieczenia tego Ubezpieczonego albo Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu będzie trwał nieprzerwanie o miesiąc dłużej niż to było wymagane dla poprzedniej raty.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić pierwszą ratę świadczenia w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie
w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione
w ciągu czternastu dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W takim przypadku Ubezpieczyciel zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej
roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.
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6.
7.
8.
9.

Kolejne raty świadczeń spełniane będą w terminach czternastodniowych, licząc od dnia, w którym staną się należne.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego o odmowie wypłaty lub o wypłacie świadczenia w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Ubezpieczony może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.

KLAUZULA XI
DO WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK SILVER, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB SILVER,
DEUTSCHE BANK GOLD, DEUTSCHE BANK PREMIUM CLUB GOLD, IQ WORLD MASTERCARD I DEUTSCHE BANK PLATINUM WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
UBEZPIECZENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA W PRZYPADKU TRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY POWSTAŁEJ WSKUTEK
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU LUB ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
§1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
2.
3.
4.
5.

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia obejmującego Posiadaczy kart (zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli „Ubezpieczonymi”).
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku,
2) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Za trwałą i całkowitą niezdolność do pracy uważa się powstałą w następstwie nieszczęśliwego wypadku całkowitą, trwałą i nieodwracalną niezdolność ubezpieczonego do wykonywania
jakiejkolwiek działalności zarobkowej, pod warunkiem, że niezdolność do pracy powstała w ciągu 6 miesięcy od zajścia nieszczęśliwego wypadku, trwa nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy,
po zakończeniu tego okresu ma charakter trwały i nieodwracalny, i została potwierdzona orzeczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Działalność zarobkowa w rozumieniu niniejszych warunków, oznacza działalność nakierowaną na osiągnięcie przychodu, wykonywaną w szczególności na podstawie umowy o pracę, jakiejkolwiek innej umowy lub w ramach wolnego zawodu.
Ochrona obejmuje wypadki mające miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polski jak również poza jej granicami.
§2 SUMA UBEZPIECZENIA

1.

Oddzielnie określana jest suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia ryzyka trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku, oddzielnie – dla ubezpieczenia
ryzyka śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Przedmiot ubezpieczenia

Deutsche Bank Silver

Deutsche Bank
Premium Club Silver

Deutsche Bank Gold

Deutsche Bank
Premium Club Gold

Deutsche Bank
Platinum

IQ World MasterCard

Suma ubezpieczenia
Trwała niezdolność Ubezpieczonego do
pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku

30 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

60 000 zł

120 000 zł

80 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

30 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

60 000 zł

120 000 zł

70 000 zł

2.

Sumy ubezpieczenia określone zgodnie z ustępem poprzedzającym stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na każde zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na skutek
nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w czasie trwania okresu ubezpieczenia.
§3 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Świadczenia z tytułu poszczególnych zdarzeń objętych ubezpieczeniom wypłacane jest w wysokości salda zadłużenia na karcie, która jest podstawą objęcia ubezpieczeniem danego Ubezpieczonego, według stanu na koniec dnia, w którym miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, powiększone o ewentualne obciążenia wynikające z transakcji oraz opłat, prowizji i odsetek za transakcje dokonane
przed dniem, w którym miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, nie więcej jednak niż sumy ubezpieczenia wskazanej w § 2.
§4 WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są nieszczęśliwe wypadki oraz ich następstwa powstałe:
1) wskutek chorób, nawet takich, które występują nagle, w szczególności wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
2) w związku z zażyciem przez Ubezpieczonego leków nie zaleconych przez lekarza, przebywaniem przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciem narkotyków lub środków
działających na centralny ośrodek nerwowy lub wskutek zaburzeń świadomości u Ubezpieczonego, o ile miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku; jeżeli zażycie przez ubezpieczonego leków nie zaleconych przez lekarza, przebywanie przez niego w stanie po spożyciu alkoholu, zażycie narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy bądź
zaburzenia świadomości miały wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość świadczenia,
3) w związku z zatrucie alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi,
4) w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa,
5) w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa lub dokonaniem przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała,
6) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku, jeżeli
prowadzenie przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień miało wpływ na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania,
7) w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich; w przypadku szkody powstałej wskutek rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli zapłata odszkodowania w danych okolicznościach odpowiada względom słuszności,
8) w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, że było to leczenie bezpośrednich następstw
wypadku,
9) w wyniku świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba, że udział Ubezpieczonego w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
10) jako wynik wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego, w tym treningów;
11) jako wynik uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, w tym treningów,
12) w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy poza granicami RP lub poza granicami kraju rezydencji, z wyjątkiem pracy podejmowanej w ramach stosunku pracy łączącego
Ubezpieczonego będącego Użytkownikiem karty z Posiadaczem tej karty,
13) w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych prawem powszechnie obowiązującym, bądź z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o ile miało to wpływ na powstanie szkody, jeżeli wykonywanie pracy bez kwalifikacji lub uprawnień, naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, miało wpływ
na rozmiar szkody, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania.
§5 WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1.

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości świadczenia. Osoba dochodząca roszczenia o zapłatę świadczenia powinna udowodnić zajście zdarzenia ubezpieczeniowego oraz uprawnienia do otrzymania świadczenia.
W celu wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona zobowiązana jest złożyć następujące dokumenty:
1) druk zgłoszenia roszczenia;
2) odpis skrócony aktu zgonu oraz kopię karty zgonu;
3) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej;
4) dowody potwierdzające zajście nieszczęśliwego wypadku;
5) inne dokumenty wskazane przez Ubezpieczyciela.
3. Świadczenie z tytułu śmieci Ubezpieczonego nie przysługuje Uposażonemu, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego.
4. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych świadczenie przypada spadkobiercom ustawowym ubezpieczonego, bez względu na to czy w danym przypadku zachodzą
przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym świadczenie przypada w kolejności i częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.
5. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby wyjaśnienie okoliczności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia nie było w tym terminie możliwe, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w 14 (czternastu) dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności ich wyjaśnienie było możliwe.
6. W przypadku trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku w celu wypłaty świadczenia osoba uprawniona zobowiązana jest złożyć następujące dokumenty:
1) druk zgłoszenia roszczenia;
2) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej;
3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, potwierdzające trwałą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
4) dokumenty potwierdzające zajście nieszczęśliwego wypadku.
7. Jeżeli wypłacono świadczenie z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, a następnie Ubezpieczony zmarł wskutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu
śmierci nie jest należne.
8. Jeżeli Ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku po ustaleniu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, ale przed otrzymaniem świadczenia z tego tytułu, wówczas Uposażonemu wypłaca się tylko świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
9. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego należne jest Uposażonemu, a świadczenia z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy należne jest Ubezpieczonemu.
Świadczenia spełniane są przelewem bankowym – w przypadku świadczenia należnego Uposażonemu na wskazany przez niego rachunek bankowy, a w przypadku świadczenia należnego
Ubezpieczonemu na rachunek powiązany z kartą będącą podstawą objęcia ubezpieczeniem Ubezpieczonego.
10. Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego o odmowie wypłaty lub o wypłacie świadczenia w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności
i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
11. Ubezpieczony może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela.
12. Od decyzji odmownej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu powszechnego.
2.
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Zakres Ubezpieczenia

Deutsche Bank Silver

Deutsche Bank
Premium Club Silver

Deutsche Bank Gold

Deutsche Bank
Premium Club Gold

IQ World MasterCard

Deutsche Bank
Platinum

50 000 zł

130 000 zł

150 000 zł

Ubezpieczenie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków:
1. Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

10 000 zł

100 000 zł

2. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

10 000 zł

100 000 zł

50 000 zł

130 000 zł

150 000 zł

60 000 zł

60 000 zł

150 000 zł

100 000 zł

190 000 zł

225 000 zł

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

60 000 zł

60 000 zł

150 000 zł

100 000 zł

190 000 zł

225 000 zł

12 500 zł
3 000 euro
*

12 500 zł
3 000 euro
*

12 500 zł
3 000 euro
*

12 500 zł
3 000 euro
*

12 500 zł
3 000 euro
*

15 000 zł
3 000 euro
*

7 dób po 100 euro

7 dób po 100 euro

7 dób po 100 euro

7 dób po 100 euro

7 dób po 100 euro

7 dób po 100 euro

1 000 euro

1 000 euro

1 000 euro

1 000 euro

1 000 euro

1 000 euro

*

*

*

*

*

*

organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby
bliskiej

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów
zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego
za granicą w celu rekonwalescencji

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

7 dni po 100 euro

500 euro

500 euro

500 euro

500 euro

500 euro

500 euro

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3 000 zł
1 500 zł
3 000 zł
100 000 zł

4 000 zł
2 000 zł
4 000 zł
130 000 zł

4 000 zł
2 500 zł
4 500 zł
150 000 zł

Ubezpieczenie kosztów leczenia
Assistance
całodobowy dyżur centrum alarmowego
organizacja kosztów leczenia
dostarczenie leków
transport ubezpieczonego do RP lub kraju
rezydencji
transport zwłok Ubezpieczonego
pochówek Ubezpieczonego za granicą RP
powrót osób bliskich
organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania
i wyżywienia osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży
organizacja i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby oddelegowanej na zastępstwo
transport niepełnoletnich dzieci

organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji
podróży
Pomoc w podróży
przekazywanie informacji
pomoc w razie utraty dokumentów podróży
pomoc przy zablokowaniu konta
pomoc w razie utraty środków płatniczych
powrót ubezpieczonego do miejsca zatrudnienia

odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu
*
*
*
zorganizowanie i pokrycie kosztów nieplanowanego powrotu Ubezpieczonego do miejsca
*
*
*
zamieszkania
Ubezpieczenie bagażu
utrata
1 800 zł
1 800 zł
3 000 zł
opóźnienie
900 zł
900 zł
1 500 zł
Opóźnienie lotu
1 800 zł
1 800 zł
3 000 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
40 000 zł
40 000 zł
100 000 zł
* do wysokości faktycznie poniesionych kosztów usług assistance świadczonych przez Centrum alarmowe.

18/18

