
Jakiego rodzaju to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Ochrona dla Dziecka” to terminowe ubezpieczenie, którego 
przedmiotem jest uszkodzenie ciała ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku i hospitalizację spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem (Dział II grupa 1 Załącznika do ustawy). 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczę-
śliwego wypadku.
Uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego
wypadku.
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek
nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
maksymalnie do wysokości sumy 
ubezpieczenia określonej w dokumencie
ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów
OWU.
Wyboru wysokości sumy ubezpieczenia 
w ramach dostępnych wariantów dokonuje
Ubezpieczający.
Suma ubezpieczenia w czasie trwania
umowy ubezpieczenia ulega każdorazowo
zmniejszeniu o wysokość wypłaconego
świadczenia aż do jej całkowitego wyczer-
pania.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność ma-
ksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia
określonej w dokumencie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie nie obejmuje hospitalizacj 
w celach rehabilitacyjnych i stresu pourazo-
wego.  
Zdarzeń zaistniałych w wyniku wszelkich cho-
rób lub stanów chorobowych, nawet takich,
które występują nagle, o ile nie zostały objęte
ochroną ubezpieczeniową 
Zdarzeń powstałych wskutek lub podczas upra-
wiania sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków „Ochrona dla Dziecka”
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane
są w innych dokumentach w szczególności w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków „Ochrona dla Dziecka”, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 2 stycznia 2023 r. (OWU), 
Wykazie Istotnych Informacji (Skorowidz) oraz w dokumencie ubezpieczenia.
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Jakie są ograniczenia 
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie za uszkodzenie ciała i/lub  hospi-
talizację nie przysługuje, jeżeli ubezpieczony
umrze w ciągu 14  dni od daty nieszczęśliwego
wypadku.
Świadczenie z tytułu hospitalizacji będzie  
wypłacone tylko w przypadku, gdy hospitalizacja
rozpocznie się w ciągu 30 dni od daty nieszczę-
śliwego wypadku i będzie  trwała nieprzerwanie
co najmniej 7 dni nie licząc dnia wypisu. 
Z tytułu hospitalizacji będzie wypłacone 1
(jedno) świadczenie w ciągu roku kalendarzo-
wego  i maksymalnie 5 (pięć)  świadczeń 
w ciągu całego trwania umowy ubezpieczenia.
W wyniku udziału Ubezpieczonego w zakła-
dach, wyścigach, bójkach (z wyjątkiem działa-
nia w obronie koniecznej).

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia
zaistniałe:

podczas pozostawania przez Ubezpieczonego
pod wpływem alkoholu, środków odurzających,



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym świecie, z zastrzeżeniem, 
że świadczenie za hospitalizację należne jest za pobyt w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

substancji psychotropowych albo leków nie-
przepisanych przez lekarza. 
w wyniku świadomego samookaleczenia się lub
okaleczenia na własną prośbę albo próby samo-
bójczej.
w wyniku działań wojennych, stanu wojennego,
stanu wyjątkowego, masowego skażenia 
jądrowego, biologicznego lub chemicznego, 
zamieszek, rozruchów społecznych, blokad
dróg, nielegalnych demonstracji, świadomego 
i dobrowolnego uczestnictwa w aktach terroru.
w wyniku wypadku lotniczego zaistniałego 
w czasie przebywania przez Ubezpieczonego
na pokładzie samolotu innego niż samolot 
przewoźnika.
w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczo-
nego pojazdu mechanicznego bez wymaga-
nych uprawnień lub prowadzeniem pojazdu
niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa.
wskutek ataku epilepsji albo omdlenia.
w wyniku prowadzenia niebezpiecznej działal-
ności zawodowej i gospodarczej polegającej na
wykonywaniu pracy i czynności pod wodą i pod
ziemią na głębokości poniżej 40 metrów, pracy
i czynności z materiałami wybuchowymi, pracy
i czynności na powierzchni znajdującej się na
wysokości powyżej 20 metrów, która nie jest
osłonięta ze wszystkich stron do wysokości, 
co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścia-
nami z oknami oszklonymi albo wyposażona 
w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chro-
niące przed upadkiem z wysokości.
w wyniku aktywnej służby lub szkolenia w for-
macji wojskowej, obrony cywilnej, policji, agencji
ochrony osób i mienia lub każdej innej formacji
o charakterze militarnym lub paramilitarnym.
w wyniku zabiegów chirurgii plastycznej, 
kosmetycznej, niepłodności, otyłości, zabiegów
sztucznego zapłodnienia lub zabiegów wynika-
jących z wyboru ubezpieczonego, chyba 
że są wynikiem obrażeń doznanych w nieszczę-
śliwym wypadku.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
– Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wszystkich

znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct  Sp. z o.o. zapytywał we wniosku
ubezpieczeniowym oraz udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania skierowane do niego przez Ubezpieczyciela
za pośrednictwem 4Life Direct Sp. o.o. przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak również zgłaszać zmiany
tych okoliczności.

– W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpiecza-
jącym, jak i na Ubezpieczonym.

– W razie zajścia zdarzenia, Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są powiadomić Ubezpieczyciela 
za pośrednictwem 4Life Direct Sp. o.o. o zajściu nieszczęśliwego wypadku.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek
okresu ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem opłacenia składki i trwa do końca okresu ochrony ubezpiecze-
niowej określonej w dokumencie ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej wskazanej
w dokumencie ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na podstawie 
postanowień umowy ubezpieczenia (w tym OWU) lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego 
od umowy ubezpieczenia.
W przypadku wypłaty świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa 
z dniem, w którym została dokonana wypłata świadczenia powodująca, iż łączna wartość świadczeń z umowy
ubezpieczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem śmierci Ubezpieczonego.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego.
Jeżeli, pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez ubezpieczyciela, ubezpieczający nie dokonał wpłaty
zaległej składki w ciągu dodatkowego terminu 30 dni od terminu jej wymagalności.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, od daty rozpoczęcia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, składając oświadczenie woli w tej sprawie. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia
umowy Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o. nie poinformował Ubezpieczającego, będącego
konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący
konsumentem dowiedział się o tym prawie.
Ubezpieczający może w dowolnym momencie obowiązywania Umowy ją wypowiedzieć kontaktując się 
z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta 4Life Direct telefonicznie pod numerem telefonu
22 354 50 00 lub pisząc na adres ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. 
Jeśli umowa zostanie wypowiedziana przez ubezpieczającego po 30 dniach od daty rozpoczęcia odpowiedzialności,
wówczas ubezpieczyciel nie zwróci wpłaconych składek.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest przez Ubezpieczającego miesięcznie w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa może być opłacana przelewem, przekazem pocztowym lub w formie płatności 
elektronicznych.
Jeżeli składka nie została zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty 
wymagalnej składki z zagrożeniem, że brak zapłaty we wskazanym w wezwaniu terminie spowoduje ustanie 
odpowiedzialności i rozwiązanie umowy ubezpieczenia.


