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Dokument potwierdzający zawarcie Umowy 
Ubezpieczenia Grupowego 

Numer Umowy Ubezpieczenia   

Ubezpieczający: Partner Polska Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością 

Adres: Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, Poland 

Ubezpieczyciel: Chubb European Group SE, Oddział w Hiszpanii, Paseo 
de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madryt, Hiszpania  

Maksymalny Limit na Jeden Wypadek Do wysokości nieprzekraczającej 3.000.000 euro na 
jeden wypadek. 

Data odnowienia: 15 kwietnia 2022 r. 

Miejsce zawarcia umowy ubezpieczenia: Spain 

Data zawarcia umowy ubezpieczenia i termin jej 
obowiązywania: 14/04/2021 - 1 rok 

Przedmiot umowy ubezpieczenia i warunki jej 
wykonania: 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, na warunkach 
określonych w Ogólne warunki handlowe doręczonych 

Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia  

Wysokość składki ubezpieczeniowej: EUR 104,943.22 

 

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
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Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1  

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
 

Informacje  Numer jednostki redakcyjnej niniejszego 
wyciągu z umowy ubezpieczenia 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń   

Rozdziały: 

• Zakres ochrony i Suma Ubezpieczenia; 

• Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczeń; 

• Kiedy jestem objęty ochroną 

ubezpieczeniową?; 

• Kto jest objęty ubezpieczeniem?;  

• Co jest objęte ubezpieczeniem?; 

• Jakie mam obowiązki?; 

• Najważniejsze definicje; 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia  

Rozdziały:  

• Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczeń -

pkt a i b; 

• Kto jest objęty ubezpieczeniem?;  

• Co jest objęte ubezpieczeniem?; 

• Co nie jest objęte ubezpieczeniem? 

• Jakie mam obowiązki? – tiret pierwszy 
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Wyciąg z Umowy Ubezpieczenia: 
Niniejszy wyciąg z umowy ubezpieczenia ma charakter wyłącznie informacyjny. Wyciąg ten zastępuje wszelkie dotychczas 
sporządzone podsumowania i informacje dotyczące ubezpieczenia opisanego w niniejszym dokumencie. Jego celem jest 
poinformowanie o zakresie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej przez Chubb European 
Group SE, Oddział w Hiszpanii z Ubezpieczającym oraz o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego wynikających z tej 
umowy. 

Wyciąg nie zawiera wszystkich warunków umowy ubezpieczenia, które przedstawiono w dokumencie ubezpieczenia. 
Kopię tego dokumentu można otrzymać od Chubb European Group SE, Oddział w Hiszpanii. 

Wcześniej udzielone informacje 
Wszystkie informacje wskazane w niniejszym punkcie zostały przekazane Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia. 

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w ramach swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej z 
hiszpańskim oddziałem francuskiego zakładu ubezpieczeń Chubb European Group SE z siedzibą we Francji pod 
adresem Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie.  

2. Chubb European Group SE, Oddział w Hiszpanii jest wpisany do Rejestru Administracyjnego Zakładów Reasekuracji 
(Registro Administrativo de las Entidades Aseguradoras) prowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Ubezpieczeń i 
Funduszy Emerytalnych (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones - DGSFP) pod numerem E0155, a jego 
siedziba mieści się pod adresem Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madryt. 

3. Państwem członkowskim odpowiedzialnym za nadzór nad Chubb European Group SE jest Francja, , a organem 
odpowiedzialnym za ten nadzór jest Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) z siedzibą pod adresem 
4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Powyższe pozostaje bez wpływu na uprawnienia Dyrekcji 
Generalnej ds. Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones - 
DGSFP). 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.  

5. Likwidacja Chubb European Group SE, Oddział w Hiszpanii nie podlega prawu hiszpańskiemu. Raport dotyczący 
sytuacji finansowej i wypłacalności zakładu ubezpieczeń jest dostępny na jego stronie internetowej. 

6. Skarga lub reklamacja może zostać złożona:  

• w formie pisemnej – osobiście w jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów albo przesyłką pocztową w 
rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres: Chubb European Group 
SE, Oddział w Hiszpanii, Dział Reklamacji, Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid; 

• ustnie – telefonicznie pod numerem 00 34 910 211 262 lub osobiście do protokołu w każdej jednostce 
organizacyjnej Ubezpieczyciela obsługującej klientów; 

• w postaci elektronicznej: e-mailem na adres: reclamaciones.es@chubb.com 

7. Wszystkie osoby fizyczne będące klientami Ubezpieczyciela mogą zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, a 
konsumenci dodatkowo do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta.  

8. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej 
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według 
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub 
spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
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9. Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników Ubezpieczyciela ma charakter pieniężny i jest zróżnicowane w 
zależności od ich funkcji i wyników osiąganych w ramach przedsiębiorstwa Ubezpieczyciela. 

10. Ubezpieczyciel nie udziela porad dotyczących wprowadzanych do obrotu produktów ubezpieczeniowych. 

Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczeń 
1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony musi zgłosić Ubezpieczycielowi wystąpienie wypadku w maksymalnym okresie 7 

(siedmiu) dni od powzięcia o niej wiedzy. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku 
określonego w zdaniu poprzedzającym Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku 

2. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu 
ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeżeli 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował tych środków, 
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli 
nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę 
występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są 
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do 
dalszego prowadzenia postępowania. 

4. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania 
zawiadomienia o wypadku. 

5. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w 
którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 
świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w pkt. d powyżej. 

6. Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia w terminach określonych powyżej, zawiadamia na piśmie: 
• osobę zgłaszającą roszczenie oraz 
• Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie 

- o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część 
świadczenia. 

7. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym 
roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie: 

• osobę występującą z roszczeniem oraz 
• Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie 

- wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
świadczenia. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
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Zakres ochrony ubezpieczeniowej i Suma Ubezpieczenia 
Lp. Świadczenie Suma Ubezpieczenia 

1 Śmierć w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 26.500,00 EUR 

2 Niepełnosprawność w następstwie Nieszczęśliwego 
Wypadku 26.500,00 EUR 

3 
Całkowita Trwała Niepełnosprawność powodująca 
niezdolność do pracy zawodowej w następstwie 
Nieszczęśliwego Wypadku 

26.500,00 EUR 

4 Częściowa Trwała Niepełnosprawność, zgodnie z 
tabelą 26.500,00 EUR 

5 Koszty Pochówku w następstwie Nieszczęśliwego 
Wypadku - maksymalny limit: 3.000,00 EUR 

6 
Świadczenie z tytułu Amputacji, Złamania Kości, 
Zwichnięcia i Skręcenia Stawów w następstwie 
Nieszczęśliwego Wypadku, zgodnie z tabelą - 
maksymalny limit: 

3.000,00 EUR 

7 
Dzienne świadczenie w przypadku Czasowej 
Całkowitej Niepełnosprawności w następstwie 
Nieszczęśliwego Wypadku  

20,00 EUR 

  Zastosowanie mają następujące warunki:   

  • Maksymalny okres wypłaty świadczenia 
dziennego: do 30 dni.   

  
• Udział własny - 7 dni, tj. Ubezpieczony 

będzie otrzymywał świadczenie 
począwszy od 8. dnia niezdolności do 
pracy. 

  

8 
Zwrot kosztów Pomocy Medycznej wymaganej w 
następstwie Nieszczęśliwego Wypadku - 
maksymalna wysokość: 

2.500,00 EUR 

9 
Transport do kraju pochodzenia Ubezpieczonego 
w przypadku śmierci w następstwie 
Nieszczęśliwego Wypadku. 

uwzględniony 

10 Towarzyszenie osobie zmarłej:   
  a) bilet powrotny dla członka rodziny uwzględniony 

  b) wydatki związane z zakwaterowaniem członka 
rodziny 250,00 EUR dziennie, do 5 dni 

11 Obecność osoby towarzyszącej hospitalizowanemu 
Ubezpieczonemu uwzględniony 

  a) bilet powrotny dla członka rodziny uwzględniony 

  b) koszty noclegu członka rodziny 150,00 EUR dziennie, do 10 dni 

12 Zwrot Wydatków na Pomoc Prawną - maksymalna 
wysokość:  5.000,00 EUR 

13  Świadczenie dla sierot  50% Sumy ubezpieczenia w przypadku Śmierci w 
następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 

14 
Zwrot Wydatków Nadzwyczajnych poniesionych w 
związku z 
macierzyństwem/ojcostwem/adopcją/opieką na 
nowo narodzonym dzieckiem - maksymalny limit: 

Suma Ubezpieczenia na jedno Dziecko 

15 Dzienne świadczenie w przypadku czasowej 
niezdolności do pracy w następstwie choroby  

Suma Ubezpieczenia według stawki dziennej, do 
30 dni 

  Zastosowanie mają następujące warunki:   

  • Maksymalny okres wypłaty dziennego 
świadczenia: do 30 dni.   
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• Udział własny - 7 dni, tj. Ubezpieczony 

będzie otrzymywał świadczenie 
począwszy od 8. dnia niezdolności do 
pracy. 

  

16 Wydatki związane z pilnymi sprawami rodzinnymi 
- maksymalny limit: Suma Ubezpieczenia 

17 Hospitalizacja w wyniku Nieszczęśliwego 
Wypadku 

Suma Ubezpieczenia według stawki dziennej, do 5 
dni 

  
• Udział własny - 2 dni, tj. świadczenie będzie 

wypłacane Ubezpieczonemu począwszy od 3. 
dnia Hospitalizacji. 

  

 

Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek wypadku objętego Świadczeniami opisanymi w pozycjach 9, 10 lub 11, 
Ubezpieczony musi skontaktować się z Ubezpieczycielem za pośrednictwem czynnego całą dobę 
Centrum Pomocy przed każdą dotyczącą Ubezpieczonego interwencją. 
Tel.: +34 91 572 82 61 
E-mail: siniestros.bta@chubb.com 
 

Kiedy jestem objęty ochroną ubezpieczeniową? 
Dostawca będzie objęty ochroną w przedziale czasowym, który wybrał, aby świadczyć swoje usługi. Oferowana przez nas 
ochrona rozpoczyna się każdorazowo z chwilą, gdy Dostawca, po wybraniu przedziału czasowego, w którym będzie 
świadczyć usługę, zaloguje się do aplikacji Ubezpieczającego w celu rozpoczęcia świadczenia usługi. Ochrona ustaje po 
upływie godziny od końca tego przedziału czasowego. Obydwa te momenty są odpowiednio rejestrowane w aplikacji, a 
tym samym w systemie informatycznym Ubezpieczającego. 

Zakres i Zasięg Ochrony Ubezpieczeniowej 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Nieszczęśliwe Wypadki, jakim Ubezpieczony może ulec w czasie wykonywania usługi dla 
Ubezpieczającego. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Chorobę wyłącznie w przypadkach Całkowitej Czasowej Niepełnosprawności. 

Umowa ubezpieczenia obejmuje dostawy w granicach miasta i między miastami oraz dostawy natychmiastowe. Zasięg 
geograficzny ochrony ubezpieczeniowej jest ograniczony do terytorium Polski i miast, w których kurier może współpracować z 
Ubezpieczającym, i zostało to wpisane do jego umowy. 

Kto jest objęty ubezpieczeniem? 
Wszyscy prowadzący własną działalność dostawcy posiadający odpowiednią umowę z Ubezpieczającym lub z osobą trzecią będącą 
bezpośrednim podwykonawcą Ubezpieczającego, bądź też ze spółką, z którą Ubezpieczający zawarł umowę na potrzeby 
zarządzania zatrudnianiem dostawców oraz zasadniczo każdy dostawca, który może zgodnie z prawem realizować dostawy w 
imieniu Ubezpieczającego, jego partnerzy lub jednostki zależne za pośrednictwem platformy, na której usługa jest akceptowana, z 
zastrzeżeniem, że w każdym przypadku systemy informatyczne zapisują rejestracje/odwołania dostawców, a także że możliwe jest 
śledzenie trasy realizacji ich usług. 

Dostawy są realizowane pieszo, rowerem, skuterem, motorowerem, samochodem lub innym należycie dozwolonym pojazdem 
lądowym. 

Ochroną ubezpieczeniową nie będzie objęta żadna osoba, która nie jest zarejestrowana w systemach 
informatycznych Ubezpieczającego. 
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Co jest objęte ubezpieczeniem? 

1. Śmierć w następstwie Nieszczęśliwego 
Wypadku  

ü Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, który jest 
objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia, dojdzie do śmierci Ubezpieczonego, 
natychmiast lub w ciągu roku od dnia Nieszczęśliwego 
Wypadku, Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu sumę 
ubezpieczenia określoną dla tego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej w punkcie „Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej i Suma Ubezpieczenia”. 

2. Niepełnosprawność 
ü Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, który jest 

objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia, dojdzie do szkody na osobie, w wyniku 
której Ubezpieczony będzie musiał korzystać z pomocy 
innej osoby w celu wykonywania najbardziej 
podstawowych zwykłych czynności życiowych, 
bezpośrednio lub w ciągu roku od dnia Nieszczęśliwego 
Wypadku, Ubezpieczyciel wypłaci sumę ubezpieczenia 
określoną dla danego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej w punkcie „Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej i Suma Ubezpieczenia”. 

3. Całkowita Trwała Niepełnosprawność 
ü Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, który jest 

objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia, Ubezpieczony stanie się 
Niepełnosprawny i całkowicie niezdolny do 
jakiejkolwiek pracy zawodowej lub zarobkowej, 
bezpośrednio lub w ciągu roku od dnia Nieszczęśliwego 
Wypadku, Ubezpieczyciel wypłaci sumę ubezpieczenia 
określoną dla danego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej w punkcie „Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej i Suma Ubezpieczenia”. 

4. Częściowa Trwała Niepełnosprawność 
ü Jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, który 

objęty jest ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia, dojdzie do częściowej 
Niepełnosprawności, Ubezpieczyciel wypłaci w tym 
przypadku odpowiednią, procentową część sumy 
ubezpieczenia określonej dla danego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej w punkcie „Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej i Suma Ubezpieczenia” obliczoną 
zgodnie z tabelą. 

ü Świadczenie uzupełniające za protezę 
ortopedyczną 

W przypadku gdy wykupiono którąkolwiek ochronę 
ubezpieczeniową z tytułu Niepełnosprawności i 
Ubezpieczony dozna w wyniku Nieszczęśliwego 
Wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach 
umowy ubezpieczenia obrażeń, które mogą być 
skorygowane przy pomocy protezy ortopedycznej, 
Ubezpieczyciel wypłaci koszt pierwszej protezy do 
maksymalnej wysokości 1.500 euro. 

5. Wydatki związane z pogrzebem 
ü Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku objętego 

ochroną ubzpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia dojdzie do śmierci Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel wypłaci, za okazaniem odpowiedniego 
dowodu opłacenia wydatków, poniesione koszty 
pochówku do wysokości limitu sumy ubezpieczenia 
określonego dla danego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej w punkcie „Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej i Suma Ubezpieczenia”. 

6. Amputacje, Złamania (Pęknięcia) Kości, 
Zwichnięcia i Skręcenia Stawów w 
następstwie Nieszczęśliwego Wypadku  

ü Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia Ubezpieczony dozna bezpośrednio po lub 
w ciągu roku od Nieszczęśliwego Wypadku szkód 
cielesnych wyszczególnionych w warunkach 
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaci 
Ubezpieczonemu świadczenie określone w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Amputacja oznacza szkodę na osobie polegającą na utracie 
lub oddzieleniu kończyny od ciała w wyniku Nieszczęśliwego 
Wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach 
umowy ubezpieczenia. 

Słowo „utrata” oznacza: 

ü w odniesieniu do kończyny górnej jej amputację 
powyżej stawu nadgarstkowego; 

ü w odniesieniu do kończyny dolnej jej amputację 
powyżej stawu skokowego; 

ü w odniesieniu do palców ręki amputację: 
o co najmniej czterech palców innych niż kciuk, 

lub 
o utratę kciuka, lub 
o utratę kciuka i dowolnego innego palca; 

ü w odniesieniu do palców stóp amputację wszystkich 
palców. 
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W sytuacji gdy Ubezpieczony dozna pęknięcia/złamania 
kości w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel wypłaci odpowiednie świadczenie zgodnie z 
tabelą obowiązującą dla tego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej. 
 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są 
zwichnięcia stawu biodrowego i barkowego oraz 
rzepki w przypadku gdy stawy te uległy w 
przeszłości zwichnięciu. 

7. Czasowa Całkowita Niepełnosprawność w 
następstwie Nieszczęśliwego Wypadku  

ü Jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 
objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia, w ciągu 90 dni od dnia Nieszczęśliwego 
Wypadku Ubezpieczony stanie się Niepełnosprawny w 
stopniu uniemożliwiającym mu wykonywanie 
jakiejkolwiek pracy, działalności lub jego zwykłego 
zajęcia zarobkowego, Ubezpieczyciel wypłaci 
świadczenie określone w warunkach umowy 
ubezpieczenia. 

ü Świadczenie to zostanie wypłacone za okres trwania 
Niepełnosprawności, którego maksymalna długość 
określona jest w niniejszych warunkach. 

ü Ubezpieczony będzie otrzymywał świadczenie 
począwszy od ósmego dnia Czasowej Całkowitej 
Niepełnosprawności w następstwie Nieszczęśliwego 
Wypadku.  

Czasowa Całkowita Niepełnosprawność w następstwie 
Nieszczęśliwego Wypadku jest rozumiana jako czasowa 
sytuacja fizyczna spowodowana Nieszczęśliwym Wypadkiem 
i skutkująca niezdolnością Ubezpieczonego do wykonywania 
jego zawodu lub pracy. 

8. Koszty leczenia w Dowolnie Wybranym 
Ośrodku, w tym leczenia 
stomatologicznego w nagłych 
przypadkach 

ü Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia Ubezpieczony będzie wymagał leczenia w 
ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia Nieszczęśliwego 
Wypadku, Ubezpieczyciel zwróci poniesione przez 
Ubezpieczonego niezbędne, zwyczajowe i uzasadnione 
koszty hospitalizacji, a także wizyt lekarskich, leków, 
prześwietleń, zabiegów chirurgicznych i badań 
medycznych, po odliczeniu kwot otrzymanych z 
systemu ubezpieczeń społecznych lub innej instytucji 
tytułem zwrotu tych kosztów. 

9. Transport do kraju pochodzenia 
Ubezpieczonego w przypadku śmierci w 
następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 

ü Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia dojdzie do śmierci Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci transport ciała z 
miejsca zgonu do międzynarodowego portu lotniczego 
znajdującego się najbliżej miejsca pochówku lub 
zamieszkania w kraju pochodzenia Ubezpieczonego. 

10. Towarzyszenie osobie zmarłej 
Jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia 
doszło do śmierci Ubezpieczonego, którego kraj pochodzenia 
nie jest krajem jego zwykłego pobytu, w którym miał miejsce 
ten wypadek, a obecność krewnego jest niezbędna do 
identyfikacji ciała lub uczestnictwa w procesie transportu 
ciała do kraju lub jego kremacji, Ubezpieczyciel zapewnia: 

ü bilet w dwie strony na samolot (w klasie ekonomicznej) 
lub pociąg (w 1. klasie) dla bliskiego krewnego 
mieszkającego w kraju pochodzenia Ubezpieczonego, 
umożliwiający mu podróż do miejsca, w którym 
znajduje się zmarły; 

ü koszty wynajęcia pokoju w hotelu z wyłączeniem 
jakichkowliek innych wydatków. 

11. Obecność osoby towarzyszącej 
hospitalizowanemu Ubezpieczonemu 

ü Po wypadku objętym polisą, a ubezpieczony jest 
hospitalizowany przez ponad siedem (7) dni, 
ubezpieczyciel pokryje koszty wynikające z transportu i 
zakwaterowania do maksymalnej wysokości stu 
pięćdziesięciu euro (150 €) dziennie i maksymalnie 
przez dziesięć dni. 

12. Zwrot kosztów Pomocy Prawnej 
ü Jeśli ubezpieczony ma wypadek objęty polisą, 

spowodowany przez osobę trzecią, ubezpieczyciel 
zapłaci do kwoty określonej w sekcji " Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej i Suma Ubezpieczenia" na pokrycie 
kosztów prawnych wynikających z jakiegokolwiek 
roszczenia. 

13. Świadczenie dla sierot 
ü Jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, który 

jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 
ubezpieczenia, dojdzie do śmierci Ubezpieczonego, 
który ma dzieci w wieku poniżej 18 lat lub 
ubezwłasnowolnione na podstawie przepisów prawa lub 
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orzeczenia sądowego dzieci pełnoletnie, Ubezpieczyciel 
wypłaca Uposażonemu sumę ubezpieczenia określoną w 
uzgodnionych warunkach ubezpieczenia. 

Prosimy o zapoznanie się z pełnym regulaminem. 

Co nie jest objęte 
ubezpieczeniem? 
Następujące zdarzenia są wyłączone z Umowy 
Ubezpieczenia: 

1. Nieszczęśliwe Wypadki mające miejsce lub 
Choroby zdiagnozowane przed dniem 
objęcia ochroną ubezpieczeniową. 

2. Każdy Nieszczęśliwy Wypadek , Choroba lub 
obrażenia spowodowane przez 
Ubezpieczonego umyślnie, popełnienie lub 
usiłowanie popełnienia samobójstwa. 

3. Zawał mięśnia sercowego. 
4. Nieszczęśliwy Wypadek lub Choroba 

spowodowane leczeniem, które nie zostało 
przepisane przez lekarza. 

5. Aktywny udział Osoby Ubezpieczonej w 
przestępstwie lub stawianie oporu przy 
aresztowaniu. 

6. Każde rażące niedbalstwo lub lekkomyślność 
po stronie Ubezpieczonego w sytuacjach 
powszechnie uznawanych za niebezpieczne, 
chyba że wypłata świadczenia odpowiada w 
danych okolicznościach względom 
słuszności. 

7. Wszelkie następstwa wynikające z 
uprawiania sportów zimowych we 
wszystkich ich formach, w tym w obiektach 
zamkniętych. 

8. Uprawianie sportów motorowych lub 
uczestnictwo w zawodach motorowych 
(wyścigi lub rajdy) na zasadzie 
profesjonalnej lub amatorskiej, a także 
uprawianie każdej z wymienionych poniżej 
niebezpiecznych lub ryzykownych 
aktywności: 

a. jazda konna, boks, podnoszenie 
ciężarów, zapasy (we wszystkich ich 
różnorodnych formach), rugby, 
sztuki walki, wspinaczka, polowanie 
na grubą zwierzynę, polo, bobsleje, 
nurkowanie ze sprzętem do 
oddychania, speleologia (eksploracja 
jaskiń), jazda na nartach wodnych we 
wszystkich jej formach, walki z 
bykami i gonitwy z bykami; 

b. wszystkie sporty lotnicze; 

c. sporty wysokiego ryzyka - 
bouldering, wspinaczka skalna, 
wspinaczka lodowa, taternictwo, 
alpinizm, himalaizm, skialpinizm, 
trekking, zjazdy ekstremalne na 
nartach, freestyle, freeride, 
snowboarding wysokogórski, 
snowboarding prędkościowy, skoki i  
ewolucje narciarskie i 
snowboardowe, rafting, canyoning, 
hydrospeed, kajakarstwo górskie, 
szybownictwo spadochroniarstwo, 
lotniarstwo, paralotniarstwo, 
motolotniarstwo, baloniarstwo, 
pilotowanie samolotów lub 
śmigłowców, zorbing, skoki z/na 
bungee, parkour, freerun, 
buggykitting, windsurfing, quady, 
kitesurfing, żegluga poza wodami 
terytorialnymi w odległości powyżej 
12 mil morskich od brzegu, kolarstwo 
ekstremalne, kolarstwo górskie, 
bobsleje, saneczkarstwo, sporty 
motorowe, rajdy pojazdów lądowych, 
wodnych lub powietrznych, 
heliskiing, heliboarding, freefall, 
downhill, b.a.s.e. jumping, dream 
jumping oraz zjazdy na nartach lub 
snowboardzie poza wyznaczonymi 
trasami, jazda na nartach wodnych 
oraz sporty, w których 
wykorzystywane są pojazdy 
przeznaczone do poruszania się po 
śniegu lub lodzie. 

9. Wojna (wypowiedziana lub nie), powstanie, 
rebelia, porwanie, stan wojenny lub 
kwarantanna lub ich ogłoszenie. 

10. Trzęsienia ziemi, powodzie, erupcje 
wulkanu lub huragany. 

11. Promieniowane lub skutki działania energii 
jądrowej. 

12. Każdy wypadek, do którego dojdzie, kiedy 
Ubezpieczony jest pod wpływem alkoholu, 
narkotyków, substancji psychotropowych, 
substancji stymulujących lub innych 
substancji o analogicznym działaniu. W celu 
ustalenia, czy taki wpływ miał miejsce, 
niezależnie od rodzaju Nieszczęśliwego 
Wypadku, do którego doszło, zastosowanie 
mają limity określone w bezwględnie 
obowiązujących przepisach prawa 
dotyczących prowadzenia pojazdów 
silnikowych i bezpieczeństwa pieszych 
obowiązujących w czasie, gdy doszło do 
wypadku. 
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13. Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru 
odporności (HIV) oraz każda postać zespołu 
nabytego niedoboru odporności  (AIDS). 

14. Roszczenia wynikające z oficjalnie ogłoszonej 
pandemii. 

Jakie mam obowiązki? 
ü Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązany jest 

podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie 
znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel 
zapytywał w formularzu oferty albo przed 
zawarciem umowy w innych pismach.  
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki okoliczności, które z naruszeniem zdania 
poprzedzającego nie zostały podane do jego 
wiadomości. Jeżeli do takiego naruszenia doszło z 
winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że 
wypadek przewidziany umową i jego następstwa są 
skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym. 

ü Musisz podać szczegółowe informacje oraz 
przedstawić dowody dotyczące przyczyny i zakresu 
szkody lub wydatków oraz inne uzasadnione 
informacje, o które poprosimy. 

ü Na nasze żądanie, musisz poddać się badaniom 
lekarskim lub badaniom diagnostycznym z 
minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań 
genetycznych, w celu oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, ustalenia prawa do świadczenia 
i wysokości tego świadczenia; 

ü Ubezpieczyciel ma prawo, za zgodą Ubezpieczonego, 
uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, które udzielały świadczeń 
zdrowotnych Ubezpieczonemu, informacje o 
okolicznościach związanych z oceną ryzyka 
ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę 
osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa 
tej osoby do świadczenia z zawartej umowy 
ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia. 

Dokumentacja, którą należy dostarczyć 
w przypadku zgłaszania roszczenia  
Dokumentacja, którą należy przedstawić w przypadku 

zgłaszania roszczenia, musi zawierać: 

• fotokopię dowodu osobistego/karty obywatela,  
• numer identyfikacji podatkowej uposażonych,  
• numer identyfikacyjny banku (NIB)/IBAN 

prowadzącego rachunek, 

• dokument potwierdzający opłacenie wydatków 
związanych ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem.  

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do żądania 
innych dokumentów uzupełniających, jakie uzna za 
niezbędne do oceny zasadności roszczenia lub jego 
wysokości, a także dotyczących okoliczności 
wypadku.  

Zgłoszenie roszczenia 
Ubezpieczony lub osoby, które wskazał jako Uposażonych, 
muszą skontaktować się z Ubezpieczycielem oraz podać: 
ü numer Umowy Ubezpieczenia, 
ü opis wypadku i szkody doznanej przez 

Ubezpieczonego. 
W zależności od roszczenia Ubezpieczyciel poprosi o 
dostarczenie niezbędnych dokumentów w celu 
rozpatrzenia sprawy. 
 
Roszczenia należy zgłaszać pod następującym 
adresem: siniestros.es@chubb.com 
 
Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu 
ubezpieczeń regulują ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych 

Najważniejsze definicje 
Nieszczęśliwy Wypadek: uszkodzenie ciała wynikające 
bezpośrednio z gwałtownej, nagłej, zewnętrznej i 
niezamierzonej przyczyny, na którą Ubezpieczony nie ma 
wpływu, skutkujące Śmiercią, Trwałą Niepełnosprawnością 
lub inną sytuacją objętą umową ubezpieczenia. 

Ubezpieczony: osoba fizczna objęta ochroną 
ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia. 

Uposażony: osoba wskazana imiennie przez 
Ubezpieczonego jako upoważniona do odbioru 
należnego świadczenia z tytułu śmierci  

w braku wyraźnego wskazania przez Ubezpieczonego 
następujące osoby w kolejności podanej poniżej z 
zachowaniem pierwszeństwa na zasadzie wyłączności:-. 

• współmałżonek niebędący w dniu śmierci 
Ubezpieczonego w separacji orzeczonej przez sąd, 

• dzieci,  

• rodzice, 

• rodzeństwo, 

• prawni spadkobiercy. 
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W braku któregokolwiek z powyższych uposażonych 
świadczenie zostanie wypłacone Ubezpieczającemu.  

 

Maksymalny Limit na Jeden Wypadek: jest to 
maksymalna wskazana w niniejszych Warunkach kwota, 
którą Ubezpieczyciel wypłaci za jedno roszczenie. 
Oznacza to, że w przypadku, gdy to samo roszczenie 
może dotyczyć kilku Ubezpieczonych, maksymalny limit 
świadczenia zostanie ustalony w drodze kumulacji, w 
taki sposób, że w przypadku przekroczenia limitu, w celu 
ustalenia świadczenia należnego kilku Ubezpieczonym 
kwota ta zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy 
odpowiednią liczbę Ubezpieczonych, których roszczenie 
dotyczy. 

Miejsce Zamieszkania: kraj rezydencji podatkowej 
Ubezpieczonego. W przypadku gdy konieczny będzie 
transport zwłok Ubezpieczonego do kraju, zgodnie z 
ochroną ubezpieczeniową przewidzianą niniejszą 
umową ubezpieczenia szczątki te zostaną przewiezione 
do kraju, w którym znajduje się zwykłe miejsce 
zamieszkania. 

Choroba Zawodowa: choroba nabyta w następstwie 
ciągłego wykonywania pracy na rzecz Ubezpieczającego 
oraz jej właściwości, o ile choroba ta została uznana za 
chorobę zawodową przez właściwą instytucję 
ubezpieczeń społecznych lub organ ds. pracy. 

Choroba: każda zmiana w stanie zdrowia Ubezpieczonego, 
do której doszło w trakcie obowiązywania umowy 
ubezpieczenia i która nie jest skutkiem Nieszczęśliwego 
Wypadku oraz została zdiagnozowana i potwierdzona przez 
lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania 
zawodu w danej specjalności. 

Wszelkie urazy i powikłania wynikające z tej samej choroby, 
a także dolegliwości będące następstwem tej samej 
przyczyny lub przyczyny z nią powiązanej, uważa się za 
jedną chorobę.  

Jeżeli dolegliwość wynika z tej samej przyczyny 
spowodowanej wcześniejszą chorobą lub przyczynami z nią 
powiązanymi (w tym powikłaniami i komplikacjami 
wynikającymi z wcześniejszej choroby), choroba będzie 
uważana za nadal trwającą wcześniejszą chorobę, a nie za 
inną chorobę. 

Choroba istniejąca przed wejściem w życie 
Umowy Ubezpieczenia: Choroba, wada fizyczna lub 
patologia, która została już zdiagnozowana, przed datą 
objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową  - ich 
skutki są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczyciel: Chubb European Group SE, Oddział w 
Hiszpanii z siedzibą pod adresem Paseo de la Castellana 
141, 28046 Madryt, numer identyfikacji podatkowej 

(C.I.F): W-0067389-G, zwany także w niniejszej umowie 
ubezpieczenia „Ubezpieczycielem”.  

Grupa Podlegająca Ubezpieczeniu: każda osoba lub 
Grupa osób charakteryzujących się wspólnymi cechami, 
która spełnia warunki, aby być Ubezpieczonym. 

Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej: zdarzenia, 
których ryzyko wystąpienia jest przedmiotem ochrony 
ubezpieczeniowej, opisane w warunkach umowy 
ubezpieczenia. 

Szpital: placówka uprawniona głównie do diagnozowania, 
sprawowania opieki medycznej i leczenia osób chorych lub 
z urazami w trybie lecznictwa zamkniętego pod nadzorem 
Lekarza/-y, z których jeden lub kilku jest dostępnych na 
potrzeby konsultacji przez cały czas. 

Na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia za szpitale nie 
uważa się hoteli, zakładów psychiatrycznych, domów opieki 
lub zakładów dla rekonwalescentów, uzdrowisk, obiektów 
przeznaczonych głównie do izolacji lub leczenia uzależnień 
oraz podobnych instytucji. 

Hospitalizacja: przyjęcie osoby ubezpieczonej do Szpitala 
w charakterze pacjenta na okres przekraczający 24 godziny 
w celu korzystania ze stałej opieki i pomocy Lekarza. Gdy 
wypis ze Szpitala nastąpi po zakończeniu ochrony 
ubezpieczeniowej hospitalizacja jest objęta 
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem że 
przyjęcie do Szpitala nastąpiło podczas trwania ochrony 
ubezpieczeniowej.  

Lekarz: lekarz lub specjalista zarejestrowany lub 
uprawniony do prowadzenia praktyki lekarskiej na 
podstawie przepisów prawa kraju, w którym wykonuje 
ten zawód, niebędący Ubezpieczonym ani krewnym 
Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczyciel wyraził na to 
zgodę. 

Składka: łączna cena ubezpieczenia, do której zapłaty 
na rzecz Ubezpieczyciela zobowiązany jest 
Ubezpieczający. 

Roszczenie: zdarzenie, które może stanowić podstawę 
do otrzymania świadczenia. Zbiór szkód wynikających z 
tej samej przyczyny stanowi jedną szkodę. 

Kwota Świadczenia: maksymalna kwota świadczenia, 
którą Ubezpieczyciel ma zapłacić w przypadku roszczenia. 
Kwota ta jest podana w Warunkach Umowy Ubezpieczenia. 

Ubezpieczający w Umowie Ubezpieczenia 
Grupowego: osoba, firma, spółka lub organizacja 
zawierająca Umowę Ubezpieczenia,. 
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Procedura składania skarg i reklamacji 
Skargę lub reklamację możesz złożyć:  

• w formie pisemnej – osobiście w jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów albo przesyłką pocztową w 
rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres: Chubb European Group 
SE, Oddział w Hiszpanii, Dział Reklamacji, Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid; 

• ustnie – telefonicznie pod numerem 00 34 910 211 262 lub osobiście do protokołu w każdej jednostce 
organizacyjnej Ubezpieczyciela obsługującej klientów; 

• w postaci elektronicznej: e-mailem na adres: reclamaciones.es@chubb.com 

Odpowiedzi na reklamację udzielimy bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
Naszą odpowiedź otrzymasz w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku (odpowiedź może być przekazana na 
innym trwałym nośniku wyłącznie na Twój wniosek). W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 
rozpatrzenie Twojej reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, możemy przedłużyć ten termin maksymalnie do 
60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim wypadku poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu oraz wyjaśnimy 
przyczyny opóźnienia, wskażemy okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia Twojej sprawy, oraz określimy 
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.   

 
Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana w zadowalający Cię sposób lub nie podejmiemy w terminie działań wynikających z 
reklamacji rozpatrzonej zgodnie z Twoją wolą, możesz napisać do Rzecznika Finansowego na adres:  

Rzecznik Finansowy 
Al. Jerozolimskie 87 
02-001 Warszawa 
Tel.: 22 333 73 26, 22 333 73 27 
Faks: 22 333 73 29 
E-mail: biuro@rf.gov.pl 

Możesz także zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta.  

Ochrona danych 
Wykorzystujemy dane osobowe dostarczone nam przez Ubezpieczającego w Umowie Ubezpieczenia Grupowego lub, w 
przypadkach gdy ma to zastosowanie, brokera ubezpieczeniowego Ubezpieczającego w Umowie Ubezpieczenia Grupowego, 
w celu sporządzenia niniejszej Umowy Ubezpieczenia i zarządzania nią oraz w celu obsługi wynikających z niej roszczeń.  

Dane te będą obejmować podstawowe dane teleadresowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres i numer umowy 
ubezpieczenia, ale mogą także obejmować informacje bardziej szczegółowe na Twój temat (dotyczące na przykład Twojego 
wieku, stanu zdrowia, Twojego majątku czy dotychczasowych roszczeń), gdy jest to istotne z punktu widzenia ryzyka, które 
ubezpieczamy, usług, które świadczymy lub roszczenia, które zgłasza Ubezpieczający w Umowie Ubezpieczenia Grupowego 
lub które zgłaszasz Ty. 

Jesteśmy częścią globalnej grupy w związku z czym Twoje dane osobowe mogą być udostępnione spółkom należącym do 
grupy działającym w innych krajach, w zakresie wymaganym do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej na podstawie 
niniejszej umowy ubezpieczenia lub w celu przechowywania dotyczących Cię informacji. Korzystamy także z usług szeregu 
zaufanych usługodawców, którzy także będą mieć dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie z naszymi instrukcjami i 
pod naszą kontrolą. 

Niektórzy z odbiorców danych mogą mieć siedzibę na terytorium krajów takich jak Stany Zjednoczone, które nie zapewniają 
takiego samego poziomu ochrony prywatności, jaki zapewniany jest w Unii Europejskiej.  
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Przysługuje Ci szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych, w tym prawo dostępu oraz, w niektórych 
okolicznościach, prawo do usunięcia Twoich danych, do ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu i do odwołania się 
od decyzji indywidualnych podjętych w sposób zautomatyzowany.  

Niniejszy punkt opisuje w skróconej formie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej 
informacji, w tym dowiedzieć się, kto jest naszym Inspektorem Ochrony Danych lub w jaki sposób możesz wykonywać swoje 
prawa do ochrony danych, zdecydowanie zalecamy Ubezpieczającemu w Umowie Ubezpieczenia Grupowego oraz Tobie 
zapoznanie się z naszą Ogólną polityką ochrony prywatności. Jest ona napisana przystępnym językiem i jest dostępna pod 
adresem: www.chubb.com/es-es/footer/privacy-policy-pl.html 

Zarówno Ubezpieczający w Umowie Ubezpieczenia Grupowego, jak i Ty możecie poprosić nas w każdym czasie o papierową 
wersję Polityki ochrony prywatności, pisząc do nas na adres: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Operacyjne zakłady ubezpieczeń tworzące trzon 
grupy Chubb utrzymują ratingi siły finansowej 
agencji Standard & Poor’s na poziomie AA oraz 
agencji A.M. Best na poziomie A++. 

Spółka dominująca Chubb jest notowana na 
Nowojorskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych (NYSE: CB) oraz wchodzi w 
skład indeksu S&P 500. 

 


