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Szczególne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny  

pożarniczej podlegających obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartość wykupu ubezpiecze-
nia

Wykaz informacji zamieszczonych w szczególnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczę-
śliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej podle-
gających obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej  
zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

§ 2; § 3; § 4 niniejszych SWU
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji, 
zawartych w § 2 SWU
oraz § 2; § 3; § 4; § 6; § 9; § 13; § 16; § 17;  
§ 18 OWU następstw nieszczęśliwych  
wypadków przy uwzględnieniu odpowiednich 
definicji, zawartych w § 2 OWU następstw  
nieszczęśliwych wypadków

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowie-
dzialności zakładu ubezpieczeń uprawnia-
jące do odmowy wypłaty odszkodowania  
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 2; § 3; § 4; § 5; § 6 § 7 niniejszych SWU
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji, 
zawartych w § 2 SWU
oraz § 2; § 3; § 4; § 5; § 6; § 8; § 9; § 10; § 11; 
§ 12; § 14 OWU następstw nieszczęśliwych 
wypadków przy uwzględnieniu odpowiednich 
definicji, zawartych w § 2 OWU następstw  
nieszczęśliwych wypadków
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§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastosowanie  
do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków człon-
ków Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej zawieranych pomiędzy UNIQA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwane dalej UNIQA TU S.A., a osobami 
prawnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednost-
kami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 

§ 2

Definicje

1. Jeżeli z niniejszych SWU nie wynika inaczej, dla znaczenia pojęć 
użytych w SWU przyjmuje się znaczenie określone w § 2 Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 
zatwierdzonych uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r., zwane dalej 
OWU.
1) długotrwały uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawno-

ści organizmu, spowodowane zdarzeniem objętym ubezpie-
czeniem, które powoduje upośledzenie czynności organizmu  
na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie,

2) MDP - Młodzieżowa Drużyna Pożarna,
3) OSP - Ochotnicza Straż Pożarna,
4) przeciętne miesięczne wynagrodzenie - przeciętne mie-

sięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzed-
nim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowane poczy-
nając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego 
roku,

5) stały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy 
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego spowo-
dowane zdarzeniem objętym ubezpieczeniem.

§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Na zasadach określonych w niniejszych SWU przedmiot ubezpie-
czenia stanowią są następstwa nieszczęśliwych wypadków człon-
ków zaistniałe w trakcie akcji ratowniczo - gaśniczych, wykonywa-
nia poleceń służbowych jako członka Ochotniczej Straży Pożarnej 
lub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w trakcie trwania ćwiczeń, 
szkoleń i zawodów, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju 
zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 
Ubezpieczonego, które wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej i poza jej granicami w okresie ubezpieczenia.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęci są członkowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w wariancie ograniczonym 
do zdarzeń zaistniałych w trakcie akcji ratowniczo - gaśniczych 
zgodnie z ust. 1 powyżej.

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia:
1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub dłu-

gotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 

wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 4

Czas trwania umowy ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku.

§ 5

Limity wysokości świadczeń 

1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia UNIQA TU SA ustala 
i wypłaca świadczenia dla poszczególnych ryzyk przy łącznym 
wystąpieniu następujących przesłanek: 

1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20% przecięt-
nego wynagrodzenia określonego w § 2 pkt. 4 za 1% stałego 
uszczerbku na zdrowiu jest wypłacane pod warunkiem, że: 
a) stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest spowodo-

wany nieszczęśliwym wypadkiem,
b) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-

zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

2) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków jest wypłacane 
pod warunkiem, że:
a) śmierć nastąpiła wskutek następstw nieszczęśliwego 

wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) śmierć nastąpiła w ciągu 3 lat od daty nieszczęśliwego 

wypadku,
c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-

zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

d) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

3) rekompensata pieniężna za czas niezdolności do pracy, za który 
ubezpieczony nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie 
otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyj-
nego, wynosi za każdy dzień niezdolności do pracy 1/30 mini-
malnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę i  jest wypłacana pod warunkiem, że:
a) niezdolność do pracy nastąpiła w związku z udziałem  

w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, podczas któ-
rych ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek 
wypadku,

b) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską nie-
zbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania 
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

c) przedłożono UNIQA TU S.A dokumentację potwierdzającą 
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

4) Jeżeli do jednorazowego świadczenia uprawniony jest tylko 
jeden członek rodziny zmarłego ubezpieczonego, przysługuje 
ono w wysokości:
a) 18 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnio-

nym są małżonek lub dziecko
b)  9- krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy Uprawnio-

nym jest inny członek rodziny
5) Jeżeli do jednorazowego świadczenia uprawnieni są równocze-

śnie:
a) małżonek lub jedno lub więcej dzieci - świadczenie przy-

sługuje w wysokości ustalonej w ust. 4 a, zwiększonej  
o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko,

b) dwoje lub więcej dzieci - świadczenie przysługuje w wyso-
kości określonej w ust. 4 a, zwiększonej o 3,5-krotne prze-
ciętne wynagrodzenie, na drugie i każde następne dziecko. 

6) Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego świadczenia 
uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu 
z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od świadczenia przy-
sługującego małżonkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 4. 

7) Jeżeli do jednorazowego świadczenia uprawnieni są tylko 
członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, świadczenie 
przysługuje w wysokości ustalonej według zasad określonych  
w ust. 4 b, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodze-
nie, na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

8) Kwotę jednorazowego świadczenia ustaloną zgodnie z ust. 5 
lub 6 dzieli się w równych częściach między uprawnionych.

2. Wysokość świadczeń określana jest corocznie w Okólniku Dyrek-
tora Departamentu Rynku UNIQA TU S.A. w sprawie wysokości 
świadczeń ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w ciągu 14 dni od ogłoszenia przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
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§ 6

Suma Ubezpieczenia

1. Sumę ubezpieczenia na jedną osobę stanowi 18 - krotność przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia. 

2. Suma ubezpieczenia ulega zmianie w trakcie trwania umowy,  
w przypadku, gdy zmianie uległa wysokość przeciętnego wynagro-
dzenia, o którym mowa w § 2 pkt. 4.

3. Podwyższenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubez-
pieczenia nie wymaga opłacenia dodatkowej składki. 

§ 7

Składa ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa jest składka płatną miesięcznie, a jej wyso-
kość określana jest corocznie w Okólniku Dyrektora Departamentu 
Ubezpieczeń UNIQA TU S.A. w sprawie wysokości świadczeń ubez-

pieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotni-
czej Straży Pożarnej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w ciągu 
14 dni od ogłoszenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach szczegól-
nych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ogólnych warunków 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych warunków zatwierdzonych 
uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r. 

2. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zawierające wykaz infor-
macji zostały zatwierdzone uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r.  
i zamieszczone są na stronie internetowej www.uniqa.pl.


