KLAUZULA DODATKOWA (L4) DO UBEZPIECZANIA ALLIANZ RODZINA
czasowej utraty zdolności do wykonywania pracy od 7 do 30 dni
w ciągu okresu ubezpieczenia
1.

Zakres odpowiedzialności : Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zdarzenie powstałe w wyniku nieszczęśliwego
wypadku lub choroby Ubezpieczonego, polegające na niemożności świadczenia lub wykonywania przez Ubezpieczonego
pracy stanowiącej stałe źródło dochodu Ubezpieczonego, nieprzerwanie przez okres trwający minimum 7 dni,
maksymalnie 30 dni w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia.

2.

Świadczenie: Wysokość świadczenia za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy (L4) wynosi:
20% z 1/30 zasadniczego wynagrodzenia netto z dnia zdarzenia i nie więcej niż 45 zł. Świadczenie wypłacane jest na podstawie druku
zwolnienia lekarskiego L4 wystawionego zgodnie z przepisami polskiego prawa o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, tylko w
sytuacji gdy Ubezpieczony otrzymał 80% wynagrodzenia

3.

Wysokość składki:
13 zł miesięcznie za każdego Ubezpieczonego. Składka ustalana jest na roczny okres ubezpieczenia i może ulec zmianie w rocznicę
polisy.

4.

Wyłączenia odpowiedzialności
Allianz Życie jest zwolnione od odpowiedzialności jeżeli wypadek lub choroba nastąpi bezpośrednio w wyniku:

1)

działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych
niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgod- nie ze wskazaniem ich użycia, choroby będącej następstwem spożywania
alkoholu;

2)

chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD – 10 (F00-F99);

3)

wypadku lotniczego, z wyjątkiem wypadków, w których Ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii
lotniczych;

4)

popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;

5)

czynnego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych lub aktach stanu wojennego, przebywania na terenach objętych
stanem wojennym lub działaniami wojennymi, czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy,
czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w rozruchach lub zamieszkach, czynnego i niezgodnego z prawem
udziału Ubezpieczonego w aktach terroru;

6)

uprawiania następujących niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznej: sporty motorowe lub motorowodne, sporty
powietrzne, nurkowa- nie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki na gumowej linie, speleologia, wspinaczka górska lub
skałkowa, rafting i wszystkie jego odmiany, heliskiing, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych;

7)

uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z
uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych lub testowych;

8)

działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego lub pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla
człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi;

9)

poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba że przeprowadzenie go było
zalecane przez lekarza;

10) próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego niezależnie od stanu poczytalności;
11)

prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu niedopuszczonego
do ruchu jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na wystąpienie zdarzenia;

12) klęski żywiołowej ogłoszonej przez odpowiednie organy administracji państwowej.
13) zatrucia się Ubezpieczonego substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową
lub przez skórę, chyba że zatrucie powstało w wyniku wypadku;

14) epidemii lub pandemii ogłoszonych przez odpowiednie organy administracji państwowej;
15) wadami wrodzonymi lub schorzeniami związanymi z wadami wrodzonymi;
16) niezastosowania się do zaleceń lekarskich w przebiegu leczenia, co w konsekwencji doprowadziło do wystąpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego;

5.

Zgłaszanie roszczeń:

Do zgłoszenia roszczenia niezbędne są następujące dokumenty potrzebne w celu ustalenia odpowiedzialności lub
wysokości świadczenia:
a.

dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego;

b.

zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy, wystawione zgodnie z przepisami
polskiego prawa o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, wskazujące na okres orzeczonej czasowej
niezdolności do pracy, a w przypadku zdarzeń będących następstwem wypadku za granicą, jeśli uzyskanie ww.
zaświadczenia nie jest możliwe – inne orzeczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy,
długość jej trwania oraz jej przyczynę;
dokumentacja medyczna potwierdzająca zaistnienie zdarzenia oraz zastosowane leczenie;

c.
d.

oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające nieobecność Ubezpieczonego w pracy z powodu czasowej
niezdolności do pracy wraz z potwierdzeniem otrzymania 80% wynagrodzenia;

e.

opis okoliczności Wypadku – w przypadku zdarzeń będących następstwem Wypadku;

f.

notatkę policyjną – w przypadku zawiadomienia policji;

g.

orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, inne posiadane dokumenty dotyczące postępowania będącego
jeszcze w toku, które mogą potwierdzić zasadność lub wysokość roszczenia – jeżeli było lub jest prowadzone
dochodzenie/śledztwo;

h.

6.

inne dokumenty niezbędne do rzetelnego ustalenia odpowiedzialności Allianz Życie lub wysokości
świadczenia, wskazane przez Allianz Życie po wpłynięciu zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

Zasady przystępowania:
Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy jest umową dodatkową, wdrożenie umowy dodatkowej może nastąpić pod warunkiem:
•
•

Wypełnienia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia L4 i wyboru jednego z trzech dostępnych wariantów: R6u, R7u, R8u
w chwili przystąpienia do ubezpieczenia Ubezpieczony nie przebywa na zwolnieniu lekarskim.

