


ZAKRES TERYTORIALNY • cały świat

OKRES UBEZPIECZENIA • 12 miesięcy lub krótszy, w zależności od ustaleń stron

FORMA ZAWARCIA UMOWY • grupowa imienna - do umowy powinna być załączona lista osób ubezpieczonych, 
zawierająca: imiona i nazwiska, numery PESEL lub daty urodzenia

• grupowa bezimienna - ochroną ubezpieczeniową muszą być objęte wszystkie osoby 
należące do grupy określonej w umowie ubezpieczenia, stanowiące jednolitą zbiorowość

MINIMALNA LICZBA 
UBEZPIECZONYCH

• 10 osób

WAŻNE! 
Wszystkie osoby muszą być objęte ochroną ubezpieczeniową w takim samym zakresie 
ubezpieczenia (w tym rozszerzeniami zakresu ochrony ubezpieczeniowej),  
z jednakowymi sumami ubezpieczenia i na taki sam okres ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA • ograniczony do pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie
• ograniczony do pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie z włączeniem 

drogi do/z pracy itp.
• pełny (całodobowy)

SUMA UBEZPIECZENIA NNW • od 5 000 zł do 100 000 zł na jednego ubezpieczonego
• podlimit na zdarzenia powstałe wskutek wystąpienia udaru mózgu lub zawału serca wynosi 

20% sumy ubezpieczenia NNW

WAŻNE! 
Ubezpieczony może w tym samym okresie być objęty w Wiener więcej niż jedną 
umową ubezpieczenia, przy czym łączna suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków w odniesieniu do tego ubezpieczonego nie może być wyższa niż 100 000 zł

SUMY UBEZPIECZENIA I LIMITY 
KLAUZUL

• sumy ubezpieczenia w ramach poszczególnych klauzul stanowią górną granicę 
odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia określonego przez te klauzule i są odrębne  
od sumy ubezpieczenia NNW

SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI • jednorazowo
• 2 raty
• 3 raty
• 4 raty

WAŻNE! 
Płatność jednorazowa dla umów podpisanych na okres krótszy niż 8 miesięcy

NNW OPTIMA
• ubezpieczenie stworzone dla pracowników, wolontariuszy, 

członków stowarzyszeń i kierowane do przedsiębiorców

• ochroną mogą być objęte osoby fizyczne posiadające 
obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy

• ubezpieczenie nie obejmuje osób, które wyczynowo  
lub ekstremalnie uprawiają sporty

Pracownik:
• to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,  

powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej  
umowy o pracę

• o statusie decyduje nawiązanie stosunku pracy

• może być tylko osobą fizyczną

• pojęcia „pracownik” nie można w żaden sposób odnosić  
do osoby prawnej - w rozumieniu tego przepisu nie jest  
to osoba, która wykonuje określone czynności dla innej 
osoby na innej podstawie prawnej niż np. umowa  
zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA



KLASA RYZYKA • zawierając umowę ubezpieczenia należy wskazać klasę ryzyka

• jeżeli do ubezpieczenia zgłoszone będą osoby należące do różnych klas ryzyka, 
wówczas należy wskazać liczbę osób przypisaną do każdej klasy

• jeżeli (w przypadku różnych klas ryzyka) nie ma możliwości wskazania dokładnej 
liczby osób dla każdej klasy ryzyka, dla wszystkich osób przyjmuje się klasę najwyższą, 
występującą wśród tych osób

KLASA I • pracownicy biurowi 

• pracownicy umysłowi

KLASA II • specjaliści ochrony zdrowia

• pracownicy naukowi w dziedzinie nauk fizycznych, chemicznych i pokrewnych, prowadzący 
badania naukowe w laboratoriach

• nauczyciele zawodu np. prowadzący kursy na prawo jazdy, instruktorzy, uczestnicy kursów 
zawodowych i doszkalających

• pracownicy techniczni zatrudnieni poza biurem, w pracowniach, laboratoriach, 
warsztatach, na budowach, w kuchni

• choreografowie, artyści teatru, opery, baletu, aktorzy

• zaopatrzeniowcy, pośrednicy handlowi, spedytorzy, magazynierzy

• rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy

• pracownicy zatrudnieni przy prostych pracach fizycznych

• osoby pracujące w rzemiośle, handlu, budownictwie, transporcie

• zawodowi wojskowi (poza zaliczonymi do klasy III)

• członkowie straży pożarnej (poza zaliczonymi do klasy III)

• przewodnicy oraz instruktorzy turystyczni, piloci wycieczek krajowych i zagranicznych

• komornicy, inkasenci, konduktorzy, listonosze, detektywi

• operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

• pracownicy fizyczni przemysłu drzewnego, energetycznego, górnictwa węglowego  
i kopalnictwa rud oraz soli mineralnych, budownictwa i przemysłu materiałów 
budowlanych, przemysłu chemicznego, ciężkiego, transportu lądowego i kolejnictwa

• pracownicy żeglugi morskiej i śródlądowej oraz lotnictwa (poza zaliczonymi do klasy III)

• rzemieślnicy pracujący przy maszynach z napędem mechanicznym i elektrycznym

• osoby zatrudnione w policji, straży miejskiej, ochronie lotniska, pogotowiu gazowym, 
elektrycznym, energetycznym

• ratownicy medyczni

• uczestnicy wczasów, wycieczek oraz imprez rekreacyjno-turystycznych

KLASA III  
(wyłącznie za zgodą Wiener):

• pracownicy fizyczni w górnictwie węglowym, kopalnictwie, gazownictwie, energetyce, 
hutnictwie, w służbach mundurowych

• pracownicy zatrudnieni w przemyśle stoczniowym – przy budowie i remontach statków

• osoby zatrudnione przy materiałach wybuchowych, radioaktywnych i chemicznych

• nurkowie

• osoby wykonujące prace na wysokościach lub pod ziemią

• operatorzy urządzeń dźwigowych

• pracownicy zatrudnieni przy urządzeniach wysokiego napięcia

• osoby zatrudnione w przemyśle naftowym (platformy lub szyby wiertnicze, magazyny 
paliwowe, stacje benzynowe)

• osoby zatrudnione w służbach ratowniczych górskich i wodnych

• ujeżdżacze koni wyścigowych

• akrobaci, kaskaderzy, pogromcy zwierząt i inne zawody związane z pracą w cyrku



ZAKRES PODSTAWOWY

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia/ Limity odpowiedzialności

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia NNW

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia NNW 
(1% sumy ubezpieczenia NNW za każdy 1% 
trwałego uszczerbku)

Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia 
mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

100% sumy ubezpieczenia NNW
(1% sumy ubezpieczenia NNW za każdy wskaźnik 
procentowy ustalony dla danego urazu)

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych 
ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

30% sumy ubezpieczenia NNW

Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

30% sumy ubezpieczenia NNW

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia, jeżeli 
uszczerbek przekroczy 50%

Zwrot kosztów dostosowania miejsca zamieszkania w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku

5 000 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia wózka inwalidzkiego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

6 000 zł

KLAUZULE DODATKOWE

Klauzula nr 1 Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 20% sumy ubezpieczenia NNW

Klauzula nr 2 Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy, nauki bądź innych 
czynności określonych w umowie ubezpieczenia lub pobytu w szpitalu w związku  
z nieszczęśliwym wypadkiem

5 000 zł

Klauzula nr 3 Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku  
z nieszczęśliwym wypadkiem

50% sumy ubezpieczenia NNW

Klauzula nr 4 Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego  
w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

6 000 zł

Klauzula nr 5 Świadczenie z tytułu śmierci osób bliskich ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

3 000 zł

Klauzula nr 6 Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej 3 000 zł

Klauzula nr 7 Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku 1% sumy ubezpieczenia NNW

Klauzula nr 8 Koszty poszukiwań i ratownictwa powstałe wskutek nieszczęśliwego
wypadku

10 000 zł

Klauzula nr 9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 50 000 zł 
100 000 zł

Klauzula nr 10 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej 
wykonującej zawód nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika 
pedagogicznego

50 000 zł 
100 000 zł

Klauzula nr 11 Usługi Assistance 3 000 zł

Klauzula nr 12 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z uczestnictwem 
ubezpieczonego w praktykach zawodowych, stażach, kursach lub szkoleniach 
zawodowych

10 000 zł 
25 000 zł 
50 000 zł 
100 000 zł

wiener.pl

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Materiał reklamowy niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA znajdują się w Ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.

WAŻNE! 
Jeśli w trakcie trwania ochrony ubezpieczający chciałby zmienić zakres ubezpieczenia (np. rozszerzyć o dodatkowe 
klauzule) należy:
• jak najszybciej poinformować o tym Wiener,
• wystąpić o rozwiązanie trwającej umowy i zawarcie nowej (obejmującej wybrane ryzyka);
albo 
• zawrzeć drugą polisę w zakresie podstawowym i rozszerzonym (nie ma możliwości zawarcia umowy na same 

ryzyka dodatkowe)

UWAGA:  
W przypadku więcej niż jednej umowy NNW łączna suma ubezpieczenia dla jednego ubezpieczonego  
nie może przekraczać 100 000 zł.
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