
Ogólne warunki 
ochrony zdrowia pracowniczego do deklaracji udziału w składce pracowniczej 

„DOBRO CZYŃ” pracowniczy 
 
1) Przedmiotem ochrony jest zdrowie ubezpieczonego. 
2) Zakres ochrony zdrowia obejmuje: 

a) Całkowite i trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w okresie obowiązywania 
deklaracji „DOBRO CZYŃ” pracowniczy. 

3) Ochrona polega na finansowaniu leczenia, operacji, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i protez 
za środki zebrane przez Fundację zgodnie z działaniami statutowymi fundacji. 

4) Finansowaniu podlegają zdarzenia: 
a) utrata którejkolwiek z kończyn w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
b) utrata wzroku, w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

5) Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia 
a) Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest podpisanie deklaracji pracowniczej „DOBRO CZYŃ” 

oraz zaznaczenie opcji „ubezpieczenie”. 
b) Ochroną zdrowia objęci są pracownicy, biorący udział w projekcie „DOBRO CZYŃ” pracowniczy, którzy 

zadeklarują się wspomagać Fundację „Pomóż i Ty”, poprzez regularne dobrowolne przekazywanie części 
swoich przychodów np. końcówki pensji, na rzecz Fundacji „Pomóż i Ty”. 

c) Minimalna kwota deklaracji uprawniająca do skorzystania z ochrony zdrowia nie może być niższa niż 5 zł 
miesięcznie, a deklaracja podpisana minimum na rok. 

d) Brak jakiejkolwiek wpłaty oznaczonej w deklaracji, przez pracownika skutkuje przerwaniem jego ochrony 
zdrowia. 

6) Wyłączenia 
a) Ochroną objęci są tylko pracownicy, nie obejmuje ona bliskich ani rodzin pracownika. 
b) Ochrona nie podlega dziedziczeniu. 
c) Próba samobójcza ubezpieczonego, nie będzie objęta ochroną ubezpieczeniową 

7) Forma finansowania i zgłoszenie zajścia zdarzenia 
a) Finansowanie odbywać się będzie zgodnie z działaniami zawartymi w statucie Fundacji. 
b) O zaistnieniu zdarzenia, pracownik zobowiązany jest powiadomić Fundacje w terminie max. 60 dni od 

zaistnienia zdarzenia, poprzez złożenie stosownej dokumentacji. 
c) Po złożeniu stosownej dokumentacji, osobie poszkodowanej – pracownikowi jest otwierane subkonto – 

rachunek do gromadzenia środków na jego rzecz. 
d) O stanie środków na koncie poszkodowany pracownik jest informowany raz w miesiącu 
e) Środki zbierane są na konto Fundacji 'POMÓŻ I TY' z dopiskiem określającym cel i na kogo środki 

zostaną przekazane.  
f) Środki zbierane są na konkretną procedurę medyczną. Środki z zagranicy mogą być umieszczane na 

subkoncie dewizowym.  
g) W przypadku pozyskania środków na konkretną procedurę medyczną w rozmiarze przekraczającym 

potrzeby, Fundacja ma prawo przekazać nadwyżkę na potrzeby innych podopiecznych.  
h) Środki na konkretną procedurę medyczną zostają przelane niezwłocznie po otrzymaniu oryginalnych 

rachunków od kliniki, szpitala, producenta protez.  
i) Odstępstwa od zasad określonych niniejszymi warunkami jest możliwe wyłącznie w wypadku odmiennych 

postanowień zawartych w indywidualnych umowach z Darczyńcami i Podopiecznymi.  
8) Wymagane dokumenty: 

a) wniosek o udostępnienie rachunku Fundacji dla gromadzenia środków,  
b) kopia pełnej dokumentacji historii choroby (poświadczona za zgodność z oryginałem przez lekarza 

prowadzącego lub kierownika ZOZ)  
c) pisemne zaświadczenie o zaleconej procedurze medycznej podpisane przez właściwego lekarza lub 

komisję lekarską,  
d) przewidywany koszt zastosowania zaleconej procedury medycznej (dokument wystawiony przez właściwy 

ośrodek leczniczy, terapeutyczny lub producenta protezowania, faktura proforma),  
e) orzeczenie o niepełnosprawności,  
f) oświadczenie o podjętych działaniach w zakresie objętych wnioskiem (dane dotyczące darowizn, 

sponsorów, innych organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc, w tym wartość tej pomocy),  
g) oświadczenie o akceptacji zasad zawartych w ogólnych warunkach,  
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunek, w zakresie 

niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie środków dla sfinansowania procedury medycznej.  


