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zawarta w dniu ………………. roku Warszawie pomiędzy: 

……………………………………..

(imię i nazwisko) 

……………………………………..

(adres zamieszkania) 

…………………………………….

(PESEL) 

Występująca w imieniu: 

……………………………………..

(imię i nazwisko) 

……………………………………..

(adres zamieszkania) 

…………………………………….

zwanym dalej „Ubezpieczonym”

a 

NewsMap sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18 NIP:5272782166; KRS:0000640470; 

REGON: 36560310600000, numer rachunku bankowego ING BANK Śląski: 

3104 1990, reprezentowanym przez Artura Rosińskiego 

„NewsMap sp z o.o. ", razem zwanymi dalej 

 

Ustala się, iż niniejszą umową objęty jest okres od 

z §8. ust 1 Umowy) do dnia ………………………… 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczeni

zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartego pomiędzy NewsMap Sp. z.o.o z 

Ubezpieczonym. 

2. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby fizyczne posiadające obywatelst

lub cudzoziemcy. 
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UMOWA nr …../…../……… 

roku Warszawie pomiędzy:  

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………. 

” 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18 NIP:5272782166; KRS:0000640470; 

REGON: 36560310600000, numer rachunku bankowego ING BANK Śląski: 66 1050 1025 1000 0090 

reprezentowanym przez Artura Rosińskiego – Prezesa Zarządu   – zwanym dalej 

", razem zwanymi dalej Stronami. 

Ustala się, iż niniejszą umową objęty jest okres od …………………………….. 

………………………… (data zakończenia kwarantanny)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) na czas trwania kwarantanny ma 

zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartego pomiędzy NewsMap Sp. z.o.o z 

2. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby fizyczne posiadające obywatelst

 

 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18 NIP:5272782166; KRS:0000640470; 

66 1050 1025 1000 0090 

zwanym dalej 

 (data wpłaty zgodnie 

(data zakończenia kwarantanny) 

(OWU) na czas trwania kwarantanny ma 

zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartego pomiędzy NewsMap Sp. z.o.o z 

2. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie 
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3. W porozumieniu z Ubezpieczonym

postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWU. Postanowienia takie oraz 

zmiany zawartej umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej 

4. Do spraw nieuregulowanych w OWU mają zasto

szczególności Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących działalność 

ubezpieczeniową. 

§2. Jak należy rozumieć pojęcia użyte w OWU? 

1.  Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się:

1) kwarantanna – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odosobnienie osoby zdrowej, która była 

narażona na zakażenie, w celu zapobieże

i wysoce zakaźnych. 

II. KONSTRUKCJA UBEZPIECZENIA, PRZEDMIOT I ZAKRES ORAZ 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NewsMap Sp. z.o.o

§3. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona

administracyjnym za nieprzestrzeganie kwarantanny, którą nałożona na Ubezpieczonego 

niezgodnie z prawem.  

2. Bezprawność kwarantanny jest ustalana na podstawie analizy prawnej NewsMap Sp. z.o.o na 

podstawie informacji przedstawionych przez zainteresowanego ubezpieczeniem.

§4. Jaki jest zakres ubezpieczenia?

1. NewsMap Sp. z.o.o udziela ochrony ubezpieczeniowej całodobowo.

2. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania ubezpieczenia obejmuje okres wniesienia opłaty za ubezpieczenie do  końca 

trwania kwarantanny. 

§5. Jakie są ogólne wyłączenia odpowiedzialności NewsMap Sp. z.o.o 
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Ubezpieczonym, do treści umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone 

postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWU. Postanowienia takie oraz 

zmiany zawartej umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

euregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w 

szczególności Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących działalność 

§2. Jak należy rozumieć pojęcia użyte w OWU?  

Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się: 

zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odosobnienie osoby zdrowej, która była 

narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych 

KONSTRUKCJA UBEZPIECZENIA, PRZEDMIOT I ZAKRES ORAZ 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NewsMap Sp. z.o.o 

§3. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?  

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawna przed postępowaniem sądowym i 

administracyjnym za nieprzestrzeganie kwarantanny, którą nałożona na Ubezpieczonego 

2. Bezprawność kwarantanny jest ustalana na podstawie analizy prawnej NewsMap Sp. z.o.o na 

przedstawionych przez zainteresowanego ubezpieczeniem.

§4. Jaki jest zakres ubezpieczenia? 

1. NewsMap Sp. z.o.o udziela ochrony ubezpieczeniowej całodobowo. 

2. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

ubezpieczenia obejmuje okres wniesienia opłaty za ubezpieczenie do  końca 

§5. Jakie są ogólne wyłączenia odpowiedzialności NewsMap Sp. z.o.o  

 

 

, do treści umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone 

postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWU. Postanowienia takie oraz 

pod rygorem nieważności. 

sowanie przepisy prawa polskiego, w tym w 

szczególności Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących działalność 

zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odosobnienie osoby zdrowej, która była 

nia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych 

KONSTRUKCJA UBEZPIECZENIA, PRZEDMIOT I ZAKRES ORAZ 

prawna przed postępowaniem sądowym i 

administracyjnym za nieprzestrzeganie kwarantanny, którą nałożona na Ubezpieczonego 

2. Bezprawność kwarantanny jest ustalana na podstawie analizy prawnej NewsMap Sp. z.o.o na 

przedstawionych przez zainteresowanego ubezpieczeniem. 

2. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

ubezpieczenia obejmuje okres wniesienia opłaty za ubezpieczenie do  końca 
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1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sytuacji, w którym ubezpieczony zataił informację 

odnośnie sposobu nałożenia kwarantanny.

III. UMOWA UBEZPIECZENIA

§ 6. Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

      1.  Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego.

      2. NewsMap Sp. z.o.o potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem    u

3. Ubezpieczający jest obowiązany udzielić NewsMap Sp. z.o.o odpowiedzi na wszystkie 

pytania odnośnie okoliczności nałożenia kwarantanny

§7. W jaki sposób jest realizowane świadczenie ubezpieczenia?

1. Umowa ubezpieczenia obejmuje pomoc prawn

1) wyjaśnień; 

2) sprzeciwów; 

3) apelacji; 

4) odwołanie od decyzji administracyjnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

2. Wyżej wymienione pisma procesowe 

podstawie udzielonego przez Ubezpieczonego pełnomocnictwa i 

organami (policja, Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny, Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny) nielegalność nałożonej 

kwarantanny na Ubezpieczone

§8. Kiedy rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność NewsMap Sp. z.o.o?

1. Odpowiedzialność NewsMap Sp. z.o.o rozpoczyna się od momentu dokonania 

opłaty ubezpieczeniowej w wysokości 1

na podany na wstępie umowy 

2. Odpowiedzialność NewsMap Sp. z.o.o za skutki prawne nieprzestrzegania kwarantanny 

kończy się w 12 miesiące po zakończeniu kwarantanny

3. W przypadku rozpoczęcia likwidacji powstałej szkody o 

którym mowa w §8 ust 2 wydłużany jest do 24 miesięcy.
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Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sytuacji, w którym ubezpieczony zataił informację 

odnośnie sposobu nałożenia kwarantanny. 

III. UMOWA UBEZPIECZENIA 

§ 6. Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia? 

1.  Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego. 

NewsMap Sp. z.o.o potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem    u

Ubezpieczający jest obowiązany udzielić NewsMap Sp. z.o.o odpowiedzi na wszystkie 

pytania odnośnie okoliczności nałożenia kwarantanny 

§7. W jaki sposób jest realizowane świadczenie ubezpieczenia? 

Umowa ubezpieczenia obejmuje pomoc prawną w zakresie przygotowań pism procesowych:

4) odwołanie od decyzji administracyjnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Wyżej wymienione pisma procesowe będą wnoszone przez profesjonalnego adwokata na 

ie udzielonego przez Ubezpieczonego pełnomocnictwa i mają dowieźć przed 

organami (policja, Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny, Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny) nielegalność nałożonej 

kwarantanny na Ubezpieczonego. 

§8. Kiedy rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność NewsMap Sp. z.o.o? 

Odpowiedzialność NewsMap Sp. z.o.o rozpoczyna się od momentu dokonania 

ubezpieczeniowej w wysokości 199,99 zł brutto za pośrednictwem płatności PayU lub 

na wstępie umowy numer konta bankowego. 

Odpowiedzialność NewsMap Sp. z.o.o za skutki prawne nieprzestrzegania kwarantanny 

miesiące po zakończeniu kwarantanny objętej niniejszą umową.

W przypadku rozpoczęcia likwidacji powstałej szkody o której mowa §11 ust 3. okres o 

którym mowa w §8 ust 2 wydłużany jest do 24 miesięcy. 

 

 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sytuacji, w którym ubezpieczony zataił informację 

NewsMap Sp. z.o.o potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem    ubezpieczenia. 

Ubezpieczający jest obowiązany udzielić NewsMap Sp. z.o.o odpowiedzi na wszystkie 

ą w zakresie przygotowań pism procesowych: 

4) odwołanie od decyzji administracyjnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

będą wnoszone przez profesjonalnego adwokata na 

mają dowieźć przed 

organami (policja, Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny, Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny) nielegalność nałożonej 

Odpowiedzialność NewsMap Sp. z.o.o rozpoczyna się od momentu dokonania jednorazowej 

zł brutto za pośrednictwem płatności PayU lub 

Odpowiedzialność NewsMap Sp. z.o.o za skutki prawne nieprzestrzegania kwarantanny 

objętej niniejszą umową. 

której mowa §11 ust 3. okres o 
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§9. Kiedy i z jakich powodów umowa ubezpieczenia wygasa?

1. Umowa ubezpieczenia wygasa:

1) z upływem okresu ubezpieczenia, czyli zakończenia kwarantanny.

2. Niemniej umowa obowiązuje skutkami prawnymi za 

zgodnie z §8. ust 2. Umowy.

§10. Jakich sytuacji nie uwzględnia niniejsza umowa?

1. Umowa ubezpieczenia nie uwzględnia zaangażowania prawnego NewsMap Sp. z.o.o w 

postaci: 

1) fizycznego udziału profesjonalnego pełnomocnika w rozprawie sądowej lub postępowaniu 

przed sanepidem (np. przeglądaniem akt)

2) przygotowania skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub 

skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjn

2. Wyżej wymienione sytuacje mogą zostać zrealizowane przez NewsMap Sp. z.o.o w ramach 

dodatkowego rozliczenia.

§11. Obowiązki Ubezpieczon

NewsMap Sp. z.o.o 

1. Za moment powstania szkody uważa się:

1) wezwanie na przesłuchanie na 

skierowanie wniosku o ukarani

ubezpieczonym okresie;

2) zawiadomienie z Sądu

obowiązku odbycia kwarantanny ubezpieczonym okresie;

3) zawiadomienie z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o rozpoczęciu 

postępowania ws. naruszenia obowiązku odbycia kwarantanny ubezpieczonym okresie;

4) decyzji z Państwowego Powiatowego Inspektora

kary administracyjnej za naruszenie obowiązku odbycia kwarantanny w

okresie. 

2. W wyżej wymienionych przypadkach Ubezpieczony zobowiązany jest przesłać w ciągu 

maksymalnie 2 dni od otrzymania dokumentu na ad

powodującego szkodę. 
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. Kiedy i z jakich powodów umowa ubezpieczenia wygasa? 

Umowa ubezpieczenia wygasa: 

z upływem okresu ubezpieczenia, czyli zakończenia kwarantanny. 

Niemniej umowa obowiązuje skutkami prawnymi za ubezpieczony okres trwania kwarantanny 

zgodnie z §8. ust 2. Umowy. 

§10. Jakich sytuacji nie uwzględnia niniejsza umowa? 

Umowa ubezpieczenia nie uwzględnia zaangażowania prawnego NewsMap Sp. z.o.o w 

zycznego udziału profesjonalnego pełnomocnika w rozprawie sądowej lub postępowaniu 

przed sanepidem (np. przeglądaniem akt) 

przygotowania skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub 

skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Wyżej wymienione sytuacje mogą zostać zrealizowane przez NewsMap Sp. z.o.o w ramach 

dodatkowego rozliczenia. 

Ubezpieczonego w momencie powstania szkody i jej likwidacja 

Za moment powstania szkody uważa się: 

wezwanie na przesłuchanie na Komendę Policji ws. uzasadnione

skierowanie wniosku o ukaranie za naruszenie obowiązku odbycia kwarantanny w 

ubezpieczonym okresie; 

ądu Rejonowego o wpłynięciu wniosku o ukaranie za naruszenie 

bowiązku odbycia kwarantanny ubezpieczonym okresie; 

zawiadomienie z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o rozpoczęciu 

postępowania ws. naruszenia obowiązku odbycia kwarantanny ubezpieczonym okresie;

decyzji z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o nałożeniu pieniężnej 

kary administracyjnej za naruszenie obowiązku odbycia kwarantanny w

W wyżej wymienionych przypadkach Ubezpieczony zobowiązany jest przesłać w ciągu 

maksymalnie 2 dni od otrzymania dokumentu na adres kontakt@newsmap.pl skan dokumentu 

 

 

ubezpieczony okres trwania kwarantanny 

Umowa ubezpieczenia nie uwzględnia zaangażowania prawnego NewsMap Sp. z.o.o w 

zycznego udziału profesjonalnego pełnomocnika w rozprawie sądowej lub postępowaniu 

przygotowania skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub 

Wyżej wymienione sytuacje mogą zostać zrealizowane przez NewsMap Sp. z.o.o w ramach 

tania szkody i jej likwidacja przez 

ws. uzasadnionego podejrzenia o 

e za naruszenie obowiązku odbycia kwarantanny w 

wpłynięciu wniosku o ukaranie za naruszenie 

zawiadomienie z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o rozpoczęciu 

postępowania ws. naruszenia obowiązku odbycia kwarantanny ubezpieczonym okresie; 

tu Sanitarnego o nałożeniu pieniężnej 

kary administracyjnej za naruszenie obowiązku odbycia kwarantanny w ubezpieczonym 

W wyżej wymienionych przypadkach Ubezpieczony zobowiązany jest przesłać w ciągu 

res kontakt@newsmap.pl skan dokumentu 
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3. Po otrzymaniu skanu dokumentu zgodnie, NewsMap Sp. z.o.o przesyła do Ubezpieczonego 

pełnomocnictwo na podstawie którego skanu profesjonalny pełnomocnik sporządzi i wyśle w 

ciągu 5 dni do organu sto

4. Ubezpieczony jest zobowiązany do współpracy i informacji drogą e

dokumentów z wyżej wymienionych organów na podstawie których pełnomocnik będzie 

załatwiał sprawę w sposób wymieniony §7. ust 1.

§12. Inne postanowienia 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 2

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Ubezpieczonego, NewsMap Sp. z.o.o zwraca 

ubezpieczonemu kwotę 

zakończenia umowy, pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 15%.

3. W przypadku wcześniej zamówionej i opłaconej analizy prawnej odnośnie legalności 

nałożonego obowiązku kwarantanny, NewsMap Sp z.o.o zwraca na konto Ubezpieczonego 

kwotę 29,99 zł brutto, po zakupie niniejszej usługi ubezpieczenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą roz

drodze polubownej, a w razie bezskutecznego jej wyczerpania, właściwym do rozpoznania 

będzie Sąd właściwy dla siedziby NewsMap Sp. z.o.o.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 Ubezpieczony   

 

 

 …………………………….                        
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Po otrzymaniu skanu dokumentu zgodnie, NewsMap Sp. z.o.o przesyła do Ubezpieczonego 

pełnomocnictwo na podstawie którego skanu profesjonalny pełnomocnik sporządzi i wyśle w 

ciągu 5 dni do organu stosowne pismo procesowe. 

Ubezpieczony jest zobowiązany do współpracy i informacji drogą e-mailową o otrzymywaniu 

dokumentów z wyżej wymienionych organów na podstawie których pełnomocnik będzie 

załatwiał sprawę w sposób wymieniony §7. ust 1. 

Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 2-dniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania umowy przez Ubezpieczonego, NewsMap Sp. z.o.o zwraca 

ubezpieczonemu kwotę 14,99 zł brutto za każdy dzień do końca kwarantanny od momentu 

zakończenia umowy, pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 15%.

W przypadku wcześniej zamówionej i opłaconej analizy prawnej odnośnie legalności 

nałożonego obowiązku kwarantanny, NewsMap Sp z.o.o zwraca na konto Ubezpieczonego 

, po zakupie niniejszej usługi ubezpieczenia. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą roz

drodze polubownej, a w razie bezskutecznego jej wyczerpania, właściwym do rozpoznania 

będzie Sąd właściwy dla siedziby NewsMap Sp. z.o.o. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

                        NewsMap Sp. z.o.o

                             …………………………….

 

 

Po otrzymaniu skanu dokumentu zgodnie, NewsMap Sp. z.o.o przesyła do Ubezpieczonego 

pełnomocnictwo na podstawie którego skanu profesjonalny pełnomocnik sporządzi i wyśle w 

mailową o otrzymywaniu 

dokumentów z wyżej wymienionych organów na podstawie których pełnomocnik będzie 

dniowego okresu wypowiedzenia. 

W przypadku rozwiązania umowy przez Ubezpieczonego, NewsMap Sp. z.o.o zwraca 

za każdy dzień do końca kwarantanny od momentu 

zakończenia umowy, pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 15%. 

W przypadku wcześniej zamówionej i opłaconej analizy prawnej odnośnie legalności 

nałożonego obowiązku kwarantanny, NewsMap Sp z.o.o zwraca na konto Ubezpieczonego 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w 

drodze polubownej, a w razie bezskutecznego jej wyczerpania, właściwym do rozpoznania 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

NewsMap Sp. z.o.o 

…………………………….      


