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GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ˚YCIE
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO „SPOKOJNA G¸OWA PLUS”
ROZDZIA¸ I

9)

Postanowienia ogólne
§1
Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji
ogólnych warunków ubezpieczenia
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie
do umów grupowego ubezpieczenia na ˝ycie zawieranych
przez Ubezpieczajàcego na rzecz Ubezpieczonych.
Umowa ubezpieczenia jest umowà ubezpieczenia na rzecz
osoby trzeciej.
Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta w zakresie
podstawowym,
obejmujàcym
wy∏àcznie
ryzyko
podstawowe, bàdê w zakresie rozszerzonym, obejmujàcym
równie˝ wybrane ryzyka dodatkowe. W przypadku
zawarcia umowy w zakresie rozszerzonym, do umowy b´dà
mia∏y zastosowanie – oprócz niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia (ogólne warunki ubezpieczenia
podstawowego) – równie˝ odpowiednie ogólne warunki
ubezpieczenia dodatkowego.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o niniejsze
ogólne warunki ubezpieczenia oraz – w przypadku zawarcia
umowy ubezpieczenia w zakresie rozszerzonym – w oparciu
o
odpowiednie
ogólne
warunki
ubezpieczenia
dodatkowego. Do umowy ubezpieczenia – w zale˝noÊci od
tego,
jakie
ryzyka
dodatkowe
zosta∏y
obj´te
odpowiedzialnoÊcià
Towarzystwa
–
mo˝e
mieç
zastosowanie wi´cej ni˝ jeden rodzaj ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest polisa
ubezpieczeniowa. Polisa ubezpieczeniowa okreÊla
w szczególnoÊci: poczàtek okresu odpowiedzialnoÊci,
sumy ubezpieczenia, wysokoÊç sk∏adki oraz zakres ryzyk
obejmowanych ochronà w ramach umowy ubezpieczenia.
W polisie ubezpieczeniowej zawarte sà tak˝e postanowienia
umowne odbiegajàce od treÊci ogólnych warunków
ubezpieczenia – o ile postanowienia takie zosta∏y w∏àczone
przez strony do umowy ubezpieczenia.
Osoby przyst´pujàce do ubezpieczenia otrzymujà pisemne
potwierdzenie przystàpienia do ubezpieczenia.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zawierajà ogólne
postanowienia odnoszàce si´ do umowy ubezpieczenia
oraz szczegó∏owe postanowienia dotyczàce ryzyka
podstawowego.
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zawierajà
postanowienia nieuj´te w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia
–
w szczególnoÊci
szczegó∏owe
postanowienia dotyczàce ryzyk dodatkowych.

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

§2
Przedmiot umowy ubezpieczenia
1.

2.

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez
Towarzystwo ryzyka zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
w postaci Êmierci Ubezpieczonego (ryzyko podstawowe)
– bez wzgl´du na przyczyn´ Êmierci, z zastrze˝eniem
przewidzianych umowà wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa.
Z zastrze˝eniem § 12 ust. 3 i § 13 niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia, przez okres pierwszych trzech
miesi´cy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ryzyka podstawowego (karencja) Towarzystwo ponosi
odpowiedzialnoÊç na warunkach grupowego ubezpieczenia
na wypadek Êmierci ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku.
Przedmiotem umowy ubezpieczenia mo˝e byç równie˝
ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajÊcia innych
wypadków ubezpieczeniowych ni˝ okreÊlony w ust. 1
(ryzyka dodatkowe). Postanowienia dotyczàce ryzyk
dodatkowych zawarte sà w ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego.

21)

22)

22)

§3
Definicje
Terminom u˝ytym w umowie grupowego ubezpieczenia na ˝ycie
(umowa ubezpieczenia) nadaje si´ nast´pujàce znaczenia:
1) Towarzystwo – Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ
˚yciowych i Rentowych Concordia Capital Spó∏ka Akcyjna
z siedzibà w Poznaniu przy ul. Âw. Micha∏a 43, 61-119
Poznaƒ;
2) Ubezpieczajàcy – osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej b´dàca stronà umowy ubezpieczenia;
3) Ubezpieczony – osoba, która przystàpi∏a do ubezpieczenia
jako osoba, na rzecz której umowa ubezpieczenia jest
zawierana;
4) Wspó∏ubezpieczony – inna ni˝ Ubezpieczony osoba, której
˝ycie bàdê zdrowie jest przedmiotem ochrony w ramach
umowy ubezpieczenia;
5) Uposa˝ony – osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako
uprawniona do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego
na wypadek Êmierci Ubezpieczonego;
6) Uprawniony – Ubezpieczony, Uposa˝ony lub inna osoba
uprawniona do otrzymania Êwiadczenia z umowy
ubezpieczenia;
7) Przyst´pujàcy – osoba przyst´pujàca do ubezpieczenia na
podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomi´dzy
Towarzystwem a Ubezpieczajàcym;
8) Wiek wst´pu – wiek obliczany jako ró˝nica roku
kalendarzowego, w którym rozpoczyna si´ w stosunku do
danego Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa i roku
kalendarzowego, w którym urodzi∏ si´ Ubezpieczony;

23)

24)

Umowa ubezpieczenia bàdê umowa ubezpieczenia
grupowego – umowa grupowego ubezpieczenia na ˝ycie,
zawierana na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia
podstawowego oraz – w przypadku obj´cia ochronà ryzyk
dodatkowych – na podstawie ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, a tak˝e – o ile strony tak
uzgodni∏y – postanowieƒ szczególnych zawartych w polisie
ubezpieczeniowej;
Umowa ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego
– umowa ubezpieczenia na ˝ycie indywidualnie
kontynuowana zawarta w oparciu o ogólne warunki
ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, a tak˝e
– o ile strony tak uzgodni∏y – postanowieƒ szczególnych
zawartych w polisie ubezpieczeniowej;
Ogólne warunki ubezpieczenia – wszystkie ogólne
warunki ubezpieczenia, majàce zastosowanie do danej
umowy ubezpieczenia – zarówno ogólne warunki
ubezpieczenia podstawowego, jak i ogólne warunki
ubezpieczenia dodatkowego;
Ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego
– niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia;
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego – ogólne
warunki zawierajàce postanowienia dotyczàce ryzyk
dodatkowych oraz inne postanowienia, nie uj´te
w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego;
Ogólne
warunki
ubezpieczenia
indywidualnie
kontynuowanego – ogólne warunki, na podstawie których
Ubezpieczony po wygaÊni´ciu w stosunku do niego
ochrony ubezpieczeniowej z umowy ubezpieczenia ma
mo˝liwoÊç indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia;
Okres ubezpieczenia – okres, w którym Towarzystwo
udziela ochrony ubezpieczeniowej;
Okres sk∏adkowy – okres ubezpieczenia, którego dotyczy
op∏acona sk∏adka. D∏ugoÊç okresów sk∏adkowych zale˝na
jest od cz´stotliwoÊci op∏acania sk∏adki;
Karencja – okres, w którym nast´puje odroczenie poczàtku
udzielania w odniesieniu do danego Ubezpieczonego
ochrony ubezpieczeniowej bàdê ograniczenie tej ochrony;
Ryzyko podstawowe – ponoszone przez Towarzystwo
ryzyko zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego w postaci
Êmierci Ubezpieczonego, bez wzgl´du na przyczyn´
Êmierci;
Ryzyko dodatkowe – ponoszone przez Towarzystwo
ryzyko zajÊcia innych wypadków ubezpieczeniowych ni˝
wypadek w ryzyku podstawowym. Przez ryzyko dodatkowe
rozumie si´ równie˝ ponoszone przez Towarzystwo ryzyko
zajÊcia wypadków ubezpieczeniowych w postaci Êmierci
Ubezpieczonego na skutek okreÊlonych, nazwanych
w umowie przyczyn;
Nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie wywo∏ane
przyczynà
zewn´trznà
i
niezale˝nà
od
woli
Ubezpieczonego, b´dàce bezpoÊrednià i wy∏àcznà
przyczynà
wypadku
ubezpieczeniowego.
Przez
nieszcz´Êliwy wypadek nie rozumie si´ zawa∏u serca lub
udaru mózgu;
Uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie cia∏a lub rozstrój
zdrowia powodujàcy takie upoÊledzenie sprawnoÊci
organizmu bàdê jego cz´Êci, które uniemo˝liwia powrót do
stanu zdrowia sprzed zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego;
Zawa∏ serca – martwica fragmentu tkanek mi´Ênia
sercowego powsta∏a na skutek jego niedokrwienia. Zawa∏
serca powinien byç stwierdzony wystàpieniem typowych
dolegliwoÊci bólowych w wywiadzie podmiotowym oraz
wystàpieniem wczeÊniej niewyst´pujàcych zmian w zapisie
EKG, a tak˝e wzrostem st´˝enia w surowicy krwi enzymów
lub innych markerów charakterystycznych dla zawa∏u
mi´Ênia sercowego;
Udar mózgu – zaburzenie ukrwienia mózgu na skutek
zaburzenia dop∏ywu krwi t´tniczej do mózgu albo
krwawienia do mózgu na skutek uszkodzenia naczyƒ
krwionoÊnych,
powodujàce
powstanie
objawów
neurologicznych, wyst´pujàcych przez co najmniej
24 godziny; powsta∏e na skutek udaru mózgu deficyty
neurologiczne muszà byç obecne przez co najmniej
3 miesiàce;
Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej, która
zatrudnia pracowników;
Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy
o prac´, powo∏ania, wyboru, mianowania, spó∏dzielczej
umowy o prac´, osoba wykonujàca prac´ nak∏adczà na
podstawie pisemnej umowy z pracodawcà, osoba
zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy
agencyjnej, bàdê innej podobnej umowy, osoba zatrudniona
na podstawie kontraktu mened˝erskiego, osoba
zatrudniona na podstawie umowy zawartej w nast´pstwie
powo∏ania lub wyboru tej osoby do organu
reprezentujàcego, a tak˝e osoba b´dàca cz∏onkiem bàdê
wspólnikiem jednostki organizacyjnej nie posiadajàcej
osobowoÊci prawnej, b´dàcej Ubezpieczajàcym.

3.

4.

§5
Czas trwania umowy ubezpieczenia
1.

2.

3.

4.

§6

1.

2.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu w wyniku:
1) bezskutecznego up∏ywu terminu prolongaty op∏acenia
sk∏adki oraz zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej,
o których mowa w § 19 – z ostatnim dniem, za który
przypada∏a zap∏acona sk∏adka,
2) odstàpienia od umowy ubezpieczenia – z datà
odstàpienia,
3) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia – z momentem
up∏ywu okresu wypowiedzenia,
4) up∏ywu okresu na jaki zosta∏a zawarta, chyba
˝e zostanie przed∏u˝ona na kolejny roczny okres
ubezpieczenia – z up∏ywem ostatniego dnia okresu na
jaki zosta∏a zawarta.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu tak˝e z up∏ywem
miesiàca, na koniec którego ogólna liczba Ubezpieczonych
spad∏a poni˝ej pi´ciu osób.
§7
Odstàpienie

1.

2.

Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo do odstàpienia od
umowy ubezpieczenia w terminie 30-u dni, a je˝eli jest
przedsi´biorcà, w terminie 7-u dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku odstàpienia od umowy Ubezpieczajàcy nie
jest zobowiàzany do op∏acania sk∏adki za okres, w którym
Towarzystwo udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.
§8
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

1.

2.

Ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia
z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu, którego poczàtek
przypada na pierwszy dzieƒ miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym zosta∏o z∏o˝one oÊwiadczenie
o wypowiedzeniu.
Z∏o˝enie wypowiedzenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego od
obowiàzku op∏acania sk∏adki za ochron´ ubezpieczeniowà
udzielanà przez Towarzystwo w okresie wypowiedzenia.
ROZDZIA¸ III
Przystàpienie do ubezpieczenia

Zawarcie i czas trwania umowy ubezpieczenia

§9

§4

Prawo przystàpienia do ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenia

2.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego
roku i ulega przed∏u˝eniu na dalsze roczne okresy
ubezpieczenia, je˝eli co najmniej na miesiàc przed up∏ywem
roku ˝adna ze stron nie z∏o˝y oÊwiadczenia o jej
nieprzed∏u˝aniu. Postanowienie to stosuje si´ odpowiednio
w stosunku do ka˝dego kolejnego rocznego okresu
ubezpieczenia.
W polisie ubezpieczeniowej okreÊla si´ wy∏àcznie poczàtek
okresu ubezpieczenia Towarzystwa. Dokonane zgodnie
z ust. 1 przed∏u˝enie okresu ubezpieczenia nie wymaga
wystawienia nowej polisy ubezpieczeniowej. Nowa polisa
ubezpieczeniowa wystawiana jest wy∏àcznie w razie zmiany
warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku
wystawienia nowej polisy ubezpieczeniowej jako poczàtek
okresu ubezpieczenia wpisuje si´ dzieƒ, od którego
obowiàzujà nowe warunki umowy ubezpieczenia.
Co najmniej na miesiàc przed up∏ywem ka˝dego rocznego
okresu ubezpieczenia ka˝da ze stron mo˝e zaproponowaç
drugiej stronie przed∏u˝enie umowy ubezpieczenia
w oparciu o nowe warunki umowy ubezpieczenia.
Je˝eli w okresie 14 dni od dor´czenia, Ubezpieczajàcy nie
z∏o˝y oÊwiadczenia o akceptacji propozycji nowych
warunków umowy, przyjmuje si´, ˝e Ubezpieczajàcy
propozycj´ odrzuci∏, z zastrze˝eniem woli kontynuowania
umowy na niezmienionych warunkach.

Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia

ROZDZIA¸ II

1.

dokumentów,
których
za˝àda∏o
Towarzystwo,
w szczególnoÊci:
1) wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
2) deklaracji przystàpienia do ubezpieczenia osób, które
majà zostaç obj´te ochronà w ramach umowy
ubezpieczenia,
3) wykazu osób przyst´pujàcych do ubezpieczenia przy
zawieraniu umowy.
Towarzystwo przed zawarciem umowy ubezpieczenia
przekazuje
Ubezpieczajàcemu
ogólne
warunki
ubezpieczenia, w oparciu o które zawierana b´dzie umowa
ubezpieczenia oraz obowiàzujàce formularze, zwiàzane
z umowà ubezpieczenia.
Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z dniem
dor´czenia Ubezpieczajàcemu polisy ubezpieczeniowej,
chyba ˝e strony umowy postanowi∏y inaczej. Wystawienie
i dor´czenie nowej polisy ubezpieczeniowej zgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 2 lub § 18 ust. 2 nie oznacza
jednak zawarcia nowej umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest pomi´dzy
Towarzystwem, a Ubezpieczajàcym, który zawiera umow´
ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych.
Podstawà do zawarcia umowy ubezpieczenia jest
przekazanie przez Ubezpieczajàcego pierwszej sk∏adki oraz
dostarczenie Towarzystwu wszystkich informacji oraz

1.

Z zastrze˝eniem § 10 do ubezpieczenia mo˝e przystàpiç
ka˝da osoba, którà Ubezpieczajàcy zg∏osi Towarzystwu
jako osob´, która ma zostaç obj´ta ubezpieczeniem,
przekazujàc Towarzystwu wype∏nionà przez t´ osob´
deklaracj´ przystàpienia do ubezpieczenia. Nie jest mo˝liwe
z∏o˝enie przez osob´ przyst´pujàcà do ubezpieczenia
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deklaracji przystàpienia bezpoÊrednio do Towarzystwa.
Je˝eli deklaracja przystàpienia zostanie z∏o˝ona w terminie
póêniejszym ni˝ dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego
Ubezpieczonego zostanie udzielona z poczàtkiem
kolejnego okresu sk∏adkowego – zgodnie z cz´stotliwoÊcià
op∏acania sk∏adki.

2.

§ 10
Wiek przystàpienia
Do ubezpieczenia mogà przystàpiç osoby, których wiek wst´pu
w dniu poczàtku ochrony ubezpieczeniowej b´dzie nie ni˝szy
ni˝ 16 lat i nie wy˝szy ni˝ 65 lat.

3.

§ 11
Tryb przystàpienia do ubezpieczenia
1.

2.

3.

4.

Przyst´pujàcy sk∏ada na piÊmie, w formie deklaracji
przystàpienia, oÊwiadczenie o wyra˝eniu woli obj´cia
ochronà ubezpieczeniowà. Deklaracje przystàpienia sà
przekazywane
Towarzystwu
za
poÊrednictwem
Ubezpieczajàcego. Za dat´, w której Przyst´pujàcy
przystàpi∏ do ubezpieczenia uwa˝a si´ dzieƒ wskazany
w indywidualnym potwierdzeniu przystàpienia (poczàtek
ochrony ubezpieczeniowej).
Warunkiem udzielenia ochrony w odniesieniu do danego
Ubezpieczonego jest wyra˝enie przez Towarzystwo zgody
na przystàpienie danej osoby do ubezpieczenia. Zgoda ta
wyra˝ana jest poprzez wystawienie indywidualnego
potwierdzenia przystàpienia.
Towarzystwo
mo˝e
uzale˝niç
przystàpienie
do
ubezpieczenia od przedstawienia przez Przyst´pujàcego
dodatkowych dokumentów, w tym od z∏o˝enia
oÊwiadczenia o stanie zdrowia lub od poddania si´ na koszt
Towarzystwa
badaniom
lekarskim
w
zakresie
uzasadnionym
ocenà
ryzyka
ubezpieczeniowego.
Towarzystwo mo˝e odmówiç obj´cia Przyst´pujàcego
ochronà ubezpieczeniowà bez podawania przyczyn
odmowy.
Towarzystwo
jest
zobowiàzane
na
wniosek
Przyst´pujàcego udost´pniç mu wyniki badaƒ lekarskich,
którym zosta∏ poddany. Udost´pnienie wyników badaƒ
nast´puje na wniosek Przyst´pujàcego równie˝
w
przypadku,
gdy
Przyst´pujàcy
zrezygnowa∏
z przystàpienia do ubezpieczenia bàdê Towarzystwo
odmówi∏o
obj´cia
Przyst´pujàcego
ochronà
ubezpieczeniowà.
Jednak˝e
w
przypadku,
gdy
Przyst´pujàcy
zrezygnowa∏
z
przystàpienia
do
ubezpieczenia, Towarzystwo udost´pnia Przyst´pujàcemu
wyniki badaƒ tylko pod warunkiem, ˝e Przyst´pujàcy
pokryje ich koszt.
§ 12

§ 14

2.

3.

4.

Ubezpieczony ma prawo do przenoszenia si´ pomi´dzy
umowami
ubezpieczenia
zawartymi
pomi´dzy
Towarzystwem a Ubezpieczajàcym. Przeniesienie si´
Ubezpieczonego pomi´dzy umowami ubezpieczenia jest
skuteczne od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, do
której Ubezpieczony si´ przenosi lub od pierwszego dnia
nowego rocznego okresu ubezpieczenia liczonego dla tej
umowy.
Przeniesienie pomi´dzy umowami ubezpieczenia odbywa
si´ poprzez z∏o˝enie przez Ubezpieczonego, za
poÊrednictwem Ubezpieczajàcego, nowej deklaracji
przystàpienia, w oparciu o którà Towarzystwo wystawia dla
Ubezpieczonego nowe indywidualne potwierdzenie
przystàpienia. Z∏o˝enie przez Ubezpieczonego nowej
deklaracji przystàpienia jest równoznaczne z wystàpieniem
Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia, z której
Ubezpieczony si´ przenosi – z up∏ywem ostatniego dnia
przypadajàcego przed terminem, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku, gdy przeniesienie si´ Ubezpieczonego
pomi´dzy umowami ubezpieczenia, powoduje wzrost
odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej Towarzystwa – bàdê to
w wymiarze ryzyk obj´tych ubezpieczeniem, bàdê to
w wymiarze wysokoÊci sumy ubezpieczenia – Towarzystwo
stosuje karencje przewidziane niniejszymi ogólnymi
warunkami
ubezpieczenia
podstawowego,
jak
i odpowiednimi ogólnymi warunkami ubezpieczeƒ
dodatkowych, w∏àczonych do umowy ubezpieczenia.
Z zastrze˝eniem ust. 4, karencje, o których mowa stosuje
si´ tylko do tej cz´Êci zakresu ubezpieczenia i wysokoÊci
sum
ubezpieczenia,
która
nie
by∏a
obj´ta
odpowiedzialnoÊcià Towarzystwa w ramach ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu na
podstawie umowy ubezpieczenia, z której Ubezpieczony
przenosi si´.
Do wymaganych w nowej umowie ubezpieczenia okresów
karencji wlicza si´ okres ubezpieczenia, przez który
Ubezpieczony by∏ obj´ty ochronà w ramach umowy
ubezpieczenia, z której Ubezpieczony przenosi si´.
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Suma ubezpieczenia i sk∏adka ubezpieczeniowa ustalana
jest w sposób jednakowy dla wszystkich Ubezpieczonych
w ramach danej umowy ubezpieczenia.
W ramach tej samej grupy warunki ochrony
ubezpieczeniowej sà jednakowe dla wszystkich
Ubezpieczonych.

Sk∏adka ubezpieczeniowa
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§ 19
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§ 15

1.
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3.

Z tytu∏u udzielania przez Towarzystwo ochrony
ubezpieczeniowej
w
umowie
ubezpieczenia,
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do regularnego op∏acania
sk∏adki ubezpieczeniowej. Przez op∏acanie sk∏adki nale˝y
rozumieç naliczanie, pobieranie i odprowadzanie sk∏adki na
podany w polisie ubezpieczeniowej numer rachunku
bankowego Towarzystwa.
Sk∏adk´ uwa˝a si´ za zap∏aconà w dniu przyj´cia przez
poczt´ albo bank zlecenia jej zap∏aty, pod warunkiem, ˝e na
rachunku Ubezpieczajàcego znajduje si´ odpowiednia iloÊç
Êrodków.
Sk∏adki nie uwa˝a si´ za zap∏aconà w przypadku zap∏acenia
przez Ubezpieczajàcego sk∏adki w kwocie ni˝szej ni˝
okreÊlona zgodnie z § 17 ust. 3.

§ 20

1.

§ 16
2.

3.

§ 17
WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej
1.

2.

3.

Sk∏adka ubezpieczeniowa wyliczana jest na podstawie
wieku, p∏ci, stanu zdrowia oraz wykonywanej przez
Ubezpieczonych pracy, a tak˝e liczebnoÊci danej grupy
oraz ustalonej w tej grupie wysokoÊci sumy ubezpieczenia.
WysokoÊç sk∏adki okreÊlona jest w uj´ciu jednostkowym na
ka˝dego Ubezpieczonego z wyszczególnieniem wysokoÊci
sk∏adki przypadajàcej na ryzyko podstawowe oraz na
poszczególne ryzyka dodatkowe; wysokoÊci sk∏adek
podane sà w polisie ubezpieczeniowej.
Kwota sk∏adki, do zap∏acenia której zobowiàzany jest
Ubezpieczajàcy okreÊlana jest jako iloczyn iloÊci osób
Ubezpieczonych w ramach danej umowy ubezpieczenia, w
odniesieniu do których udzielana jest ochrona
ubezpieczeniowa,
oraz
wysokoÊci
sk∏adki
ubezpieczeniowej
przypadajàcej
na
jednego
Ubezpieczonego.

W przypadku niezap∏acenia sk∏adki w dniu wymagalnoÊci,
Ubezpieczajàcy otrzymuje dodatkowy miesi´czny termin na
zap∏at´ zaleg∏ej sk∏adki (prolongata op∏acenia sk∏adki).
W trakcie trwania prolongaty op∏acenia sk∏adki
Towarzystwo b´dzie udzielaç ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku nieop∏acenia zaleg∏ej sk∏adki w okresie
prolongaty ochrona ubezpieczeniowa, z ostatnim dniem
prolongaty op∏acenia sk∏adki, zostaje zawieszona na okres
dwóch miesi´cy. W przypadku zap∏acenia przez
Ubezpieczajàcego w okresie zawieszenia ochrony
wszystkich zaleg∏ych sk∏adek, ochrona ubezpieczeniowa
zostaje wznowiona od dnia nast´pnego po dniu zap∏aty
zaleg∏ych sk∏adek.
Bezskuteczny up∏yw terminu zawieszenia ochrony
ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 2, powoduje
rozwiàzanie
umowy
ubezpieczenia.
Towarzystwo
zachowuje roszczenie o zap∏at´ sk∏adki za okres, w którym
udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej, a za który sk∏adka nie
zosta∏a op∏acona.
Postanowienia ust. 1 do 3. nie majà zastosowania do
zap∏aty pierwszej sk∏adki. Konsekwencje nieop∏acenia
w terminie pierwszej sk∏adki zosta∏y okreÊlone w ust. 5 i 6.
W razie nieop∏acenia pierwszej sk∏adki w terminie
okreÊlonym w polisie ubezpieczeniowej, bàdê w terminie
okreÊlonym w § 18 ust.1, jeÊli termin zap∏aty sk∏adki
przypada przed dniem rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa, umowa ubezpieczenia nie dochodzi do
skutku, chyba ˝e Towarzystwo na pisemny wniosek
Ubezpieczajàcego wyrazi zgod´ na zap∏at´ sk∏adki
w terminie póêniejszym.
W razie nieop∏acenia pierwszej sk∏adki w terminie
okreÊlonym w polisie ubezpieczeniowej, bàdê w terminie
okreÊlonym w § 18 ust.1, jeÊli termin zap∏aty sk∏adki
przypada po dniu rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa, Towarzystwo mo˝e odstàpiç od umowy
ubezpieczenia
ze
skutkiem
natychmiastowym,
zawiadamiajàc o tym jednoczeÊnie Ubezpieczajàcego,
i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, w którym ponosi∏o
odpowiedzialnoÊç.

Zwrot sk∏adki

Finansowanie sk∏adki ubezpieczeniowej
Obowiàzek zap∏aty sk∏adki ubezpieczeniowej spoczywa na
Ubezpieczajàcym.
Sk∏adka
finansowana
jest
przez
Ubezpieczonego. Sk∏adka lub jej cz´Êç mo˝e byç równie˝
finansowana przez Ubezpieczajàcego. Towarzystwo nie mo˝e
skierowaç roszczenia o zap∏at´ sk∏adki bezpoÊrednio do
Ubezpieczonego.

Kwota pieni´˝na stanowiàca równowartoÊç pierwszej
sk∏adki ubezpieczeniowej powinna zostaç zap∏acona
niezw∏ocznie po dniu z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz wszelkich
dokumentów niezb´dnych do zawarcia umowy ubezpieczenia. Kwota pieni´˝na wp∏acana przez Ubezpieczajàcego
jest zaliczana na poczet pierwszej sk∏adki.
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zap∏acenia ka˝dej
nast´pnej sk∏adki zgodnie z cz´stotliwoÊcià jej op∏acania,
okreÊlonà w polisie ubezpieczeniowej. Sk∏adka mo˝e byç
– zgodnie z wyborem Ubezpieczajàcego – op∏acana
miesi´cznie, kwartalnie, pó∏rocznie bàdê rocznie. Przed
przed∏u˝eniem umowy na kolejny roczny okres ochrony,
Ubezpieczajàcy mo˝e, za zgodà Towarzystwa, zmieniç
cz´stotliwoÊç op∏acania sk∏adki.
Zgoda Towarzystwa na zmian´ cz´stotliwoÊci op∏acania
sk∏adki skutkuje koniecznoÊcià wystawienia nowej polisy
ubezpieczeniowej.
Dzieƒ wymagalnoÊci sk∏adki jest okreÊlony w polisie
ubezpieczeniowej.

Niezap∏acenie sk∏adki w dniu wymagalnoÊci

Op∏acanie sk∏adki ubezpieczeniowej

§ 13

W
odniesieniu
do
Ubezpieczajàcych
b´dàcych
Pracodawcami oraz Ubezpieczonych b´dàcych ich
Pracownikami postanowienia dotyczàce karencji nie majà
zastosowania pod warunkiem, ˝e Przyst´pujàcy z∏o˝y
Towarzystwu deklaracj´ przystàpienia przed up∏ywem
trzech miesi´cy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia
wyznaczonego dla grupy zg∏oszonej do ubezpieczenia przy
zawieraniu umowy, zgodnie z § 21 ust. 1.

1.

ROZDZIA¸ IV

Wy∏àczenie karencji
1.

§ 18
Dzieƒ wymagalnoÊci

JednolitoÊç ryzyka ubezpieczeniowego

Przeniesienie si´ Ubezpieczonego pomi´dzy
umowami ubezpieczenia w Towarzystwie
1.

Wy∏àczenie karencji, o którym mowa w ust´pie poprzednim
stosuje si´ odpowiednio, gdy z∏o˝enie deklaracji
przystàpienia nastàpi∏o w ciàgu 3 miesi´cy od zatrudnienia
przez Ubezpieczajàcego danego Pracownika. Dotyczy to
tak˝e sytuacji, gdy z∏o˝enie deklaracji przystàpienia
nastàpi∏o w ciàgu 3 miesi´cy od powrotu przez
Ubezpieczonego do pracy u Ubezpieczajàcego po okresie:
1) odbywania zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
2) przebywania na urlopie wychowawczym,
3) przebywania na urlopie bezp∏atnym.
W takim przypadku warunkiem zwolnienia z karencji jest to,
aby poczàtek okresu, o którym mowa w pkt. 1-3 przypada∏
przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
W odniesieniu do Ubezpieczajàcych nie b´dàcych
Pracodawcami oraz Ubezpieczonych nie b´dàcych ich
Pracownikami, gdy Ubezpieczony bezpoÊrednio przed
przystàpieniem do ubezpieczenia by∏ obj´ty ochronà
w ramach umowy ubezpieczenia grupowego na ˝ycie,
w innym ni˝ Towarzystwo zak∏adzie ubezpieczeƒ i z umowy
takiej wystàpi∏, w odniesieniu do ryzyk obj´tych uprzednio
ochronà nie majà zastosowania postanowienia dotyczàce
karencji. Oznacza to, ˝e w okresie karencji przewidzianym
przez
Towarzystwo
ochrona
ubezpieczeniowa
kontynuowana b´dzie z zachowaniem poprzednich
warunków
ubezpieczenia
i
okresów
karencji,
z zastrze˝eniem przyj´tej dla niniejszej umowy
ubezpieczenia sumy ubezpieczenia jako górnej granicy
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.
Prawo do ubiegania si´ o wy∏àczenie karencji, o którym
mowa
w
niniejszym
ust´pie
przys∏uguje
tym
Ubezpieczonym, którzy spe∏nià ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
1) udokumentujà nieprzerwany okres ubezpieczenia oraz
zakres i zakoƒczenie ochrony ubezpieczeniowej
w innym ni˝ Towarzystwo zak∏adzie ubezpieczeƒ,
2) których wiek wst´pu do ubezpieczenia nie przekracza
50-ciu lat w dacie poczàtku ochrony ubezpieczeniowej
Êwiadczonej przez Towarzystwo,
3) z∏o˝à dodatkowe oÊwiadczenie o stanie zdrowia
– wed∏ug formularza dostarczonego przez Towarzystwo
– jako dokument uzupe∏niajàcy do deklaracji
przystàpienia.
Wy∏àczenie karencji w stosunku do danej osoby
przyst´pujàcej do ubezpieczenia nast´puje po wyra˝eniu
zgody przez Towarzystwo.

W przypadku nie dojÊcia umowy ubezpieczenia do skutku
Towarzystwo zwróci kwot´ pieni´˝nà wp∏aconà na poczet
pierwszej sk∏adki. W przypadku, gdy umowa nie dojdzie do
skutku z przyczyn le˝àcych po stronie Ubezpieczajàcego,
Towarzystwo potràci ze zwracanej sk∏adki poniesione przez
siebie koszty administracyjne zwiàzane z umowà
ubezpieczenia, która mia∏a dojÊç do skutku, w wysokoÊci
15% sk∏adki podlegajàcej zwrotowi.
Towarzystwo zwróci tak˝e odpowiednià cz´Êç kwoty,
o której mowa w ust. 1 w przypadku odmowy obj´cia
ochronà
ubezpieczeniowà
niektórych
z
osób
przyst´pujàcych do ubezpieczenia.
W razie rozwiàzania umowy przed koƒcem okresu
odpowiedzialnoÊci, na który przypada∏a op∏acona przez
Ubezpieczajàcego sk∏adka, Towarzystwo zwróci cz´Êç
op∏aconej sk∏adki – proporcjonalnie do niewykorzystanego
okresu odpowiedzialnoÊci, z zastrze˝eniem, ˝e ka˝dy
rozpocz´ty miesiàc traktuje si´ jako pe∏ny.
ROZDZIA¸ V
Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej
§ 21
Poczàtek ochrony ubezpieczeniowej

1.

2.

W stosunku do Ubezpieczonych przyst´pujàcych do
ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu
wskazanym w polisie ubezpieczeniowej.
W stosunku do Ubezpieczonych przyst´pujàcych do
ubezpieczenia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ pierwszego dnia
okresu sk∏adkowego, nast´pujàcego po okresie, w którym
Ubezpieczony z∏o˝y∏ deklaracj´ przystàpienia, nie wczeÊniej
jednak ni˝ od nast´pnego dnia po zap∏aceniu przez
Ubezpieczajàcego sk∏adki ubezpieczeniowej za wszystkie
osoby, które majà zostaç obj´te ochronà ubezpieczeniowà.
Indywidualne potwierdzenie przystàpienia wskazuje
poczàtek ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu
Ubezpieczonemu.
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§ 22

6)

Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej
1.

2.

3.

4.

JeÊli Ubezpieczajàcy jest Pracodawcà, a Ubezpieczony jest
jego Pracownikiem, na wniosek Ubezpieczajàcego ochrona
ubezpieczeniowa mo˝e zostaç zawieszona w stosunku do
danego Ubezpieczonego na okres:
1) odbywania zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
2) przebywania na urlopie wychowawczym,
3) przebywania na urlopie bezp∏atnym.
W przypadku zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej,
Ubezpieczajàcy przekazujàc Towarzystwu list´, o której
mowa w § 24 pkt 2, zaznacza na tej liÊcie fakt zawieszenia
ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego
Ubezpieczonego.
Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do
danego Ubezpieczonego rozpoczyna si´ z poczàtkiem
okresu sk∏adkowego nast´pujàcego po przekazaniu przez
Ubezpieczajàcego listy, o której mowa w § 24 pkt 2
i koƒczy si´ z ostatnim dniem okresu sk∏adkowego,
w którym nastàpi∏ powrót Ubezpieczonego do pracy
w zwiàzku z koƒcem okresu, o którym mowa w ust. 1
pkt. 1, 2 lub 3.
Ubezpieczajàcy nie op∏aca sk∏adki za Ubezpieczonych,
w stosunku do których ochrona ubezpieczeniowa uleg∏a
zawieszeniu.
§ 23

7)

8)

2.

3.

4.

5.

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do wszystkich
Ubezpieczonych wygasa w dniu rozwiàzania umowy
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnego
Ubezpieczonego wygasa tak˝e:
1) w dniu, w którym dosz∏o do Ubezpieczonego
oÊwiadczenie Towarzystwa z∏o˝one na skutek
okolicznoÊci, o których mowa w § 25. ust. 3,
2) w ostatnim dniu okresu sk∏adkowego, w którym
Ubezpieczony wystàpi∏ z ubezpieczenia,
3) w ostatnim dniu okresu sk∏adkowego, za który zosta∏a
op∏acona sk∏adka za danego Ubezpieczonego,
4) w dniu Êmierci Ubezpieczonego.
Je˝eli nie umówiono si´ inaczej ochrona ubezpieczeniowa,
oprócz przypadków wskazanych w ust. 1 i 2, wygasa tak˝e
w ostatnim dniu okresu sk∏adkowego, w którym
Ubezpieczony ukoƒczy∏ 70 lat. W takim przypadku
Ubezpieczonym b´dàcym Pracownikami Ubezpieczajàcego
przys∏uguje prawo do indywidualnej kontynuacji
ubezpieczenia grupowego na warunkach okreÊlonych
w rozdziale IX niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego.
W odniesieniu do ryzyk dodatkowych ochrona
ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego
mo˝e wygasnàç równie˝ w innych przypadkach,
okreÊlonych w odpowiednich ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego.
Ubezpieczony
mo˝e
wystàpiç
z
ubezpieczenia
z zachowaniem trzymiesi´cznego terminu, którego
poczàtek przypada na pierwszy dzieƒ miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏o z∏o˝one
w formie pisemnej oÊwiadczenie o rezygnacji przez
Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej; z dniem
up∏ywu powy˝szego terminu Ubezpieczony wyst´puje
z ubezpieczenia. Postanowienia § 20. ust. 3 majà
odpowiednie zastosowanie.
ROZDZIA¸ VI

Obowiàzki informacyjne Ubezpieczajàcego
i Ubezpieczonego
1.

2.

3.

Ubezpieczajàcy oraz Ubezpieczony sà zobowiàzani podaç
do wiadomoÊci Towarzystwa, wszystkie znane sobie
okolicznoÊci, o które Towarzystwo zapytywa∏o przed
zawarciem umowy we wniosku ubezpieczeniowym i innych
pismach.
W razie zaniedbania obowiàzków, o których mowa w ust. 1,
w przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
Towarzystwo mo˝e odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia
ubezpieczeniowego, na zasadach okreÊlonych w Kodeksie
Cywilnym.
Przed up∏ywem trzech lat od zawarcia umowy
ubezpieczenia Towarzystwo uprawnione b´dzie do
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym w stosunku do Ubezpieczonego, który
poda∏ niezgodne z prawdà okolicznoÊci majàce istotny
wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego.

ROZDZIA¸ VIII

§ 29
Suma ubezpieczenia
1.

2.

3.

§ 30

1.

2.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej

2.

3.

4.

5.

6.

Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta w dwóch
wariantach:
1) wariancie podstawowym
2) wariancie rozszerzonym
W umowie ubezpieczenia w wariancie podstawowym
Towarzystwo
udziela
ochrony
ubezpieczeniowej
w przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
polegajàcego na Êmierci Ubezpieczonego (ryzyko
podstawowe). OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa zachodzi
bez wzgl´du na przyczyn´ Êmierci Ubezpieczonego,
z zastrze˝eniem przewidzianych w umowie ubezpieczenia
wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.
W umowie ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym
Towarzystwo udziela ochrony w przypadku zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego polegajàcego na Êmierci
Ubezpieczonego (ryzyko podstawowe) oraz w przypadku
zajÊcia innych obj´tych umowà ubezpieczenia wypadków
ubezpieczeniowych (ryzyka dodatkowe).
Ryzyka dodatkowe, które mogà zostaç obj´te
odpowiedzialnoÊcià Towarzystwa zosta∏y okreÊlone
w ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego.
Do umowy ubezpieczenia – w zale˝noÊci od tego jakie
ryzyka dodatkowe sà obejmowane odpowiedzialnoÊcià
Towarzystwa – mo˝e mieç zastosowanie wi´cej ni˝ jeden
rodzaj ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego.
Ka˝de z ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego
mogà okreÊlaç kilka rodzajów ryzyk dodatkowych. Umowà
ubezpieczenia mogà zostaç obj´te zarówno wszystkie, jak
i tylko niektóre z ryzyk dodatkowych okreÊlonych w danych
ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego.
§ 27

2.

§ 31

Âwiadczenie ubezpieczeniowe wyp∏acane jest w formie wyp∏aty
jednorazowej.
§ 32
Kumulacja Êwiadczeƒ
Je˝eli ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego nie stanowià
inaczej, Êwiadczenia wyp∏acane z ró˝nych ryzyk obj´tych
ochronà w ramach umowy ubezpieczenia kumulujà si´.
§ 33
Zawiadomienie
1.

2.

3.

W odniesieniu do ryzyka podstawowego przedmiotem
udzielanej przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej
jest ˝ycie Ubezpieczonego.
Przedmiot ochrony w odniesieniu do ryzyk dodatkowych
okreÊlony zosta∏ w ogólnych warunkach ubezpieczenia
dodatkowego.
§ 28

4.

Wy∏àczenia w ochronie ubezpieczeniowej
1.

W odniesieniu do ryzyka podstawowego Towarzystwo
odmówi
wyp∏aty
Êwiadczenia,
je˝eli
wypadek
ubezpieczeniowy nastàpi∏:
1) wskutek
samobójstwa
pope∏nionego
przez
Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od
dnia przystàpienia do ubezpieczenia,
2) w wyniku samookaleczenia lub okaleczenia na w∏asnà
proÊb´, niezale˝nie od stopnia poczytalnoÊci,
3) w wyniku bàdê w zwiàzku z leczeniem oraz zabiegami
medycznymi, je˝eli by∏y wykonywane przez osoby
nieuprawnione,
4) w zwiàzku ze ska˝eniem radioaktywnym bàdê
katastrofà nuklearnà,
5) w wyniku dzia∏aƒ zbrojnych, aktów terroru, czynnego
i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy,
6) w zwiàzku z pope∏nieniem przez Ubezpieczonego
przest´pstwa umyÊlnego lub usi∏owaniem pope∏nienia
takiego przest´pstwa,

W odniesieniu do ryzyka podstawowego, w przypadku
zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego Towarzystwo wyp∏aci
Êwiadczenie
ubezpieczeniowe
w postaci
sumy
ubezpieczenia, w wysokoÊci okreÊlonej w polisie
ubezpieczeniowej.
WysokoÊç i przedmiot Êwiadczenia ubezpieczeniowego
w odniesieniu do ryzyk dodatkowych okreÊlone zosta∏y
w ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego.

Forma Êwiadczenia ubezpieczeniowego

Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej
Dobro chronione
1.

W odniesieniu do ka˝dego z ryzyk, w zakresie których
udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa, ustala si´ odr´bnà
sum´ ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia okreÊlana jest
w polisie ubezpieczeniowej.
Je˝eli ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego nie
stanowià inaczej suma ubezpieczenia nie ulega
umniejszeniu o Êwiadczenia wyp∏acone z danego ryzyka.
W przypadku wystàpienia Ubezpieczonego z ubezpieczenia
oraz ponownego przystàpienia do ubezpieczenia
kszta∏towanego w ramach tej samej umowy ubezpieczenia
bàdê innej umowy ubezpieczenia, której stronà jest ten sam
Ubezpieczajàcy, w odniesieniu do ryzyk, w których suma
ubezpieczenia ulega umniejszeniu o wyp∏acone
Êwiadczenia, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tego
Ubezpieczonego udzielana jest na sumy ubezpieczenia
umniejszone o Êwiadczenia wyp∏acone na podstawie
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

WysokoÊç Êwiadczenia ubezpieczeniowego

§ 26

1.

w zwiàzku z zatruciem alkoholem, za˝yciem
narkotyków lub innych Êrodków farmakologicznych,
nieprzepisanych przez uprawnionego lekarza.
Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa w ochronie
ubezpieczeniowej udzielanej w zwiàzku z ryzykami
dodatkowymi okreÊlajà ogólne warunki ubezpieczeƒ
dodatkowych.

Suma ubezpieczenia.
Ustalenie i wyp∏ata Êwiadczenia
ubezpieczeniowego

ROZDZIA¸ VII

§ 24

Poza innymi obowiàzkami wynikajàcymi z umowy
ubezpieczenia, na Ubezpieczajàcym spoczywajà równie˝
nast´pujàce obowiàzki zwiàzane z wykonywaniem umowy
ubezpieczenia:
1) terminowe przekazywanie sk∏adek na konto Towarzystwa,
2) sporzàdzanie i przekazywanie do Towarzystwa, przed
poczàtkiem ka˝dego okresu sk∏adkowego, listy obejmujàcej
Ubezpieczonych obj´tych ochronà, pod rygorem odmowy
wyp∏aty przez Towarzystwo Êwiadczenia osobie, która
w dniu zajÊciu wypadku ubezpieczeniowego nie by∏a uj´ta
na tej liÊcie,
3) sporzàdzenie listy osób przyst´pujàcych do ubezpieczenia
przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz niezw∏oczne
przes∏anie jej wraz z deklaracjami przystàpienia do siedziby
Towarzystwa,
4) zbieranie i przesy∏anie do Towarzystwa deklaracji
przystàpienia sk∏adanych przez osoby przyst´pujàce do
ubezpieczenia po jej zawarciu; deklaracj´ przystàpienia
uwa˝a si´ za z∏o˝onà Towarzystwu dopiero w chwili
przekazania przez Ubezpieczajàcego danej deklaracji
Towarzystwu,
5) przekazywanie Ubezpieczonym w sposób zrozumia∏y
i dost´pny dla Ubezpieczonego informacji o zawartej
umowie ubezpieczenia – a w szczególnoÊci:
a) informacji o wysokoÊciach Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych
Ubezpieczonym z umowy ubezpieczenia,
b) informacji o wysokoÊci sk∏adek ubezpieczeniowych,
c) informacji o zakresie ochrony ubezpieczeniowej,
d) informacji o procedurze post´powania w przypadku
wystàpienia wypadku ubezpieczeniowego,
e) informacji o zmianie warunków umowy bàdê prawa
w∏aÊciwego – w przypadku wprowadzenia tego rodzaju
zmiany,
f) informacji o ka˝dej zmianie w zakresie sum
ubezpieczenia;

2.

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Obowiàzki Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego

Obowiàzki Ubezpieczajàcego zwiàzane
z wykonywaniem umowy ubezpieczenia

7)

§ 25

WygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej
1.

udost´pnianie Ubezpieczonym ogólnych warunków
ubezpieczenia
oraz
informowanie
o
warunkach
odbiegajàcych od ogólnych warunków ubezpieczenia, na
których zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia,
przekazywanie Ubezpieczonym skierowanej do nich
i zwiàzanej z umowà ubezpieczenia korespondencji
otrzymanej od Towarzystwa; korespondencj´ uwa˝a si´ za
przekazanà Ubezpieczonemu z dniem przekazania przez
Ubezpieczajàcego, jednak˝e nie póêniej ni˝ w okresie
trzech dni roboczych od dnia przekazania jej
Ubezpieczajàcemu przez Towarzystwo,
przekazywanie Towarzystwu oÊwiadczeƒ sk∏adanych przez
Ubezpieczonych oraz zwiàzanej z umowà ubezpieczenia
korespondencji Ubezpieczonych do Towarzystwa;
oÊwiadczenia bàdê korespondencj´ Ubezpieczonych
uwa˝a si´ za przekazane Towarzystwu dopiero z dniem ich
otrzymania przez Towarzystwo.

5.

Osoba
uprawniona
do
otrzymania
Êwiadczenia
zobowiàzana jest powiadomiç Towarzystwo o zajÊciu
wypadku ubezpieczeniowego oraz podaç przyczyn´ jego
zajÊcia niezw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝ w terminie 90-u dni
od dnia otrzymania wiadomoÊci o okolicznoÊci jego zajÊcia.
W przypadku, gdy naruszenie tego obowiàzku mia∏o wp∏yw
na brak mo˝liwoÊci ustalenia zasadnoÊci roszczenia,
Towarzystwo mo˝e odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia. Jednak
w ka˝dym przypadku Towarzystwo jest zobowiàzane
wyp∏aciç t´ cz´Êç Êwiadczenia, która nale˝y si´ bezspornie
Uprawnionemu.
Osoba
uprawniona
do
otrzymania
Êwiadczenia
zobowiàzana jest tak˝e do niezw∏ocznego zg∏oszenia na
piÊmie
roszczenia
o
wyp∏at´
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego (wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia).
Podstawà do wyp∏aty Êwiadczenia z ryzyka podstawowego
jest z∏o˝enie przez Uprawnionego:
1) wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia,
2) aktu zgonu albo uwierzytelnionego przez notariusza lub
przez upowa˝nionego pracownika samorzàdu
terytorialnego lub organów administracji paƒstwowej
odpisu aktu zgonu,
3) karty zgonu lub innego dokumentu stwierdzajàcego
przyczyn´ Êmierci,
4) kopii dowodu to˝samoÊci osoby uprawnionej do
otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego,
5) innych dokumentów za˝àdanych przez Towarzystwo.
Dokumenty stanowiàce podstaw´ do wyp∏aty Êwiadczenia
z ryzyk dodatkowych zosta∏y okreÊlone w ogólnych
warunkach ubezpieczenia dodatkowego.
Po otrzymaniu zawiadomienia o wystàpieniu wypadku
ubezpieczeniowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
Towarzystwo poinformuje o tym Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonego (chyba ˝e osoby te same sk∏adajà
zawiadomienie o wypadku ubezpieczeniowym) oraz
przeprowadzi post´powanie dotyczàce ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ
i wysokoÊci Êwiadczenia, a tak˝e poinformuje osob´
wyst´pujàcà z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na
który osoba ta wyrazi∏a zgod´, jakie dokumenty sà
potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ lub wysokoÊci Êwiadczenia – jeÊli dokumenty
takie sà niezb´dne do dalszego prowadzenia
post´powania.
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Towarzystwo mo˝e uzale˝niç wyp∏at´ Êwiadczenia
ubezpieczeniowego od przedstawienia dodatkowych
dokumentów, niezb´dnych do dokonania oceny zasadnoÊci
zg∏oszonego roszczenia oraz wysokoÊci roszczenia.
Uposa˝ony lub inna osoba uprawniona na ˝àdanie
Towarzystwa powinni wykazaç swoje uprawnienia do
otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego oraz udzieliç
Towarzystwu wszelkich wyjaÊnieƒ.

1.

§ 34
Termin wyp∏aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego
1.

2.

1.

2.

3.

Towarzystwo obowiàzane jest wyp∏aciç Êwiadczenie
ubezpieczeniowe w terminie 30-u dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o zajÊciu wypadku ubezpieczeniowego.
Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci
koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa
lub wysokoÊci Êwiadczenia ubezpieczeniowego okaza∏o si´
niemo˝liwe,
Towarzystwo
wyp∏aci
Êwiadczenie
ubezpieczeniowe w terminie 14-u dni od dnia, w którym
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych
okolicznoÊci sta∏o si´ mo˝liwe. Bezspornà cz´Êç
Êwiadczenia Towarzystwo wyp∏aci jednak w terminie 30-u
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajÊciu wypadku
ubezpieczeniowego.

2.

§ 42

3.

4.

§ 43

§ 47
Prawo w∏aÊciwe

Towarzystwo mo˝e dobrowolnie, w ca∏oÊci albo w cz´Êci,
wyp∏aciç Êwiadczenie ubezpieczeniowe, je˝eli obowiàzek taki
nie wynika z umowy ubezpieczenia, a przemawiajà za tym
zasada wspó∏˝ycia spo∏ecznego, zasada s∏usznoÊci lub zasada
uczciwego obrotu.

Prawem w∏aÊciwym dla umowy ubezpieczenia zawieranej na
podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo
polskie.

W odniesieniu do wypadków ubezpieczeniowych
polegajàcych na Êmierci Ubezpieczonego, uprawnionym do
otrzymania Êwiadczenia jest Uposa˝ony lub osoby,
o których mowa w § 41. Jednak˝e ogólne warunki
ubezpieczenia dodatkowego w odniesieniu do okreÊlonych
ryzyk dodatkowych, mogà przewidywaç inne zasady
dotyczàce ustalania osoby uprawnionej do otrzymania
Êwiadczenia.
W
odniesieniu
do
pozosta∏ych
wypadków
ubezpieczeniowych,
uprawnionym
do
otrzymania
Êwiadczenia jest Ubezpieczony.
W przypadku, gdy Ubezpieczony nab´dzie prawo do
Êwiadczenia, a nast´pnie umrze, prawo do Êwiadczenia,
którego Ubezpieczony na skutek swojej Êmierci nie zdà˝y∏
otrzymaç, podlega dziedziczeniu na zasadach okreÊlonych
w Kodeksie Cywilnym.

Ubezpieczony mo˝e wskazaç imiennie jednà lub wi´cej
osób uprawnionych do Êwiadczenia ubezpieczeniowego
(Uposa˝ony G∏ówny).
Je˝eli Uposa˝ony G∏ówny nie do˝yje dnia zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego, udzia∏, który by mu przypad∏, przypada
pozosta∏ym Uposa˝onym G∏ównym w wysokoÊci
odpowiadajàcej wysokoÊci ich udzia∏ów.

ROZDZIA¸ IX
1.
§ 44
Indywidualne kontynuowanie umowy ubezpieczenia
1.

2.

3.

4.

Udzia∏ Uposa˝onego okreÊlany jest jako procent kwoty
Êwiadczenia ubezpieczeniowego. Je˝eli ∏àczna wysokoÊç
udzia∏ów okreÊlona przez Ubezpieczonego jest mniejsza lub
wi´ksza ni˝ 100%, wysokoÊç udzia∏ów Uposa˝onych
w kwocie Êwiadczenia ubezpieczeniowego okreÊlana jest
na zasadzie proporcji.
Je˝eli Ubezpieczony wskaza∏ kilku Uposa˝onych i nie
oznaczy∏ ich udzia∏ów albo oznaczy∏ udzia∏y tylko niektórych
z Uposa˝onych, uwa˝a si´, ˝e ich udzia∏y w ca∏oÊci albo
w nieoznaczonej cz´Êci Êwiadczenia ubezpieczeniowego sà
równe.
§ 39

§ 45
Warunki umowy ubezpieczenia indywidualnie
kontynuowanego

§ 40
Wykluczenie
Uposa˝ony (jak i osoba uprawniona do Êwiadczenia
ubezpieczeniowego na wypadek braku Uposa˝onego), który
umyÊlnie przyczyni∏ si´ do Êmierci Ubezpieczonego, traktowany
jest tak, jakby nie do˝y∏ dnia zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego; postanowienia § 36 ust. 2 majà
odpowiednie zastosowanie.
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W sytuacji, o której mowa w § 23 ust. 1, ust. 2 pkt. 3
oraz ust. 3, Ubezpieczonemu, który jest Pracownikiem
Ubezpieczajàcego, przys∏uguje prawo do indywidualnego
kontynuowania umowy grupowego ubezpieczenia na ˝ycie
(indywidualna kontynuacja).
Prawo do indywidualnej kontynuacji przys∏uguje, o ile
Ubezpieczony b´dàcy Pracownikiem Ubezpieczajàcego by∏
obj´ty ochronà ubezpieczeniowà przez Towarzystwo,
nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesi´cy
bezpoÊrednio poprzedzajàcych wystàpienie okolicznoÊci
uprawniajàcej
go
do
indywidualnej
kontynuacji
ubezpieczenia.
Prawo do indywidualnej kontynuacji przys∏uguje, jeÊli
Ubezpieczony b´dàcy Pracownikiem Ubezpieczajàcego
osobiÊcie albo za poÊrednictwem Ubezpieczajàcego z∏o˝y
deklaracj´ przystàpienia do ubezpieczenia indywidualnie
kontynuowanego nie póêniej ni˝ w terminie trzech miesi´cy
od dnia:
a) rozwiàzania umowy ubezpieczenia – w przypadku,
o którym mowa w § 23. ust. 1,
b) ukoƒczenia 70-go roku ˝ycia – w przypadku, o którym
mowa w § 23. ust. 3,
c) wygaÊni´cia w stosunku do niego ochrony
ubezpieczeniowej – w przypadku, o którym mowa
w § 23. ust. 2 pkt. 3.
JeÊli deklaracja przystàpienia zostanie z∏o˝ona póêniej ni˝
w terminie miesiàca od dnia, o którym mowa w ust. 3
pkt. a do c, Towarzystwo mo˝e uzale˝niç przystàpienie
do ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego od
przedstawienia przez Ubezpieczonego dodatkowych
dokumentów, w tym od z∏o˝enia oÊwiadczenia o stanie
zdrowia lub od poddania si´ na koszt Towarzystwa
badaniom lekarskim w zakresie uzasadnionym ocenà
ryzyka ubezpieczeniowego. Towarzystwo mo˝e odmówiç
obj´cia Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà
w
ramach
umowy
ubezpieczenia
indywidualnie
kontynuowanego bez podawania przyczyn odmowy.
Postanowienia § 11 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

Wskazanie Uposa˝onego
W trakcie zawierania umowy ubezpieczenia, jak i w ka˝dym
czasie jej trwania Ubezpieczony mo˝e Uposa˝onego
wskazaç, zmieniç lub odwo∏aç; wskazanie, zmiana lub
odwo∏anie dokonywane jest na piÊmie, z podaniem danych
identyfikacyjnych Ubezpieczonego, numeru polisy, numeru
indywidualnego
potwierdzenia
oraz
informacji
o dokonywanych zmianach.
Ubezpieczony nie mo˝e wskazaç Ubezpieczajàcego jako
swojego Uposa˝onego, chyba ˝e nale˝y on do najbli˝szej
rodziny. Przez najbli˝szà rodzin´ nale˝y rozumieç ma∏˝onka,
dzieci, rodziców oraz wnuki Ubezpieczonego a tak˝e
osob´, która pozostawa∏a faktycznie we wspólnym po˝yciu
z Ubezpieczonym.

§ 48
W∏aÊciwoÊç odwo∏awcza i sàdowa

Kontynuacja umowy ubezpieczenia

§ 38
WysokoÊç udzia∏ów

2.

2.

Ubezpieczony w sprawach zwiàzanych z umowà
ubezpieczenia sk∏ada oÊwiadczenia za poÊrednictwem
Ubezpieczajàcego z zastrze˝eniem, ˝e Ubezpieczajàcy nie
mo˝e byç jego pe∏nomocnikiem.
Ubezpieczajàcy,
Ubezpieczony,
Uprawniony
oraz
Towarzystwo sk∏adajà oÊwiadczenia pod rygorem
niewa˝noÊci na piÊmie za pokwitowaniem przyj´cia lub
wys∏ane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
OÊwiadczenia pod rygorem nieskutecznoÊci powinny
zawieraç dane osób, w imieniu których sà sk∏adane oraz
numer polisy ubezpieczeniowej.
Zmiany w danych powinny byç zg∏aszane niezw∏ocznie na
nowym wniosku ubezpieczeniowym. W przypadku nie
powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania albo
siedziby, przyjmuje si´, ˝e oÊwiadczenia skierowane pod
ostatnie wskazane miejsce zamieszkania albo siedziby
wywierajà skutki prawne po up∏ywie 30-u dni od dnia jego
wys∏ania.

Kulancja

Uposa˝ony Zast´pczy

1.

1.

Osoby uprawnione do otrzymania Êwiadczenia

Ubezpieczony, na wypadek gdyby nikt z Uposa˝onych
G∏ównych nie do˝y∏ dnia zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego,
mo˝e wskazaç imiennie jednà lub wi´cej osób uprawnionych do
otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego (Uposa˝ony
Zast´pczy); postanowienia § 36 ust. 2 majà odpowiednie
zastosowanie.

2.

§ 46
OÊwiadczenia

Towarzystwo
odmawiajàc
wyp∏aty
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego podaje podstaw´ prawnà i faktycznà
odmowy wyp∏aty.

§ 37

1.

Je˝eli w dniu zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego nie ma
Uposa˝onych G∏ównych ani Uposa˝onych Zast´pczych,
Êwiadczenie ubezpieczeniowe przypada spadkobiercom
Ubezpieczonego w cz´Êciach takich, w jakich osoby te
dziedziczy∏yby po Ubezpieczonym wed∏ug zasad
dotyczàcych dziedziczenia ustawowego, nawet jeÊli
Ubezpieczony pozostawi∏ testament.
Towarzystwo samodzielnie okreÊla na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia kràg osób Uprawnionych oraz
udzia∏ jaki przypada ka˝dej z tych osób w wyp∏acanym
Êwiadczeniu. Do dokonania przez Towarzystwo wyp∏aty
Êwiadczenia
nie
jest
konieczne
przedstawienie
prawomocnego orzeczenia sàdowego koƒczàcego
post´powanie spadkowe.

Podstawa odmowy wyp∏aty Êwiadczenia
ubezpieczeniowego

§ 36

2.

ROZDZIA¸ X
Postanowienia koƒcowe

§ 35

Uposa˝ony G∏ówny
1.

§ 41
Brak Uposa˝onego
Osoby uprawnione

1.

2.

3.

4.

Umowa ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego
zawierana jest na podstawie ogólnych warunków
ubezpieczenia
indywidualnie
kontynuowanego.
Towarzystwo potwierdza zawarcie umowy przez
wystawienie potwierdzenia indywidualnej kontynuacji.
Sumy ubezpieczenia, zakres ryzyk oraz wysokoÊç sk∏adki
w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym okreÊla
potwierdzenie indywidualnej kontynuacji.
Warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego,
w oparciu o które b´dzie mo˝liwa indywidualna kontynuacja
ubezpieczenia (w tym w szczególnoÊci zakres
ubezpieczenia oraz sk∏adka) okreÊlane sà przy zawieraniu
umowy grupowego ubezpieczenia na ˝ycie.
Warunki, o których mowa w ust. 3 mogà zostaç okreÊlone
alternatywnie – w postaci wariantów, których wyboru
dokonuje Ubezpieczony przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.

2.

3.

4.

Je˝eli Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona nie zgadza
si´ z ustaleniami Towarzystwa co do wysokoÊci
przyznanego Êwiadczenia albo co do odmowy zaspokojenia
roszczeƒ, mo˝e w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia w tej sprawie zg∏osiç na piÊmie wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Towarzystwo.
Towarzystwo jest zobowiàzane rozpatrzyç spraw´
i zawiadomiç Ubezpieczonego lub innà osob´ uprawnionà
o wyniku post´powania odwo∏awczego w terminie 30 dni
od daty otrzymania wniosku.
Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona mo˝e dochodziç
roszczeƒ na drodze sàdowej, z pomini´ciem post´powania
odwo∏awczego.
Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy
ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów
o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca
zamieszkania
lub
siedziby
Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego, Uposa˝onego lub innego Uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
§ 49
Odes∏anie

1.

2.

W sprawach nieuregulowanych umowà ubezpieczenia majà
zastosowanie
obowiàzujàce
przepisy
prawa
– w szczególnoÊci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
Âwiadczenia ubezpieczeniowe opodatkowane sà na
podstawie ogólnie obowiàzujàcych przepisów prawa,
w szczególnoÊci Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych i Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
§ 50
WejÊcie w ˝ycie

Warunki wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i majà
zastosowanie do wniosków ubezpieczeniowych sk∏adanych po
tym dniu.
§ 51
Zatwierdzenie
Warunki zosta∏y zatwierdzone przez zarzàd Towarzystwa
uchwa∏à nr 16/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku.

Cz∏onek Zarzàdu
Marcin Kotulski

Prezes Zarzàdu
Piotr Narloch

OWU_SPglowa_singiel

13-03-07

22:14

Page 5

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ˚YCIE
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO „TWOJE ˚YCIE”
§1

3)

Przedmiot regulacji ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego „Twoje ˚ycie”
1.

2.

3.

4.

5.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego majà
zastosowanie do umów grupowego ubezpieczenia na ˝ycie
zawieranych
przez
Ubezpieczajàcych
na
rzecz
Ubezpieczonych w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia
podstawowego oraz – w przypadku obj´cia ochronà ryzyk
dodatkowych nieuj´tych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego – na podstawie innych
ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego majà
zastosowanie w przypadku, gdy umowà ubezpieczenia
obj´te sà ryzyka dodatkowe, których dotyczà niniejsze
ogólne warunki.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
zawierajà
szczegó∏owe
postanowienia
dotyczàce
wymienionych w nich ryzyk dodatkowych oraz inne
postanowienia, nieuj´te w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach
ubezpieczenia
dodatkowego
majà
zastosowanie
postanowienia
ogólnych
warunków
ubezpieczenia podstawowego.
W razie sprzecznoÊci postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia
dodatkowego,
zastosowanie
majà
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.

2.

3.

§5

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

2.

Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego mo˝e
obejmowaç nast´pujàce ryzyka dodatkowe:
1) ryzyko
Êmierci
Ubezpieczonego
w
wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku,
2) ryzyko
Êmierci
Ubezpieczonego
w
wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku komunikacyjnego,
3) ryzyko
Êmierci
Ubezpieczonego
w
wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku na terenie zak∏adu pracy,
4) ryzyko Êmierci Ubezpieczonego w wyniku zawa∏u serca
lub udaru mózgu.
Umowà ubezpieczenia mogà zostaç obj´te: jedno, kilka lub
wszystkie ryzyka wymienione w ust. 1.

Przedmiotem ochrony w odniesieniu do ryzyk dodatkowych
obejmowanych umowà na podstawie niniejszych ogólnych
warunków
ubezpieczenia
dodatkowego
jest
˝ycie
Ubezpieczonego.
§4
Wypadek ubezpieczeniowy
1.

W odniesieniu do poszczególnych ryzyk dodatkowych,
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç:
1) w odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku – w przypadku
zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego polegajàcego na
Êmierci Ubezpieczonego, jeÊli Êmierç ta nastàpi∏a
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
2) w odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku komunikacyjnego
– w przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
polegajàcego na Êmierci Ubezpieczonego, b´dàcego
uczestnikiem ruchu w rozumieniu Ustawy prawo
o ruchu drogowym, jeÊli Êmierç ta nastàpi∏a w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku, a wypadek ten mia∏ zwiàzek
z ruchem pojazdu w komunikacji làdowej;
Przez ryzyko Êmierci Ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego rozumie si´ tak˝e wypadek
ubezpieczeniowy
polegajàcy
na
Êmierci
Ubezpieczonego, jeÊli Êmierç ta nastàpi∏a w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku, a wypadek ten mia∏ zwiàzek
z ruchem w komunikacji wodnej lub powietrznej;

3.

4.

W odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego w wyniku
zawa∏u serca lub udaru mózgu ochrona ubezpieczeniowa
wygasa w ostatnim dniu miesiàca, w którym Ubezpieczony
ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia.
§6

Zawiadomienie
1.

W
przypadku
zajÊcia
wypadku
ubezpieczeniowego
Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏acenia Uprawnionemu
Êwiadczenia ubezpieczeniowego w postaci sumy ubezpieczenia
wskazanej w polisie dla danego ryzyka dodatkowego,
wymienionego w § 2 ust. 1.
§7
Wy∏àczenia i ograniczenia w ochronie
ubezpieczeniowej
1.

W odniesieniu do ryzyk dodatkowych Towarzystwo odmówi
wyp∏aty Êwiadczenia w przypadkach wskazanych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego dla
ryzyka podstawowego. Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci
tak˝e
wtedy,
gdy
wypadek
ubezpieczeniowy nastàpi∏:
1) w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem (tak˝e
komunikacyjnym i na terenie zak∏adu pracy) oraz
zawa∏em serca lub udarem mózgu, gdy zdarzenia te
mia∏y miejsce przed przystàpieniem Ubezpieczonego
do ubezpieczenia,
2) w zwiàzku z pozostawaniem przez Ubezpieczonego
w stanie nietrzeêwoÊci, pod wp∏ywem narkotyków,
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub innych substancji toksycznych o podobnym
dzia∏aniu, w tym leków nieprzepisanych przez lekarza
lub u˝ytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bàdê
niezgodnie ze wskazaniem ich u˝ycia, jak równie˝ w
zwiàzku z uzale˝nieniem od wszystkich wy˝ej
wymienionych substancji i Êrodków;
3) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu
w stanie nietrzeêwoÊci oraz w zwiàzku z prowadzeniem
przez Ubezpieczonego pojazdu làdowego, bàdê statku
powietrznego lub wodnego bez wymaganych zezwoleƒ
lub uprawnieƒ,
4) w zwiàzku z wadami wrodzonymi i schorzeniami
b´dàcymi ich skutkiem, chorobami umys∏owymi bàdê
zaburzeniami psychicznymi,
5) w wyniku wyczynowego uprawiania przez Ubezpieczonego zarejestrowanego w zwiàzku sportowym lub

klubie sportowym wszystkich dyscyplin sportu, w tym
udzia∏u w zawodach, wyÊcigach, wyst´pach
i treningach sportowych. Przez wyczynowe uprawianie
sportu rozumie si´ równie˝ profesjonalne uprawianie
sportu w celach zarobkowych;
6) w wyniku hobbystycznego uprawiania: wspinaczki,
speleologii, sportów lotniczych, sportów motorowych
i motorowodnych, sportów walki, skoków na gumowej
linie, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu. Wy∏àczenie to ma równie˝
zastosowanie do wykonywania wymienionych
czynnoÊci w zwiàzku z pracà zawodowà;
7) w wyniku wypadku lotniczego, z wyjàtkiem wypadku
jakiemu Ubezpieczony uleg∏ na pok∏adzie statku
powietrznego licencjonowanych linii lotniczych.
W odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku na terenie zak∏adu pracy, poza
przypadkami wskazanymi w ust´pie poprzedzajàcym,
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci równie˝ za
skutki wypadku, który powsta∏ podczas wykonywania przez
Ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji lub uprawnieƒ
wymaganych przez obowiàzujàce przepisy prawa.
W odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego w wyniku
zawa∏u serca lub udaru mózgu, poza przypadkami
wskazanymi w ust. 1, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝ za skutki wypadku, który
powsta∏ w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania
z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceƒ lekarza.
W odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego, poza przypadkami wskazanymi
w ust. 1, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci, gdy
udzia∏ Ubezpieczonego w wypadku by∏ zwiàzany
z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych.
§8

Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego

§3
Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej.
Dobro chronione

2.

WygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci Towarzystwa

§2

1.

w odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku na terenie zak∏adu
pracy
–
w
przypadku
zajÊcia
wypadku
ubezpieczeniowego
polegajàcego
na
Êmierci
Ubezpieczonego, jeÊli Êmierç ta nastàpi∏a w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku, a wypadek ten nastàpi∏ na
terenie zak∏adu pracy, a tak˝e podczas Êwiadczenia
przez Ubezpieczonego pracy poza terenem zak∏adu
pracy, podczas podró˝y s∏u˝bowej, w drodze z miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego bezpoÊrednio do pracy
oraz w drodze z pracy bezpoÊrednio do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego,
4) w odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego
w wyniku zawa∏u serca lub udaru mózgu – w przypadku
zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego polegajàcego na
Êmierci Ubezpieczonego, jeÊli Êmierç ta nastàpi∏a
w wyniku zawa∏u serca lub w wyniku udaru mózgu.
W odniesieniu do ryzyk obejmujàcych Êmierç
Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie
w przypadku, gdy pomi´dzy Êmiercià Ubezpieczonego
a nieszcz´Êliwym wypadkiem min´∏o nie wi´cej ni˝
6 miesi´cy.
W odniesieniu do ryzyka Êmierci Ubezpieczonego w wyniku
zawa∏u serca lub udaru mózgu, Towarzystwo ponosi
odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie w przypadku, gdy pomi´dzy
Êmiercià Ubezpieczonego a przyczynà Êmierci min´∏o nie
wi´cej ni˝ 30 dni.

2.

Podstawà do wyp∏aty Êwiadczenia w odniesieniu do ryzyk,
których dotyczà niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia
dodatkowego jest z∏o˝enie przez Uprawnionego:
1) wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia,
2) aktu zgonu albo uwierzytelnionego przez notariusza lub
przez upowa˝nionego pracownika samorzàdu
terytorialnego lub organów administracji paƒstwowej
odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego,
3) karty zgonu lub innego dokumentu stwierdzajàcego
przyczyn´ Êmierci,
4) kopii dowodu to˝samoÊci osoby uprawnionej do
odbioru Êwiadczenia ubezpieczeniowego,
5) dokumentów potwierdzajàcych okolicznoÊci doznania
przez Ubezpieczonego nieszcz´Êliwego wypadku
(np. opis zdarzenia, zaÊwiadczenie lekarskie, protoko∏y
policji, postanowienie o umorzeniu lub innej decyzji
prokuratury, itp.),
6) innych dokumentów za˝àdanych przez Towarzystwo.
W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
w postaci Êmierci Ubezpieczonego w wyniku zawa∏u serca
lub w wyniku udaru mózgu Uprawniony jest zobowiàzany
z∏o˝yç dokumenty wymienione w ust. 1 z wyjàtkiem pkt. 5.
§9
WejÊcie w ˝ycie

Warunki wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i majà
zastosowanie do wniosków ubezpieczeniowych sk∏adanych po
tym dniu.
§ 10
Zatwierdzenie
Warunki zosta∏y zatwierdzone przez zarzàd Towarzystwa
uchwa∏à nr 16/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku.

Cz∏onek Zarzàdu
Marcin Kotulski

Prezes Zarzàdu
Piotr Narloch
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GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ˚YCIE
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO „TWOJE ZDROWIE”
ROZDZIA¸ I
Postanowienia ogólne
§1
Przedmiot regulacji ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego „Twoje Zdrowie”
1.

2.

3.

4.

5.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego majà
zastosowanie do umów grupowego ubezpieczenia na ˝ycie
zawieranych
przez
Ubezpieczajàcych
na
rzecz
Ubezpieczonych, w oparciu o ogólne warunki
ubezpieczenia podstawowego oraz – w przypadku obj´cia
ochronà ryzyk dodatkowych nieuj´tych w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego – na
podstawie innych ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego majà
zastosowanie w przypadku, gdy umowà ubezpieczenia
obj´te sà ryzyka dodatkowe, których dotyczà niniejsze
ogólne warunki.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
zawierajà
szczegó∏owe
postanowienia
dotyczàce
wymienionych w nich ryzyk dodatkowych oraz inne
postanowienia, nieuj´te w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach
ubezpieczenia
dodatkowego
majà
zastosowanie
postanowienia
ogólnych
warunków
ubezpieczenia podstawowego.
W razie sprzecznoÊci postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia
dodatkowego,
zastosowanie
majà
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.

8)

9)

10)

11)

§2
Definicje
Terminom u˝ytym w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego nadaje si´ nast´pujàce znaczenia:
1) Zawa∏ serca – martwica fragmentu tkanek mi´Ênia
sercowego powsta∏a na skutek jego niedokrwienia. Zawa∏
serca powinien byç stwierdzony wystàpieniem typowych
dolegliwoÊci bólowych w wywiadzie podmiotowym oraz
wystàpieniem wczeÊniej niewyst´pujàcych zmian w zapisie
EKG, a tak˝e wzrostem st´˝enia w surowicy krwi enzymów
lub innych markerów charakterystycznych dla zawa∏u
mi´Ênia sercowego;
2) Udar mózgu – zaburzenie ukrwienia mózgu na skutek
zaburzenia dop∏ywu krwi t´tniczej do mózgu albo
krwawienia do mózgu na skutek uszkodzenia naczyƒ
krwionoÊnych,
powodujàce
powstanie
objawów
neurologicznych, wyst´pujàcych przez co najmniej
24 godziny; powsta∏e na skutek udaru mózgu deficyty
neurologiczne muszà byç obecne przez co najmniej
3 miesiàce;
3) Nowotwór – rozrost i rozprzestrzenianie si´ w organizmie
w sposób niekontrolowany komórek nowotworowych
wykazujàcych cechy inwazji i destrukcji tkanek
otaczajàcych; za nowotwór nie uwa˝a si´: przewlek∏ej
bia∏aczki limfatycznej, nowotworów przedinwazyjnych
in situ pTis, dysplazji szyjki macicy CIN 1-3, nowotworów
p´cherza moczowego pTa (wg klasyfikacji TNM),
nowotworów skóry innych ni˝ czerniak z∏oÊliwy, czerniaka
z∏oÊliwego w stopniu zaawansowania mniejszym ni˝ pT2
(III stopieƒ Clarka >0,75 cm gruboÊci nacieku wg Breslowa),
a tak˝e nowotworów wspó∏istniejàcych z infekcjà HIV; za
nowotwór uwa˝a si´ w szczególnoÊci raka piersi i raka
prostaty;
4) Przeszczep du˝ych narzàdów – dokonanie przeszczepu
serca, p∏uca, wàtroby, trzustki o ile Ubezpieczony jest
biorcà lub zosta∏ umieszczony przez w∏aÊciwego lekarza
specjalist´ na Centralnej LiÊcie Biorców przeszczepów
prowadzonej przez Instytut Transplantologii przy Akademii
Medycznej w Warszawie lub liÊcie biorców lokalnego
oÊrodka dokonujàcego przeszczepów;
5) Przewlek∏a niewydolnoÊç nerek – przewlek∏e,
nieodwracalne uszkodzenie obu nerek uniemo˝liwiajàce ich
prawid∏owe funkcjonowanie, wymagajàce regularnych dializ
lub przeszczepu nerki ze wskazaƒ ˝yciowych;
6) Chirurgiczne leczenie choroby naczyƒ wieƒcowych
– przeprowadzenie operacyjnej korekty zw´˝enia lub
zamkni´cia co najmniej jednej t´tnicy wieƒcowej u osoby
z objawami niewydolnoÊci naczyƒ wieƒcowych, poprzez
wytworzenie pomostów omijajàcych (by-pass) z u˝yciem
przeszczepów naczyniowych, wykonanej na otwartym
sercu;
Wskazania medyczne do przeprowadzenia tego typu
zabiegu operacyjnego muszà byç udokumentowane
wynikami badaƒ naczyniowych (koronarografia). W tym
przypadku, za chirurgiczne leczenie choroby naczyƒ
wieƒcowych nie uwa˝a si´ leczenia wrodzonych wad serca
i naczyƒ;
7) Zapalenie wàtroby typu B – przewlekle wirusowe
zapalenie wàtroby wywo∏ane zaka˝eniem wirusem
zapalenia wàtroby typu B, trwajàce ponad 6 miesi´cy od
zdiagnozowania oraz spe∏niajàce ∏àcznie nast´pujàce
kryteria:
a) utrzymywanie si´ na podwy˝szonym poziomie (>1,5 x
górna granica normy) wartoÊci AspAT i ALAT w sposób
ciàg∏y przez okres ponad 6 miesi´cy,
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12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

stwierdzenie obecnoÊci AgHBs (+) lub Ag Hbe (+),
zamiennie: stwierdzenie HBV DNA (+),
c) kliniczne cechy niewydolnoÊci wàtroby w postaci:
˝ó∏taczki powi´kszenia wàtroby, wodobrzusza,
obecnoÊci „pajàczków naczyniowych” na skórze;
¸agodny guz mózgu – niez∏oÊliwy nowotwór mózgu,
zlokalizowany wewnàtrz czaszki i zagra˝ajàcy ˝yciu poprzez
jego
uszkodzenie
lub/i
wzrost
ciasnoty
wewnàtrzczaszkowej, potwierdzony przez neurologa lub
neurochirurga, wymagajàcy usuni´cia lub w przypadku
zaniechania – powodujàcy trwa∏y i post´pujàcy ubytek
neurologiczny;
Leczenie chorób naczyƒ wieƒcowych – inne zabiegi ni˝
okreÊlone w pkt 6., przeprowadzone u osoby z objawami
niewydolnoÊci naczyƒ wieƒcowych z powodu ich zw´˝enia
lub
zamkni´cia
poprzez
wykonanie
jednego
z nast´pujàcych zabiegów: angioplastyki balonowej,
arterektomii, udra˝niania przy pomocy techniki laserowej.
Zabiegi te dotyczà dokonania korekty co najmniej 70%
zw´˝enia Êwiat∏a ka˝dej z dwu lub wi´cej t´tnic
wieƒcowych. KoniecznoÊç przeprowadzenia ka˝dego
z powy˝szych zabiegów musi byç udokumentowana
wynikami badaƒ naczyniowych (koronarografii). Za leczenie
chorób naczyƒ wieƒcowych nie uwa˝a si´ leczenia
wrodzonych wad serca;
Utrata wzroku – ca∏kowita i nieodwracalna obustronna
utrata wzroku (VO=0, z brakiem poczucia Êwiat∏a lub
z poczuciem Êwiat∏a bez lokalizacji) wskutek choroby lub
wypadku. Wed∏ug kryteriów przyj´tych przez Towarzystwo
o trwa∏oÊci schorzenia mo˝na orzekaç po up∏ywie
6 miesi´cy od jego wystàpienia, na podstawie badania
przeprowadzonego przez lekarza okulist´ i lekarza
Towarzystwa;
Utrata koƒczyn – ca∏kowita fizyczna utrata koƒczyn
wskutek choroby lub wypadku. Warunkiem uznania
roszczenia jest utrata co najmniej 2 koƒczyn: w zakresie
koƒczyn górnych na wysokoÊci lub powy˝ej nadgarstków,
w zakresie koƒczyn dolnych powy˝ej stawów skokowych;
Utrata mowy – ca∏kowita i nieodwracalna utrata zdolnoÊci
mowy wskutek: resekcji narzàdu mowy (krtani), przewlek∏ej
choroby krtani, uszkodzenia oÊrodka mowy w mózgu;
Utrata zdolnoÊci mowy musi trwaç nieprzerwanie przez
okres 6 miesi´cy i byç potwierdzona odpowiednim
badaniem specjalistycznym;
Ci´˝kie oparzenie – g∏´bokie oparzenie trzeciego stopnia
obejmujàce co najmniej 20% ca∏kowitej powierzchni cia∏a
lub oparzenie drugiego stopnia obejmujàce co najmniej
40% ca∏kowitej powierzchni cia∏a, lub oparzenie pierwszego
stopnia obejmujàce co najmniej 60% ca∏kowitej
powierzchni cia∏a. Rozleg∏oÊç oparzenia oceniana jest
wed∏ug „regu∏y dziewiàtek” lub tabeli Lunda i Browdera;
Stwardnienie rozsiane – zespó∏ wieloogniskowych
ubytków neurologicznych spowodowanych uszkodzeniem
w∏ókien oÊrodkowego uk∏adu nerwowego przez procesy
demielinizacji, utrzymujàcych si´ przez co najmniej
6 miesi´cy i potwierdzonych przez orzeczenie lekarskie
specjalisty neurologa;
Âpiàczka – trwajàcy nie krócej ni˝ 168 godzin stan
ca∏kowitej utraty ÊwiadomoÊci z towarzyszàcym
zniesieniem wszelkich odruchów neurologicznych oraz
brakiem reakcji na bodêce zewn´trzne, wymagajàcy
zastosowania metod podtrzymujàcych podstawowe funkcje
˝yciowe organizmu; przebieg Êpiàczki winien byç
potwierdzony
dokumentacjà
medycznà
oÊrodka
prowadzàcego leczenie;
Pulmonektomia – usuni´cie jednego p∏uca z powodu
choroby innej ni˝ nowotworowa;
Anemia aplastyczna – pierwsze wystàpienie przewlek∏ej,
nieodwracalnej niewydolnoÊci szpiku, której rezultatem jest
∏àczne wystàpienie niedokrwistoÊci, trombocytopenii oraz
granulocytopenii, wymagajàcej regularnego leczenia
przynajmniej jednym z nast´pujàcych sposobów:
a) przetaczanie krwi i preparatów krwiopodobnych,
b) leczenie lekami immunosupresyjnymi,
c) leczenie czynnikami stymulujàcymi szpik,
d) przeszczep szpiku kostnego;
Rozpoznanie anemii aplastycznej winno byç potwierdzone
przez specjalist´ hematologa;
Szpital – dzia∏ajàcy w kraju lub za granicà publiczny lub
niepubliczny zak∏ad opieki zdrowotnej, którego zadaniem
jest ca∏odobowa opieka medyczna, diagnostyka, leczenie,
wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach
sta∏ych i specjalnie do tych celów przystosowanych,
zatrudniajàcy kwalifikowanà kadr´ lekarskà oraz personel
pomocniczy w okresie ciàg∏ym;
W
rozumieniu
niniejszych
ogólnych
warunków
ubezpieczenia dodatkowego poj´cie szpital nie oznacza:
domu opieki, oÊrodka dla psychicznie chorych, domowej
opieki piel´gniarskiej, hospicjów, oddzia∏ów dziennych,
hoteli przyszpitalnych, a tak˝e oddzia∏ów szpitalnych,
oÊrodków lub innych jednostek organizacyjnych:
rehabilitacyjnych, rekonwalescencyjnych, dla nerwowo
i psychicznie chorych, dla przewlekle chorych,
sanatoryjnych, uzdrowiskowych, leczenia uzale˝nieƒ
lekowych, narkotykowych lub alkoholowych;
OIOM – Oddzia∏ Intensywnej Opieki Medycznej; wydzielony
oddzia∏ szpitalny wyposa˝ony w specjalistyczny sprz´t do
ciàg∏ego monitorowania procesów ˝yciowych pacjentów,
przeznaczony dla chorych w stanie bezpoÊredniego
zagro˝enia ˝ycia i wymagajàcych intensywnej opieki
medycznej.

§3

b)

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wy∏àczenia
w ochronie ubezpieczeniowej
1.

2.
3.

4.

5.

Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego mo˝e
obejmowaç nast´pujàce ryzyka dodatkowe:
1) ryzyko uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,
2) ryzyko powa˝nego zachorowania Ubezpieczonego,
3) ryzyko przeszczepów i rekonstrukcji,
4) ryzyko operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
5) ryzyko pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
6) ryzyko
trwa∏ej
i
ca∏kowitej
niezdolnoÊci
Ubezpieczonego do pracy.
Umowà ubezpieczenia mogà zostaç obj´te: jedno, kilka lub
wszystkie ryzyka wymienione w ust. 1.
W odniesieniu do ryzyk dodatkowych Towarzystwo odmówi
wyp∏aty Êwiadczenia w przypadkach wskazanych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego dla
ryzyka podstawowego. Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci
tak˝e
wtedy,
gdy
wypadek
ubezpieczeniowy nastàpi∏:
1) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu
w stanie nietrzeêwoÊci oraz w zwiàzku z prowadzeniem
przez Ubezpieczonego pojazdu làdowego, statku
powietrznego lub wodnego bez wymaganych zezwoleƒ
lub uprawnieƒ,
2) w zwiàzku z pozostawaniem przez Ubezpieczonego
w stanie nietrzeêwoÊci, pod wp∏ywem narkotyków,
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub innych substancji toksycznych o podobnym
dzia∏aniu, w tym leków nieprzepisanych przez lekarza
lub u˝ytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bàdê
niezgodnie ze wskazaniem ich u˝ycia, jak równie˝
w zwiàzku z uzale˝nieniem od wszystkich wy˝ej
wymienionych substancji i Êrodków;
3) w zwiàzku z usi∏owaniem pope∏nienia samobójstwa,
4) w zwiàzku z zabiegami leczniczymi bàdê medycznymi,
bez wzgl´du na to przez kogo by∏y wykonywane,
5) w zwiàzku z poddaniem si´ przez ubezpieczonego
eksperymentowi medycznemu,
6) w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania z porady
lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceƒ lekarza,
7) w zwiàzku z: wadami wrodzonymi i schorzeniami
b´dàcymi ich skutkiem, padaczkà, dyskopatià,
chorobami
umys∏owymi
bàdê
zaburzeniami
psychicznymi,
nosicielstwem
wirusa
HIV,
pe∏noobjawowym AIDS,
8) w zwiàzku z cià˝à, usuwaniem cià˝y, porodem
i po∏ogiem – poza przypadkami komplikacji
stanowiàcymi zagro˝enie dla ˝ycia i zdrowia kobiety,
9) w
wyniku
wyczynowego
uprawiania
przez
Ubezpieczonego zarejestrowanego w zwiàzku
sportowym lub klubie sportowym wszystkich dyscyplin
sportu, w tym udzia∏u w zawodach, wyÊcigach,
wyst´pach i treningach sportowych. Przez wyczynowe
uprawianie sportu rozumie si´ równie˝ profesjonalne
uprawianie sportu w celach zarobkowych;
10) w wyniku hobbystycznego uprawiania: wspinaczki,
speleologii, sportów lotniczych, sportów motorowych
i motorowodnych, sportów walki, skoków na gumowej
linie, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu. Wy∏àczenie to ma równie˝
zastosowanie do wykonywania wymienionych
czynnoÊci w zwiàzku z pracà zawodowà;
11) w wyniku wypadku lotniczego z wyjàtkiem wypadku,
jakiemu Ubezpieczony uleg∏ na pok∏adzie statku
powietrznego licencjonowanych linii lotniczych,
12) w zwiàzku z pe∏nieniem przez Ubezpieczonego s∏u˝by
wojskowej w jakimkolwiek kraju,
13) w wyniku kataklizmów naturalnych.
OdpowiedzialnoÊç
Towarzystwa
nie
obejmuje
zadoÊçuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne
i moralne.
Szczegó∏owe postanowienia niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia dodatkowego, w cz´Êci
regulujàcej odpowiedzialnoÊç Towarzystwa w zakresie
poszczególnych ryzyk dodatkowych, mogà przewidywaç
dodatkowe wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej.
§4
Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej.
Dobro chronione

Przedmiotem ochrony w odniesieniu do ryzyk dodatkowych
obejmowanych umowà ubezpieczenia na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego jest zdrowie
Ubezpieczonego.
ROZDZIA¸ II
Postanowienia dotyczàce ryzyka uszczerbku
na zdrowiu Ubezpieczonego
§5
Wypadek ubezpieczeniowy
1.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku
doznania przez Ubezpieczonego danego rodzaju
uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.
OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa istnieje wy∏àcznie
w przypadku, gdy rodzaj poniesionego uszczerbku na
zdrowiu zosta∏ wymieniony w za∏àczniku nr 1 do niniejszych
ogólnych
warunków
ubezpieczenia
dodatkowego
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2.

3.
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i powodujàcy go nieszcz´Êliwy wypadek zaszed∏ po dniu
przystàpienia przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia.
W przypadku obj´cia ubezpieczeniem ryzyka uszczerbku na
zdrowiu Ubezpieczonego w wariancie pe∏nym, za wypadek
ubezpieczeniowy uwa˝a si´ równie˝ doznanie przez
Ubezpieczonego danego rodzaju uszczerbku na zdrowiu
w wyniku zawa∏u serca lub udaru mózgu. Postanowienia
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio. Ochrona ubezpieczeniowa
w zakresie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
zawa∏em serca lub udarem mózgu wygasa w ostatnim dniu
miesiàca, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia.
Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe, o ile
Ubezpieczony dozna danego rodzaju uszczerbku na
zdrowiu w terminie 6 miesi´cy od dnia zajÊcia zdarzenia,
które wywo∏a∏o uszczerbek na zdrowiu.
§6

2.

3.

4.

W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
Towarzystwo
zobowiàzane
jest
do
wyp∏acenia
Ubezpieczonemu
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
w postaci kwoty pieni´˝nej stanowiàcej okreÊlony procent
sumy ubezpieczenia (sumy bazowej dla ryzyka uszczerbku
na zdrowiu Ubezpieczonego), odpowiadajàcy wyra˝onemu
w procentach stopniowi doznanego przez Ubezpieczonego
uszczerbku na zdrowiu. Rodzaje oraz wysokoÊç uszczerbku
na zdrowiu okreÊla za∏àcznik nr 1 do niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia dodatkowego.
JeÊli w wyniku jednego zdarzenia Ubezpieczony dozna
wi´cej ni˝ jednego rodzaju uszczerbku na zdrowiu,
z zastrze˝eniem ust. 3 i ust. 4, Êwiadczenie
ubezpieczeniowe wyp∏acane przez Towarzystwo obejmuje
wszystkie rodzaje uszczerbku na zdrowiu doznane
w wyniku tego samego zdarzenia.
W przypadku, gdy utrata zdrowia spowodowana doznaniem
danego rodzaju uszczerbku na zdrowiu b´dzie uwzgl´dniaç
w sobie utrat´ zdrowia spowodowanà doznaniem innego
rodzaju uszczerbku na zdrowiu w wyniku zajÊcia tego
samego zdarzenia, Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie
ubezpieczeniowe za doznanie tego rodzaju uszczerbku na
zdrowiu, za który Êwiadczenie ubezpieczeniowe b´dzie
najwy˝sze.
¸àczna wartoÊç Êwiadczeƒ z ryzyka uszczerbku na zdrowiu
wyp∏aconych w okresie ubezpieczenia, bez wzgl´du na
liczb´ zdarzeƒ powodujàcych uszczerbek i liczb´ rodzajów
uszczerbków doznanych przez Ubezpieczonego, nie mo˝e
przekroczyç sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie dla
tego ryzyka dodatkowego.

Wypadek ubezpieczeniowy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w odniesieniu do
ryzyka uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
– alternatywnie – w wariancie:
a) standardowym – obejmujàcym uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
b) pe∏nym – obejmujàcym uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
zawa∏u serca lub udaru mózgu.
Wariant, w którym udzielana jest ochrona w odniesieniu do
ryzyka uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskazany
jest w polisie ubezpieczeniowej.
§8
Nast´pstwo Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych

1.

2.

Je˝eli Ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu oraz
nab´dzie prawo do Êwiadczenia ubezpieczeniowego z tego
tytu∏u, a nast´pnie w wyniku tego samego nieszcz´Êliwego
wypadku, albo uszczerbku nim spowodowanego, w ciàgu
6-u miesi´cy od dnia zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku,
którego nast´pstwem by∏ uszczerbek umrze, Towarzystwo
umniejszy kwot´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego
wyp∏acanego z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego (ryzyko
podstawowe) o kwot´ przyznanego Êwiadczenia
ubezpieczeniowego z tytu∏u wystàpienia u Ubezpieczonego
uszczerbku na zdrowiu.
W przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest
w wariancie pe∏nym postanowienia ust. 1 majà
odpowiednie zastosowanie do zawa∏u serca lub udaru
mózgu jako przyczyny doznania uszczerbku na zdrowiu.

2.

2.
3.

ROZDZIA∏ IV
Postanowienia dotyczàce ryzyka przeszczepów
i rekonstrukcji
§ 15
Wypadek ubezpieczeniowy
1.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w odniesieniu do
ryzyka powa˝nego zachorowania Ubezpieczonego
– alternatywnie – w wariancie:
a) standardowym
–
obejmujàcym
wystàpienie
nast´pujàcych powa˝nych zachorowaƒ:
– zawa∏ serca,
– udar mózgu,
– nowotwór,
– przeszczep du˝ych narzàdów,
– przewlek∏a niewydolnoÊç nerek,
– chirurgiczne leczenie choroby naczyƒ wieƒcowych;
b) pe∏nym – obejmujàcym wystàpienie nast´pujàcych
powa˝nych zachorowaƒ:
– zawa∏ serca,
– udar mózgu,
– nowotwór,
– przeszczep du˝ych narzàdów,
– przewlek∏a niewydolnoÊç nerek,
– chirurgiczne leczenie choroby naczyƒ wieƒcowych,
– zapalenie wàtroby typu B,
– ∏agodny guz mózgu,
– leczenie chorób naczyƒ wieƒcowych,
– utrata wzroku,
– utrata koƒczyn,
– utrata mowy,
– ci´˝kie oparzenie,
– stwardnienie rozsiane,
– Êpiàczka,
– pulmonektomia,
– anemia aplastyczna.
Wariant, w którym udzielana jest ochrona w odniesieniu do
ryzyka powa˝nego zachorowania wskazany jest w polisie
ubezpieczeniowej.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego
oraz § 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝ w przypadku:
1) powtórnego wystàpienia powa˝nego zachorowania
tego samego rodzaju, co powa˝ne zachorowanie, za
wystàpienie którego Ubezpieczony otrzyma∏ ju˝
wczeÊniej Êwiadczenie ubezpieczeniowe,
2) powa˝nego zachorowania, które pozostaje w zwiàzku
z innym powa˝nym zachorowaniem, za wystàpienie
którego Ubezpieczony otrzyma∏ ju˝ wczeÊniej
Êwiadczenie ubezpieczeniowe, nawet w przypadku gdy
jest to powa˝ne zachorowanie innego rodzaju ni˝ to, za
wystàpienie którego wyp∏acono Êwiadczenie.
W odniesieniu do ryzyka powa˝nego zachorowania
Ubezpieczonego – z ostatnim dniem miesiàca, w którym
Ubezpieczony ukoƒczy∏ 55 rok ˝ycia – ochrona
ubezpieczeniowa zostaje ograniczona do przypadków
wystàpienia
nast´pujàcych
rodzajów
powa˝nych
zachorowaƒ:
a) w zakresie podstawowym:
– przeszczep du˝ych narzàdów,
– przewlek∏a niewydolnoÊç nerek;
b) w zakresie rozszerzonym:
– przeszczep du˝ych narzàdów,
– przewlek∏a niewydolnoÊç nerek,
– utrata koƒczyn,
– ci´˝kie oparzenie,
– Êpiàczka.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyka
powa˝nego zachorowania Ubezpieczonego wygasa
w ostatnim dniu miesiàca, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏
65 rok ˝ycia.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç, gdy Ubezpieczony
podda∏ okreÊlonà cz´Êç cia∏a przeszczepowi bàdê
rekonstrukcji
lub
naby∏
protezy.
Warunkiem
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest, aby przeszczep,
rekonstrukcja lub nabycie protezy by∏o nast´pstwem
okreÊlonego uszczerbku na zdrowiu, którego Ubezpieczony
dozna∏ na skutek choroby nowotworowej lub
nieszcz´Êliwego wypadku.
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za te
wypadki, które zosta∏y wymienione w za∏àczniku nr 2 do
niniejszych
ogólnych
warunków
ubezpieczenia
dodatkowego. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa zachodzi
zarówno w przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu jest
bezpoÊrednià konsekwencjà choroby nowotworowej lub
nieszcz´Êliwego wypadku, jak równie˝ gdy jest
konsekwencjà zwiàzanego z nimi leczenia.
W przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy ma zwiàzek
z chorobà nowotworowà Ubezpieczonego, warunkiem
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zdiagnozowanie
choroby nowotworowej nie wczeÊniej ni˝ po 3 miesiàcach
od dnia przystàpienia przez Ubezpieczonego do
ubezpieczenia (karencja).
W przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy ma zwiàzek
z nieszcz´Êliwym wypadkiem jakiemu uleg∏ Ubezpieczony,
warunkiem odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zajÊcie
tego nieszcz´Êliwego wypadku po dniu przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania, gdy zachodzà przes∏anki zniesienia karencji
wskazane w § 32 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
§ 16
Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

1.

§ 12

Ustalenie rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Rodzaj uszczerbku na zdrowiu ustalany jest niezw∏ocznie po
zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 12-u miesi´cy od dnia zajÊcia zdarzenia, którego
nast´pstwem by∏ uszczerbek na zdrowiu. Przy ocenie
stopnia doznanego przez Ubezpieczonego uszczerbku na
zdrowiu nie bierze si´ pod uwag´ wszystkich tych rodzajów
uszczerbku na zdrowiu, których Ubezpieczony dozna∏
wczeÊniej w wyniku innych zdarzeƒ, w tym z przyczyn
naturalnych. Na ustalenie stopnia uszczerbku wp∏ywu nie
ma tak˝e rodzaj czynnoÊci zawodowych wykonywanych
przez Ubezpieczonego.
Rodzaj uszczerbku na zdrowiu ustalany jest przez lekarzy
wskazanych przez Towarzystwo.
Stopieƒ uszczerbku na zdrowiu ustalany jest w procentach,
w granicach wskazanych dla danego rodzaju uszczerbku
w za∏àczniku nr 1 do niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.

Je˝eli Ubezpieczony dozna powa˝nego zachorowania oraz
nab´dzie prawo do Êwiadczenia ubezpieczeniowego z tego
tytu∏u, a nast´pnie w wyniku tego samego powa˝nego
zachorowania, w ciàgu 6-u miesi´cy od dnia jego wystàpienia
umrze,
Towarzystwo
umniejszy
kwot´
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
wyp∏acanego
z
tytu∏u
Êmierci
Ubezpieczonego (ryzyko podstawowe) o kwot´ przyznanego
Êwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu∏u wystàpienia
u Ubezpieczonego powa˝nego zachorowania.

Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

§9

1.

§ 14
Nast´pstwo Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych

Warianty zakresu ochrony
1.

§7

2.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku
doznania przez Ubezpieczonego powa˝nego zachorowania
b´dàcego nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku albo
innego czynnika chorobotwórczego.
Warunkiem
odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
jest
zdiagnozowanie powa˝nego zachorowania nie wczeÊniej
ni˝ po 3 miesiàcach od dnia przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia (karencja).
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania, jeÊli przyczynà powa˝nego zachorowania by∏
nieszcz´Êliwy wypadek. Jednak˝e w takim przypadku
warunkiem odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zajÊcie
tego nieszcz´Êliwego wypadku po dniu przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania, gdy zachodzà przes∏anki zniesienia karencji
wskazane w § 32 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie
w przypadku wystàpienia takiego rodzaju powa˝nego
zachorowania, który zosta∏ obj´ty umowà ubezpieczenia.
Przez
powa˝ne
zachorowanie
obj´te
ochronà
ubezpieczeniowà
rozumie
si´
wy∏àcznie
stan
odpowiadajàcy definicji danego rodzaju powa˝nego
zachorowania uj´tej w § 2.

W
przypadku
zajÊcia
wypadku
ubezpieczeniowego
Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏acenia Ubezpieczonemu
Êwiadczenia ubezpieczeniowego w postaci sumy ubezpieczenia
wskazanej w polisie dla ryzyka powa˝nego zachorowania
Ubezpieczonego.

§ 11

Warianty zakresu ochrony
1.

§ 13
Przedmiot Êwiadczenia ubezpieczeniowego

§ 10

Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
1.

ROZDZIA∏ III
Postanowienia dotyczàce ryzyka powa˝nego
zachorowania Ubezpieczonego

2.

3.

Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego
oraz § 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci tak˝e, gdy przeszczep lub rekonstrukcja:
a) polega
na
operacji
plastyczno-kosmetycznej
niezwiàzanej
z
chorobà
nowotworowà
lub
nieszcz´Êliwym wypadkiem,
b) polega na operacji stomatologicznej niezwiàzanej
z chorobà nowotworowà lub nieszcz´Êliwym
wypadkiem,
c) ma zwiàzek z chorobami, uszkodzeniami cia∏a
istniejàcymi przed datà przystàpienia do ubezpieczenia.
Wy∏àczenie to dotyczy tak˝e nabycia protezy.
W odniesieniu do ryzyka przeszczepów i rekonstrukcji, nie
obowiàzuje wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci Towarzystwa,
o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia dodatkowego, pod warunkiem,
˝e nie wystàpi∏ b∏àd lekarski.
W odniesieniu do ryzyka przeszczepów i rekonstrukcji
ochrona ubezpieczeniowa wygasa w ostatnim dniu
miesiàca, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏ 60 rok ˝ycia.
§ 17
Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego

1.

2.

W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
Towarzystwo
zobowiàzane
jest
do
wyp∏acenia
Ubezpieczonemu
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
w postaci kwoty pieni´˝nej stanowiàcej okreÊlony procent
sumy ubezpieczenia (sumy bazowej dla ryzyka
przeszczepów i rekonstrukcji) – zgodnie z tabelà
w za∏àczniku nr 2 do niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
JeÊli w wyniku jednego zdarzenia Ubezpieczony dozna kilku
rodzajów uszczerbków na zdrowiu, których nast´pstwem
by∏o poddanie okreÊlonych cz´Êci cia∏a Ubezpieczonego
przeszczepowi, bàdê rekonstrukcji lub nabycie protez przez
Ubezpieczonego, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, Êwiadczenie
ubezpieczeniowe wyp∏acane przez Towarzystwo obejmuje
wszystkie rodzaje przeszczepów bàdê rekonstrukcji, którym
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podda∏ si´ Ubezpieczony, jak równie˝ wszystkie przypadki
nabycia protez w zwiàzku z tym samym zdarzeniem.
W przypadku, gdy utrata zdrowia spowodowana doznaniem
danego rodzaju uszczerbku na zdrowiu b´dzie uwzgl´dniaç
w sobie utrat´ zdrowia spowodowanà doznaniem innego
rodzaju uszczerbku na zdrowiu w wyniku zajÊcia tego
samego zdarzenia, Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie
ubezpieczeniowe za przeprowadzenie przeszczepu bàdê
rekonstrukcji lub nabycie protezy, za które Êwiadczenie
ubezpieczeniowe b´dzie najwy˝sze.
¸àczna wartoÊç Êwiadczeƒ z ryzyka przeszczepów
i rekonstrukcji wyp∏aconych w okresie ubezpieczenia, bez
wzgl´du na liczb´ i rodzaj uszczerbków na zdrowiu
powodujàcych przeprowadzenie przeszczepu bàdê
rekonstrukcji lub nabycie protezy przez Ubezpieczonego,
nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia wskazanej
w polisie dla tego ryzyka dodatkowego.

§ 21
Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
1.

§ 18
Ustalenie wystàpienia wypadku
ubezpieczeniowego
1.

2.

ZajÊcie wypadku ubezpieczeniowego ustalane jest
niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia szpitalnego,
w trakcie którego dokonano u Ubezpieczonego
przeszczepu lub rekonstrukcji bàdê po zakoƒczeniu
leczenia oraz nabyciu przez Ubezpieczonego protezy.
Warunkiem wyp∏aty Êwiadczenia jest przedstawienie
dokumentacji
potwierdzajàcej
przeprowadzenie
przeszczepu bàdê rekonstrukcji lub zakup protezy.
Towarzystwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej
dokumentacji
przez
lekarza
wskazanego
przez
Towarzystwo. W przypadku wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci
roszczenia o wyp∏at´ Êwiadczenia, Towarzystwo ma prawo
skierowaç Ubezpieczonego na badania do lekarza
wskazanego przez Towarzystwo.

2.

3.

4.

ROZDZIA∏ V
Postanowienia dotyczàce ryzyka operacji
chirurgicznej Ubezpieczonego
§ 19

5.

Wypadek ubezpieczeniowy
1.

2.

3.

4.

5.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç, gdy Ubezpieczony
na skutek choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku zostanie
poddany operacji chirurgicznej.
W przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy ma zwiàzek
z chorobà Ubezpieczonego, warunkiem odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa jest zdiagnozowanie choroby nie wczeÊniej
ni˝ po trzech miesiàcach od dnia przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia (karencja).
W przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy ma zwiàzek
z nieszcz´Êliwym wypadkiem, jakiemu uleg∏ Ubezpieczony,
warunkiem odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zajÊcie
tego nieszcz´Êliwego wypadku po dniu przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania, gdy zachodzà przes∏anki zniesienia karencji
wskazane w § 32 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
Przez operacj´ chirurgicznà nale˝y rozumieç zabieg
chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespó∏ lekarzy
i piel´gniarek w celu przywrócenia prawid∏owych czynnoÊci
chorego narzàdu lub uk∏adu, usuni´cia chorej tkanki,
narzàdu lub jego cz´Êci, usuni´cia przyczyny choroby,
ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, zwykle
powiàzany z koniecznoÊcià przeci´cia skóry i innych
tkanek.
Za operacj´ nie uwa˝a si´ zabiegów przeprowadzanych
w celach diagnostycznych, takich jak: biopsja, punkcja,
pobranie wycinków, zabiegi endoskopowe oraz drobnych
zabiegów chirurgicznych niewymagajàcych hospitalizacji,
takich jak: szycie ran powierzchniowych czy usuni´cie cia∏
obcych.

2.

3.
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8.

Je˝eli Ubezpieczony nab´dzie prawo do Êwiadczenia
ubezpieczeniowego z tytu∏u przeprowadzenia operacji
chirurgicznej, a nast´pnie w ciàgu 6 miesi´cy od dnia zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego umrze i Êmierç Ubezpieczonego
nastàpi w wyniku tej operacji bàdê w nast´pstwie tej samej
choroby, bàdê nieszcz´Êliwego wypadku, w nast´pstwie
których Ubezpieczony zosta∏ poddany operacji chirurgicznej,
Towarzystwo umniejszy kwot´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego
na wypadek Êmierci (ryzyko podstawowe) o kwot´ przyznanego
Êwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu∏u zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci poddania si´ przez
Ubezpieczonego operacji chirurgicznej.

§ 25

1.

2.

§ 26

1.

2.

3.

4.

Ustalenie wystàpienia wypadku
ubezpieczeniowego

2.

ZajÊcie wypadku ubezpieczeniowego ustalane jest
niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia szpitalnego,
w trakcie którego Ubezpieczony zosta∏ poddany operacji
chirurgicznej.
Stopieƒ trudnoÊci operacji ustalany jest przez lekarzy
wskazanych przez Towarzystwo, w oparciu o zasady
ustalone w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
dodatkowego.

5.

6.

ROZDZIA¸ VI
Postanowienia dotyczàce ryzyka pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu

Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

Wypadek ubezpieczeniowy

2.

3.

4.

5.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç, gdy na skutek
nieszcz´Êliwego wypadku lub choroby Ubezpieczony musi
poddaç si´ pobytowi w szpitalu.
W przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy ma zwiàzek
z chorobà Ubezpieczonego warunkiem odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa jest zdiagnozowanie choroby nie wczeÊniej
ni˝ po dwóch miesiàcach od dnia przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia (karencja), przy czym
pobyt Ubezpieczonego w szpitalu nie mo˝e nastàpiç
wczeÊniej ni˝ po zdiagnozowaniu choroby.
W przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy ma zwiàzek
z nieszcz´Êliwym wypadkiem, jakiemu uleg∏ Ubezpieczony
warunkiem odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zajÊcie
tego nieszcz´Êliwego wypadku po dniu przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia.
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu b´dzie uznany za pobyt
spowodowany nieszcz´Êliwym wypadkiem pod warunkiem,
˝e pomi´dzy zajÊciem nieszcz´Êliwego wypadku
powodujàcym koniecznoÊç hospitalizacji, a poczàtkiem
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie min´∏o wi´cej ni˝
30 dni. Ponadto, za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany nieszcz´Êliwym wypadkiem uwa˝a si´ tylko
pierwszy pobyt w szpitalu, którego przyczynà by∏ dany
nieszcz´Êliwy wypadek.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania, gdy zachodzà przes∏anki zniesienia karencji

W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
Towarzystwo
zobowiàzane
jest
do
wyp∏acenia
Ubezpieczonemu
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
w postaci kwoty pieni´˝nej stanowiàcej okreÊlony w polisie
ubezpieczeniowej procent sumy ubezpieczenia za ka˝dy
dzieƒ przebywania przez Ubezpieczonego w szpitalu (dieta
dzienna). WysokoÊç diety dziennej ustala si´ oddzielnie dla:
a) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na skutek
nieszcz´Êliwego wypadku,
b) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na skutek choroby.
W odniesieniu do wypadku ubezpieczeniowego
polegajàcego na pobycie Ubezpieczonego na oddziale
rehabilitacyjnym szpitala bàdê w sanatorium, Towarzystwo
wyp∏aci 25% diety dziennej, o której mowa w ust. 1 pkt. a).
W przypadku obj´cia ubezpieczeniem ryzyka pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu w wariancie pe∏nym,
Towarzystwo wyp∏aci dodatkowo 100% diety dziennej,
o której mowa w ust. 1 pkt. a) lub b) (w zale˝noÊci od
przyczyny pobytu w szpitalu) za ka˝dy dzieƒ pobytu
Ubezpieczonego na OIOM.
Âwiadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust. 1 nie
mo˝e ∏àcznie (dla pobytów spowodowanych zarówno
chorobà, jak i nieszcz´Êliwym wypadkiem) w danym roku
udzielania przez Towarzystwo Ubezpieczonemu ochrony
ubezpieczeniowej przekroczyç diety wyp∏acanej za 90 dni
pobytu w szpitalu.
Âwiadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust. 2 nie
mo˝e ∏àcznie w danym roku udzielania przez Towarzystwo
Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej przekroczyç
diety wyp∏acanej za 30 dni pobytu na oddziale
rehabilitacyjnym szpitala i w sanatorium.
Âwiadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust. 3 nie
mo˝e ∏àcznie (dla pobytów spowodowanych zarówno
chorobà, jak i nieszcz´Êliwym wypadkiem) w danym roku
udzielania przez Towarzystwo Ubezpieczonemu ochrony
ubezpieczeniowej przekroczyç diety wyp∏acanej za 7 dni
pobytu na OIOM.
§ 27

§ 24

1.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w odniesieniu do
ryzyka pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – alternatywnie
– w wariancie:
a) standardowym – obejmujàcym pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu,
b) pe∏nym – obejmujàcym pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego na oddziale
rehabilitacyjnym szpitala, bàdê w sanatorium oraz
Êwiadczenie dodatkowe na wypadek pobytu
Ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej (OIOM); za pobyt Ubezpieczonego na OIOM
nie uwa˝a si´ pobytu na oddziale pooperacyjnym;
c) ograniczonym – obejmujàcym pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu, jednak˝e z ograniczeniem do przypadków,
w których pobyt Ubezpieczonego w szpitalu zwiàzany
jest z zajÊciem nieszcz´Êliwego wypadku.
Wariant, w którym udzielana jest ochrona w odniesieniu do
ryzyka pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskazany jest
w polisie ubezpieczeniowej.

Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego

§ 23

1.

wskazane w § 32 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
Za wypadek ubezpieczeniowy uwa˝a si´ pobyt w szpitalu
trwajàcy nieprzerwanie przynajmniej 2 doby, nie wliczajàc
w to dnia przyj´cia do szpitala.
Z zastrze˝eniem ust. 8, za wypadek ubezpieczeniowy nie
uwa˝a si´ pobytu w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym
i w sanatorium.
W przypadku obj´cia ubezpieczeniem ryzyka pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu w wariancie pe∏nym, za
wypadek ubezpieczeniowy uwa˝a si´ równie˝ pobyt
Ubezpieczonego w sanatorium lub w szpitalu na oddziale
rehabilitacyjnym, któremu Ubezpieczony by∏ poddany
w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem.

Warianty zakresu ochrony

§ 22

Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego
oraz § 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci tak˝e w przypadku operacji:
1) w której Ubezpieczony by∏ dawcà organu lub narzàdu,
2) zmiany p∏ci,
3) plastyczno-kosmetycznych, z wyjàtkiem operacji
oszpeceƒ lub okaleczeƒ b´dàcych nast´pstwem
nieszcz´Êliwego wypadku,
4) która nie odpowiada definicji zawartej w § 19 ust. 5
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.
Je˝eli Ubezpieczony jest uprawniony do Êwiadczenia
z tytu∏u przeprowadzenia operacji chirurgicznej danego
rodzaju, odpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do
wypadków
ubezpieczeniowych
polegajàcych
na
przeprowadzeniu nast´pnych operacji tego samego rodzaju
lub operacji innego rodzaju, ale wynikajàcych lub
powiàzanych z operacjà, za którà Ubezpieczony otrzyma∏
Êwiadczenie, zostaje zawieszona na okres jednego roku
liczàc od dnia przeprowadzenia operacji, której
przeprowadzenie
uprawnia∏o
Ubezpieczonego
do
otrzymania Êwiadczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyka operacji
chirurgicznej Ubezpieczonego wygasa w ostatnim dniu
miesiàca, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia.

7.

Nast´pstwo Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych

§ 20

1.

W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
Towarzystwo
zobowiàzane
jest
do
wyp∏acenia
Ubezpieczonemu
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
w postaci kwoty pieni´˝nej stanowiàcej okreÊlony procent
sumy ubezpieczenia, w zale˝noÊci od stopnia trudnoÊci
danego rodzaju operacji. Stopieƒ trudnoÊci operacji
przyjmuje wartoÊç wyra˝onà w liczbach ca∏kowitych, w skali
od 1 do 5, od „operacji najl˝ejszej” do „operacji
najci´˝szej”. W zale˝noÊci od stopnia trudnoÊci danego
rodzaju operacji wyp∏aca si´ nast´pujàcy procent sumy
ubezpieczenia:
1 stopieƒ trudnoÊci – 10% bazowej sumy ubezpieczenia,
2 stopieƒ trudnoÊci – 25% bazowej sumy ubezpieczenia,
3 stopieƒ trudnoÊci – 50% bazowej sumy ubezpieczenia,
4 stopieƒ trudnoÊci – 75% bazowej sumy ubezpieczenia,
5 stopieƒ trudnoÊci – 100% bazowej sumy ubezpieczenia.
Wykaz
rodzajów
operacji
obj´tych
zakresem
przedmiotowym umowy ubezpieczenia, wraz z okreÊleniem
stopnia trudnoÊci, okreÊla tabela stanowiàca za∏àcznik nr 3
do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.
W przypadku przeprowadzenia operacji chirurgicznej
nieuj´tej w tabeli, o której mowa w ust. 2 Towarzystwo
wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie ubezpieczeniowe
wed∏ug ustalonego przez Towarzystwo stopnia trudnoÊci
wykonania operacji chirurgicznej, który jest najbardziej
zbli˝ony do stopnia trudnoÊci operacji chirurgicznej
wymienionej w tabeli.
W przypadku, gdy dany rodzaj operacji chirurgicznej b´dzie
uwzgl´dniaç w sobie inny rodzaj operacji chirurgicznej albo
w przypadku wykonywania kilku operacji chirurgicznych
podczas tego samego pobytu w szpitalu, Towarzystwo
wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe za ten rodzaj
operacji chirurgicznej, której stopieƒ trudnoÊci jest
najwy˝szy; w przypadku równego stopnia trudnoÊci,
Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe za
jeden rodzaj operacji chirurgicznej.
WysokoÊç wyp∏aconego przez Towarzystwo Êwiadczenia
ubezpieczeniowego w danym roku udzielania przez
Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do
Ubezpieczonego, nie mo˝e przekroczyç 200% bazowej
sumy ubezpieczenia.

6.

1.

2.

Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego
oraz § 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝, je˝eli pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu zwiàzany by∏ z:
1) wykonywaniem rutynowych badaƒ lekarskich, badaƒ
biochemicznych, badaƒ rentgenowskich,
2) leczeniem bezp∏odnoÊci,
3) leczeniem chorób przewlek∏ych,
4) przeprowadzeniem
operacji
plastyczno-kosmetycznych lub operacji zmiany p∏ci,
5) nast´pstwami kl´ski ˝ywio∏owej lub epidemii,
og∏oszonych przez uprawnione organa administracji
paƒstwowej.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyka pobytu
w szpitalu wygasa w ostatnim dniu miesiàca, w którym
Ubezpieczony ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia.
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ROZDZIA¸ VII

2.

Postanowienia dotyczàce ryzyka trwa∏ej
i ca∏kowitej niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy
§ 28

3.

Wypadek ubezpieczeniowy
1.

2.

3.

4.

5.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku trwa∏ej
i ca∏kowitej utraty przez Ubezpieczonego zdolnoÊci do
dalszego wykonywania pracy zawodowej i innej dzia∏alnoÊci
zawodowej, pod warunkiem, ˝e Ubezpieczony b´dzie
niezdolny
do
wykonywania
pracy
zgodnej
z doÊwiadczeniem zawodowym i jednoczeÊnie niezdolny do
wykonywania pracy zgodnej z posiadanym wykszta∏ceniem
(niezdolnoÊç do pracy).
Za trwa∏à niezdolnoÊç do pracy Towarzystwo przyjmuje
niezdolnoÊç orzeczonà na sta∏e lub czasowo na okres
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.
Za wypadek ubezpieczeniowy uwa˝a si´ wystàpienie
niezdolnoÊci do pracy w nast´pstwie nieszcz´Êliwego
wypadku.
W przypadku obj´cia ubezpieczeniem ryzyka trwa∏ej
i ca∏kowitej utraty przez Ubezpieczonego zdolnoÊci do
pracy w wariancie pe∏nym, za wypadek ubezpieczeniowy
uwa˝a si´ równie˝ wystàpienie niezdolnoÊci do pracy
w nast´pstwie choroby.
Podstawà wyp∏aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego jest
orzeczenie stwierdzajàce niezdolnoÊç do pracy zgodnà
z definicjà ust. 1, wydane przez dzia∏ajàcego przy
w∏aÊciwym
organie
emerytalno-rentowym
lekarza
orzecznika. Towarzystwo zastrzega sobie jednak prawo do
weryfikacji zasadnoÊci orzeczenia i skierowania
Ubezpieczonego na powo∏anà przez siebie komisj´
lekarskà.
§ 29
Warianty zakresu ochrony

1.

2.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w odniesieniu do
ryzyka trwa∏ej i ca∏kowitej utraty przez Ubezpieczonego
zdolnoÊci do pracy – alternatywnie – w wariancie:
a) standardowym – obejmujàcym niezdolnoÊç do pracy
b´dàcà nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku;
b) pe∏nym – obejmujàcym niezdolnoÊç do pracy b´dàcà
nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku lub choroby.
Wariant, w którym udzielana jest ochrona w odniesieniu do
ryzyka trwa∏ej i ca∏kowitej utraty przez Ubezpieczonego
zdolnoÊci do pracy wskazany jest w polisie
ubezpieczeniowej.

ROZDZIA¸ VIII
Postanowienia wspólne
§ 32
Zniesienie karencji
Postanowienia dotyczàce karencji w odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa w odniesieniu do poszczególnych ryzyk
dodatkowych nie majà zastosowania, gdy:
a) Przyst´pujàcy b´dàcy Pracownikiem Ubezpieczajàcego
z∏o˝y Towarzystwu deklaracj´ przystàpienia przed up∏ywem
trzech miesi´cy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia
wyznaczonego dla grupy zg∏oszonej do ubezpieczenia przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia i udokumentuje,
˝e bezpoÊrednio przed przystàpieniem do ubezpieczenia
by∏ obj´ty ochronà ubezpieczeniowà w zakresie danego
ryzyka dodatkowego, którego ma dotyczyç uchylenie
karencji, na mocy umowy ubezpieczenia zawartej z innym
ni˝ Towarzystwo zak∏adem ubezpieczeƒ i z tego
ubezpieczenia wystàpi∏. Postanowienia § 13 ust. 2 ogólnych
warunków ubezpieczenia podstawowego stosuje si´
odpowiednio.
W okresie karencji pierwotnie przewidzianym przez
Towarzystwo dla danego ryzyka dodatkowego ochrona
ubezpieczeniowa kontynuowana b´dzie z zachowaniem
poprzednich warunków ubezpieczenia i okresów karencji,
z zastrze˝eniem przyj´tej dla niniejszej umowy
ubezpieczenia sumy ubezpieczenia jako górnej granicy
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa;
b) Przyst´pujàcy nie b´dàcy Pracownikiem Ubezpieczajàcego
uzyska zgod´ Towarzystwa na wy∏àczenie karencji na
warunkach opisanych w § 13 ust. 3 ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego;
c) zachodzi sytuacja opisana w § 12 ust. 1 ogólnych
warunków ubezpieczenia podstawowego (Przeniesienie si´
Ubezpieczonego pomi´dzy umowami ubezpieczenia
w Towarzystwie). W takim przypadku karencje stosuje si´
zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego.

§ 30

2.

W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏acenia Êwiadczenia
ubezpieczeniowego w postaci sumy ubezpieczenia
wskazanej w polisie dla ryzyka trwa∏ej i ca∏kowitej
niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy.
Za dzieƒ zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje si´
dzieƒ wydania przez lekarza orzecznika orzeczenia
o uznaniu Ubezpieczonego za niezdolnego do pracy,
zgodnie z definicjà przytoczonà w § 28 ust. 1 niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia.

Zawiadomienie
1.

2.

§ 31
Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
1.

Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego
oraz § 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝, je˝eli niezdolnoÊç do pracy by∏a
wynikiem chorób rozpoznanych bàdê nieszcz´Êliwych
wypadków
majàcych
miejsce
przed
obj´ciem
Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà.

4.

W przypadku ryzyka przeszczepu i rekonstrukcji
Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1 (a w przypadku, gdy
wypadek
ubezpieczeniowy
jest
nast´pstwem
nieszcz´Êliwego wypadku – równie˝ wymienionych
w ust. 2), dokumenty potwierdzajàce przeprowadzenie
przeszczepu, rekonstrukcji bàdê zakup protezy.
5. W przypadku ryzyka pobytu w szpitalu oraz ryzyka operacji
chirurgicznej Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç,
oprócz
dokumentów
wymienionych
w
ust.
1
(a w przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy jest
nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku – równie˝
wymienionych w ust. 2), kart´ informacyjnà leczenia
szpitalnego.
6. W przypadku ryzyka trwa∏ej i ca∏kowitej niezdolnoÊci do
pracy Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1 (a w przypadku, gdy
wypadek
ubezpieczeniowy
jest
nast´pstwem
nieszcz´Êliwego wypadku – równie˝ wymienionych
w ust. 2), orzeczenie organu emerytalno–rentownego
o niezdolnoÊci do pracy oraz dokumentacj´ medycznà
stwierdzajàcà przyczyn´ niezdolnoÊci do pracy (np. karta
informacyjna leczenia szpitalnego, kopia historii choroby
Ubezpieczonego).
7. Ubezpieczony zobowiàzany jest dostarczyç sk∏adanà
dokumentacj´ medycznà w j´zyku polskim, angielskim lub
∏aciƒskim.
§ 34
Za∏àczniki
Integralnà cz´Êç niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego stanowià nast´pujàce za∏àczniki:
1) Za∏àcznik nr 1 – tabela rodzajów oraz okreÊlonych
procentowo uszczerbków na zdrowiu b´dàcych
nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku,
2) Za∏àcznik nr 2 – tabela rodzajów wypadków
ubezpieczeniowych w ryzyku przeszczepów i rekonstrukcji,
wraz z okreÊleniem procentów sumy ubezpieczenia,
stanowiàcych
podstaw´
naliczania
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego,
4) Za∏àcznik nr 3 – tabela rodzajów operacji chirurgicznych
wraz z okreÊleniem stopnia trudnoÊci.
§ 35
WejÊcie w ˝ycie
Warunki wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i majà
zastosowanie do wniosków ubezpieczeniowych sk∏adanych po
tym dniu.
§ 36

§ 33

Przedmiot Êwiadczenia ubezpieczeniowego
1.

Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyka trwa∏ej
i ca∏kowitej niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy wygasa
w ostatnim dniu miesiàca, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏
65 rok ˝ycia.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyka trwa∏ej
i ca∏kowitej niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy wygasa
tak˝e w dniu nabycia prawa do Êwiadczenia
ubezpieczeniowego przez danego Ubezpieczonego z tytu∏u
realizacji niniejszego ryzyka dodatkowego.

3.

Podstawà do wyp∏aty Êwiadczenia w odniesieniu do ryzyk,
których dotyczà niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia
dodatkowego, jest z∏o˝enie przez Ubezpieczonego:
1) wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia,
2) kopii dowodu to˝samoÊci Ubezpieczonego,
3) innych dokumentów ˝àdanych przez Towarzystwo.
W przypadku (jakiegokolwiek) wypadku ubezpieczeniowego
doznanego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1, dokumenty
potwierdzajàce okolicznoÊci zajÊcia nieszcz´Êliwego
wypadku (np. opis zdarzenia, zaÊwiadczenie lekarskie,
protoko∏y policji, postanowienie o umorzeniu lub innej
decyzji prokuratury, itp.).
W przypadku ryzyka powa˝nego zachorowania
Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1 (a w przypadku, gdy
wypadek
ubezpieczeniowy
jest
nast´pstwem
nieszcz´Êliwego wypadku – równie˝ wymienionych w ust.
2), dokumenty medyczne potwierdzajàce rozpoznanie
powa˝nego zachorowania.

Zatwierdzenie
Warunki zosta∏y zatwierdzone przez zarzàd Towarzystwa
uchwa∏à nr 16/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku.

Cz∏onek Zarzàdu
Marcin Kotulski

Prezes Zarzàdu
Piotr Narloch
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Za∏àcznik nr 1
Tabela rodzajów oraz okreÊlonych procentowo uszczerbków na zdrowiu b´dàcych nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku
Procent sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu
A. USZKODZENIA G¸OWY
1.

2.
3.

prawa

lewa

Uszkodzenie pow∏ok czaszki (bez uszkodzeƒ kostnych):
a)

uszkodzenie pow∏ok czaszki – w zale˝noÊci od rozmiaru ruchomoÊci i tkliwoÊci blizn itp.

b)

oskalpowanie:

1-10
25

Uszkodzenie koÊci sklepienia i podstawy czaszki (wg∏´bienia, szczeliny, fragmentacja)- zale˝nie od rozleg∏oÊci uszkodzeƒ

5-10

Ubytek w koÊciach czaszki:
a)

o Êrednicy poni˝ej 2,5 cm

b)

o Êrednicy powy˝ej 2,5 cm – w zale˝noÊci od rozmiarów

7
10-25

Uwaga: Je˝eli przy uszkodzeniach i ubytkach koÊci czaszki (poz. 2 i 3) wyst´pujà jednoczeÊnie uszkodzenia pow∏ok czaszki (poz. 1), nale˝y osobno oceniaç stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki koÊci wed∏ug poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia pow∏ok czaszki wed∏ug poz. 1.
4.

Powik∏ania towarzyszàce uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracajàcego si´ wycieku p∏ynu mózgowo-rdzeniowego, przewlek∏ego
zapalenia koÊci, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepnicy pow∏ok, przepukliny mózgowej – ocenia si´ dodatkowo – w zale˝noÊci
od rodzaju i stopnia powik∏aƒ

5.

Pora˝enie i niedow∏ady po∏owicze:

5-15

a) pora˝enie po∏owicze lub paraplegie (pora˝enia koƒczyn dolnych) uniemo˝liwiajàce samodzielne stanie i chodzenie 0 - 1° wg Skali Lovette'a

100

b) g∏´boki niedow∏ad po∏owiczy lub parapareza 2° wg Skali Lovette'a

60-80

c) Êredniego stopnia niedow∏ad po∏owiczy lub parapareza koƒczyn dolnych 3° wg Skali Lovette'a

40-60

d) niewielki lub dyskretny niedow∏ad po∏owiczy lub niedow∏ad koƒczyn dolnych 4° wg Skali Lovette'a, dyskretny deficyt si∏y przy obecnoÊci zaburzeƒ
napi´cia mi´Êniowego, niedostatecznoÊci precyzji ruchów itp.

5-35

e) monoparezy pochodzenia oÊrodkowego:
koƒczyna górna wg Skali Lovette'a
40

30

– 1-2°

– 0°

30-35

20-25

– 3-4°

5-25

5-15

koƒczyna dolna wg Skali Lovette'a
– 0°

6.

7.

8.

40

– 1-2°

30

– 3-4°

5-20

Zespo∏y pozapiramidowe:
a)

utrwalony zespó∏ pozapiramidowy znacznie utrudniajàcy sprawnoÊç ustroju i wymagajàcy opieki osób trzecich

b)

zespó∏ pozapiramidowy utrudniajàcy sprawnoÊç ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.

100
80

c)

zaznaczony zespó∏ pozapiramidowy

30

Zaburzenia równowagi pochodzenia mó˝d˝kowego:
a)

uniemo˝liwiajàce chodzenie i samodzielne funkcjonowanie

b)

utrudniajàce chodzenie i sprawnoÊç ruchowà w stopniu znacznym

70-80

100

c)

miernego stopnia utrudnienie chodu i sprawnoÊci ruchowej

30-60

d)

dyskretnie wp∏ywajàce na sposób chodu i niewielkie upoÊledzenie zbornoÊci i precyzji ruchów

5-25

Padaczka:
a)

z licznymi napadami ze wspó∏istnieniem zaburzeƒ psychicznych, charakteropatii, ot´pienia wymagajàcych opieki innej osoby

b)

padaczka z zaburzeniami psychicznymi w zale˝noÊci od ich nasilenia

30-70

100

c)

padaczka bez zmian psychicznych w zale˝noÊci od cz´stoÊci napadów

20-40

Uwaga: Podstawà rozpoznania padaczki sà obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany EEG, dokumentacja ambulatoryjna bàdê szpitalna.
9.

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):
a)

ci´˝kie zaburzenia wymagajàce sta∏ej opieki osób trzecich (zmiany ot´pienne, utrwalone psychozy)

b)

encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi w zale˝noÊci od stopnia

c)

encefalopatie z utrwalonymi skargami subiektywnymi, jak bóle, zawroty g∏owy, wzmo˝ona pobudliwoÊç nerwowa, trudnoÊci w skupieniu uwagi,
z zaburzeniami pomi´ci, snu itp.

100
50-70
30

Uwaga: Za encefalopatià poza zespo∏em organicznym przemawiajà odchylenia przedmiotowe w stanie neurlologicznym, zmiany w zapisie EEG. Encefalopatia powinna byç potwierdzona badaniami
dodatkowymi.
10. Zaburzenia adaptacyjne b´dàce nast´pstwem urazów i wypadków, w których nie dosz∏o do trwa∏ych uszkodzeƒ OUN:
a)

utrwalone nerwice zwiàzane z urazem czaszkowo – mózgowym

5-10

b)

ujawnienie si´ psychozy w nast´pstwie ci´˝kiego stresu

50-80

11. Zaburzenia mowy:
a)

afazja ca∏kowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafià i aleksjà

80

b)

afazja ca∏kowita motoryczna

60

c)

afazja znacznego stopnia utrudniajàca porozumiewanie si´

40

d)

afazja nieznacznego stopnia

20

12. Zespo∏y podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynnoÊç tarczycy i inne zaburzenia wewnàtrzwydzielnicze pochodzenia oÊrodkowego):
a)

znacznie upoÊledzajàce czynnoÊç ustroju

60

b)

nieznacznie upoÊledzajàce czynnoÊç ustroju

30

13. Uszkodzenia cz´Êciowe lub ca∏kowite nerwów ruchowych ga∏ki ocznej:
a)

nerwu okoruchowego:
w zakresie mi´Êni wewn´trznych oka – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

5-15

w zakresie mi´Êni zewn´trznych oka – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

10-30

b)

nerwu bloczkowego

c)

nerwu odwodzàcego – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

3
1-15

14. Uszkodzenie cz´Êciowe lub ca∏kowite nerwu trójdzielnego – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

10-20

15. Uszkodzenie cz´Êciowe lub ca∏kowite nerwu twarzowego – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

10-20

Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego ∏àcznie z p´kni´ciem koÊci skalistej nale˝y oceniç wed∏ug poz. 49
16. Uszkodzenie cz´Êciowe lub ca∏kowite nerwów j´zykowo-gard∏owych i b∏´dnego – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ mowy, po∏ykania, oddechu,
krà˝enia i przewodu pokarmowego

10-50

17. Uszkodzenie cz´Êciowe lub ca∏kowite nerwu dodatkowego – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

5-15

18. Uszkodzenie cz´Êciowe lub ca∏kowite nerwu podj´zykowego – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

10-20

10
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B. USZKODZENIA TWARZY
19. Uszkodzenia pow∏ok twarzy (blizny i ubytki):
a)

oszpecenia bez zaburzeƒ funkcji – w zale˝noÊci od rozmiarów blizn i ubytków w pow∏okach twarzy

1-10

b)

oszpecenie z miernymi zaburzeniami funkcji – w zale˝noÊci od rozmiarów blizn i ubytków w pow∏okach twarzy oraz stopnia zaburzeƒ funkcji

10-30

c)

oszpecenia po∏àczone z du˝ymi zaburzeniami funkcji (przyjmowanie pokarmów, zaburzenia oddychania, mowy, Êlinotok i zaburzenia funkcji
powiek itp.) – w zale˝noÊci od rozmiarów blizn i ubytków w pow∏okach twarzy oraz stopnia zaburzeƒ funkcji

30-60

20. Uszkodzenia nosa:
a)

uszkodzenia nosa bez zaburzeƒ oddychania i powonienia-zale˝nie od rozleg∏oÊci uszkodzenia

b)

uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania – zale˝nie od rozleg∏oÊci uszkodzenia i stopnia zaburzeƒ oddychania

1-10
5-20

c)

uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ w oddychaniu i powonieniu

10-25

d)

utrata powonienia w nast´pstwie uszkodzenia przedniego do∏u czaszkowego

5

e)

utrata nosa w ca∏oÊci (∏àcznie z koÊçmi nosa)

30

Uwaga: Je˝eli uszkodzenie nosa wchodzi w zespó∏ uszkodzeƒ obj´tych poz. 19, nale˝y stosowaç ocen´ wed∏ug tej pozycji (tj. wed∏ug poz. 19).
21. Utrata z´bów:
a)
b)

siekacze i k∏y – za ka˝dy zàb

1

pozosta∏e z´by poczàwszy od dwóch – za ka˝dy zàb (niezale˝nie od zaprotezowania)

1

22. Utrata cz´Êci szcz´ki górnej lub dolnej (∏àcznie z oszpeceniem i utratà z´bów) – staw rzekomy – zale˝nie od rozleg∏oÊci ubytków stanu od˝ywiania
i powik∏aƒ

15-30

23. Utrata szcz´ki (∏àcznie z oszpeceniem i utratà z´bów):
a)

górnej

40

b)

dolnej

50

24. Z∏amania szcz´ki i/lub ˝uchwy wygojone z przemieszczeniem od∏amów:
a) szcz´ki

40

b) ˝uchwy

50

25. Ubytek podniebienia:
a)

z zaburzeniami mowy i po∏ykania – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ

10-30

b)

z du˝ymi zaburzeniami mowy i po∏ykania – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ

25-40

26. Ubytki j´zyka:
a)

bez zaburzeƒ mowy i po∏ykania

b)

z zaburzeniami mowy i po∏ykania – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ

5-15

3

c)

z du˝ymi zaburzeniami mowy – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ

15-40

d)

ca∏kowita utrata j´zyka

50

C. USZKODZENIA NARZÑDU WZROKU
27. a)

Przy obni˝eniu ostroÊci wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu sta∏y lub d∏ugotrwa∏y uszczerbek na zdrowiu okreÊla si´ wed∏ug nast´pujàcej tabeli:

OstroÊç wzroku
oka prawego
OstroÊç
wzroku oka lewego

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

(10/10)

(9/10)

(8/10)

(7/10)

(6/10)

(5/10)

(4/10)

(3/10)

(2/10)

(1/10)

-

procent sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu

1,0

(10/10)

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

0,9

(9/10)

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

0,8

(8/10)

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

0,7

(7/10)

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

0,6

(6/10)

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0,5

(5/10)

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,4

(4/10)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0,3

(3/10)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0,2

(2/10)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

0,1

(1/10)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

-

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

0

Uwaga: OstroÊç wzroku zawsze okreÊla si´ po korekcji szk∏ami zarówno przy zm´tnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy wspó∏istnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.
b)

utrata wzroku z jednoczesnym wy∏uszczeniem ga∏ki ocznej

38

28. Pora˝enie nastawnoÊci (akomodacji) – przy zastosowaniu szkie∏ poprawczych:
a)

jednego oka

15

b)

obojga oczu

30

29. Uszkodzenie ga∏ki ocznej wskutek urazów t´pych:
a)

rozdarcie naczyniówki jednego oka

b)

zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powodujàce zaburzenia widzenia Êrodkowego lub obwodowego

wg tabeli ostroÊci wzroku (poz. 27a)
jw

c)

przedziurawienie plamki ˝ó∏tej jednego oka

jw

d)

zanik nerwu wzrokowego

jw

30. Uszkodzenie ga∏ki ocznej wskutek urazów drà˝àcych:

jw

a)

blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)

jw

b)

zaçma urazowa (uszkodzenie soczewki)

jw

c)

cia∏o obce wewnàtrzga∏kowe powodujàce obni˝enie ostroÊci wzroku

jw

31. Uszkodzenie ga∏ki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.)

jw

32. Koncentryczne zw´˝enie pola widzenia ocenia si´ wed∏ug ni˝ej podanej tabeli:
zw´˝enie do

przy nie naruszonym drugim oku

w obojgu oczach

60º

0

0

przy Êlepocie drugiego oka
35%

50º

5%

15%

45%

40º

10%

25%

45%

30º

15%

50%

70%

20º

20%

80%

85%

10º

25%

90%

95%

poni˝ej 10º

35%

95%

100%

11
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33. Po∏owicze niedowidzenia:
a)

dwuskroniowe

60

b)

dwunosowe

30

c)

jednoimienne

25

d)
e)

jednoimienne górne

10

jednoimienne dolne

40

34. Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usuni´ciu zaçmy pourazowej, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego:
a)

w jednym oku

25

b)

w obojgu oczach

40

35. Usuni´cie zaçmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnàtrzga∏kowej:
a) w jednym oku

15

b) w obojgu oczach

30

36. Zaburzenia w dro˝noÊci przewodów ∏zowych (∏zawienie):
a)

w jednym oku

10

b)

w obojgu oczach

15

37. Odwarstwienie siatkówki jednego oka – oceniaç wed∏ug tabeli ostroÊci wzroku poz. 27a) oraz wed∏ug tabeli koncentrycznego zw´˝enia pola widzenia poz. 32.
38. Jaskra – oceniaç wed∏ug tabeli ostroÊci wzroku (poz. 27a) oraz wed∏ug tabeli koncentrycznego zw´˝enia pola widzenia (poz. 32), z tym ˝e ogólny
procent sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu.
39. Wytrzeszcz t´tniàcy – w zale˝noÊci od stopnia

50-100

40. Zaçma urazowa

wg tabeli ostroÊci wzroku (poz. 27a)

41. Przewlek∏e zapalenie spojówek

10

D. USZKODZENIA NARZÑDU S¸UCHU
42. Przy upoÊledzeniu ostroÊci s∏uchu procent sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ wed∏ug ni˝ej podanej tabeli:
Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytu∏u utraty s∏uchu wg Rosera (w mod.)
Ucho prawe

0 - 25 dB

26 - 40 dB

41 - 70 dB

Pow. 70 dB
20%

Ucho lewe
0 - 25 dB

0%

5%

10%

26 - 40 dB

5%

15%

20%

30%

41 - 70 dB

10%

20%

30%

40%

pow. 70 dB

20%

30%

40%

50%

Uwaga: oblicza si´ Êrednià dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz.
43. Urazy ma∏˝owiny szyjnej:
a)

utrata cz´Êci ma∏˝owiny

b)

zniekszta∏cenie ma∏˝owiny (blizny, oparzenia i odmro˝enia) w zale˝noÊci od stopnia

5

c)

utrata jednej ma∏˝owiny

15

d)

utrata obu ma∏˝owin

25

5-10

44. Zewn´trzne zaroÊni´cie zewn´trznego przewodu s∏uchowego
a)
b)

jednostronne z os∏abieniem lub przyt´pieniem s∏uchu
obustronne z os∏abieniem lub przyt´pieniem s∏uchu

oceniaç wg tabeli ostroÊci s∏uchu (poz. 42)
jw

45. Przewlek∏e ropne zapalenie ucha Êrodkowego:
a)

jednostronne

5

b)

obustronne

10

46. Przewlek∏e ropne zapalenie ucha Êrodkowego powik∏ane perlakiem, próchnicà koÊci lub polipem ucha – w zale˝noÊci od stopnia powik∏aƒ:
a)

jednostronne

5-15

b)

obustronne

10-20

47. Uszkodzenie ucha Êrodkowego w nast´pstwie z∏amania koÊci skroniowej z upoÊledzeniem s∏uchu

oceniaç wg tabeli ostroÊci s∏uchu (poz. 42)

48. Uszkodzenie ucha wewn´trznego:
a)

z uszkodzeniem cz´Êci s∏uchowej

b)

z uszkodzeniem cz´Êci statycznej – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

oceniaç wg tabeli ostroÊci s∏uchu (poz. 42)
20-50

c)

z uszkodzeniem cz´Êci s∏uchowej i statycznej – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

30-60

49. Uszkodzenie nerwu twarzowego ∏àcznie z p´kni´ciem koÊci skalistej:
a)

jednostronne – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

b)

dwustronne

25-40
60

E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZE¸YKU
50. Uszkodzenie gard∏a z upoÊledzeniem funkcji

5-25

51. Uszkodzenie lub zw´˝enie krtani pozwalajàce na obchodzenie si´ bez rurki tchawiczej – w zale˝noÊci od stopnia zw´˝enia

10-30

52. Uszkodzenie krtani, powodujàce koniecznoÊç sta∏ego noszenia rurki tchawiczej:
a)

z zaburzeniami g∏osu – w zale˝noÊci od stopnia

b)

z bezg∏osem

53. Uszkodzenie tchawicy – w zale˝noÊci od stopnia jej zw´˝enia

35-50
60
20-60

54. Uszkodzenie prze∏yku powodujàce:
a)

cz´Êciowe trudnoÊci w od˝ywianiu – w zale˝noÊci od stopnia upoÊledzenia stanu od˝ywiania

b)

od˝ywianie tylko p∏ynami

c)

ca∏kowità niedro˝noÊç prze∏yku ze sta∏à przetokà ˝o∏àdkowà

55. Uszkodzenie tkanek mi´kkich (skóry i mi´Êni) szyi z ograniczeniem ruchomoÊci szyi – w zale˝noÊci od stopnia i ustawienia g∏owy

10-30
50
80
5-30

Uwaga: Uszkodzenia tkanek mi´kkich z jednoczesnym uszkodzeniem kr´gos∏upa szyjnego nale˝y oceniaç wed∏ug poz. 89.
F.

USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NAST¢PSTWA

56. Blizny pow∏ok klatki piersiowej ograniczajàce ruchomoÊç klatki piersiowej – w zale˝noÊci od stopnia ograniczenia ruchomoÊci klatki piersiowej

10-30

57. Utrata gruczo∏u piersiowego (w cz´Êci lub w ca∏oÊci)

10-25

58. Uszkodzenie przynajmniej 2 ˝eber (z∏amanie itp.)
a)

z obecnoÊcià zniekszta∏ceƒ i bez zmniejszenia pojemnoÊci ˝yciowej p∏uc

b)

z obecnoÊcià zniekszta∏ceƒ i zmniejszeniem pojemnoÊci ˝yciowej p∏uc – w zale˝noÊci od stopnia zmniejszenia pojemnoÊci ˝yciowej

10
15-25

59. Z∏amanie mostka ze zniekszta∏ceniem

10

60. Zapalenie koÊci (przetoki) ˝eber lub mostka

20

12
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61. Uszkodzenia p∏uc i op∏ucnej (zrosty op∏ucnowe, uszkodzenia tkanki p∏ucnej, ubytki tkanki p∏ucnej, cia∏a obce itp.):
a)

bez niewydolnoÊci oddechowej

b)

z niewydolnoÊcià oddechowà-w zale˝noÊci od stopnia

62. Uszkodzenie tkanki p∏ucnej powik∏ane przetokami oskrzelowymi, ropnieniem p∏uc przetoki – w zale˝noÊci od stopnia niewydolnoÊci oddechowej

10
20-40
40-80

Uwaga: Przy orzekaniu wed∏ug pozycji 61 i 62 stopieƒ uszkodzenia tkanki p∏ucnej i niewydolnoÊci oddechowej potwierdziç badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.
63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:
a)

z wydolnym uk∏adem krà˝enia

b)

z objawami wzgl´dnej wydolnoÊci uk∏adu krà˝enia

c)

z objawami niewydolnoÊci krà˝enia – w zale˝noÊci od stopnia niewydolnoÊci

10
30
40-90

Uwaga: Stopieƒ uszkodzenia serca oceniaç nale˝y na podstawie badania radiologicznego, elektrokardiograficznego i badania ECHO.
64. Przepukliny przeponowe – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krà˝enia

20-40

G. USZKODZENIE BRZUCHA I ICH NAST¢PSTWA
65. Uszkodzenia pow∏ok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, wysi∏kowe, przetoki itp.) – w zale˝noÊci od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia pow∏ok jamy brzusznej

3-30

Uwaga: 1. Za przepukliny urazowe uwa˝a si´ przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem pow∏ok brzusznych (np. po rozerwaniu mi´Êni pow∏ok brzusznych).
2. Za przepukliny tzw. wysi∏kowe uwa˝a si´ przepukliny spowodowane nag∏ym wysi∏kiem fizycznym lub gwa∏townym ruchem.
66. Uszkodzenie ˝o∏àdka, jelit i sieci:
a)

bez zaburzeƒ funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie od˝ywiania

b)

z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem od˝ywiania – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ stanu od˝ywiania

10
15-50

67. Przetoki jelitowe, ka∏owe i odbyt sztuczny – w zale˝noÊci od stopnia zanieczyszczania si´ i zmian zapalnych tkanek otaczajàcych przetok´:
a)

jelita cienkiego

30-80

b)

jelita grubego

20-50

68. Przetoki oko∏oodbytnicze

15

69. Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujàce sta∏e, ca∏kowite nietrzymanie ka∏u i gazów
70. Wypadni´cie odbytnicy – w zale˝noÊci od stopnia wypadni´cia

60
10-30

71. Utrata Êledziony
a)

bez wi´kszych zmian w obrazie krwi

15

b)

ze zmianami w obrazie krwi lub i ze zrostami otrzewnowymi

30

72. Uszkodzenia wàtroby i przewodów ˝ó∏ciowych, p´cherzyka ˝ó∏ciowego lub trzustki:
a)

bez zaburzeƒ ich czynnoÊci

5-10

b)

z zaburzeniami ich czynnoÊci w zale˝noÊci od stopnia

20-60

H. USZKODZENIA NARZÑDÓW MOCZOP¸CIOWYCH
73. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujàce upoÊledzenie ich funkcji – w zale˝noÊci od stopnia upoÊledzenia funkcji
74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawid∏owo dzia∏ajàcej
75. Utrata jednej nerki przy upoÊledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zale˝noÊci od stopnia upoÊledzenia funkcji pozosta∏ej nerki
76. Uszkodzenie moczowodu powodujàce zaw´˝enie jego Êwiat∏a

10-25
35
40-75
20

77. Uszkodzenie p´cherza – w zale˝noÊci od stopnia zmniejszenia jego pojemnoÊci, zaburzeƒ w oddawaniu moczu, przewlek∏ych stanów zapalnych

10-30

78. Przetoki dróg moczowych i p´cherza moczowego – w zale˝noÊci od stopnia sta∏ego zanieczyszczenia si´ moczem

20-50

79. Zw´˝enie cewki moczowej:
a)

powodujàce trudnoÊci w oddawaniu moczu

b)

z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu

30-50

15

c)

z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu z powik∏aniami

50-60

80. Utrata pràcia

40

81. Cz´Êciowa utrata pràcia

20

82. Utrata jednego jàdra lub jajnika

20

83. Utrata obu jàder lub jajników

40

84. Wodniak jàdra

10

85. Utrata macicy:
a)

w wieku do 50 lat

40

b)

w wieku powy˝ej 50 lat

20

86. Uszkodzenie krocza powodujàce wypadni´cie narzàdów rodnych:

I.

a)

pochwy

10

b)

pochwy i macicy

30

OSTRE ZATRUCIA I ICH NAST¢PSTWA (ORZEKAå NIE WCZEÂNIEJ NI˚ PO 6 MIESIÑCACH)

87. Nag∏e zatrucie gazami oraz substancjami (z wyjàtkiem zatruç pokarmowych):
a)

ze stwierdzonà utratà przytomnoÊci, lecz bez wtórnych powik∏aƒ

b) powodujàce uszkodzenie uk∏adu krwiotwórczego i narzàdów wewn´trznych (rozedma, przewlek∏y nie˝yt krtani, tchawicy i oskrzeli) – w zale˝noÊci
od stopnia uszkodzenia

10
10-25

Uwaga: Uszkodzenia uk∏adu nerwowego spowodowane nag∏ym zatruciem gazami nale˝y oceniaç wed∏ug odpowiednich pozycji dotyczàcych uk∏adu nerwowego.
88. Nag∏e zatrucie pokarmami powodujàce uszkodzenie narzàdów mià˝szowych przewodu pokarmowego – w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia

5-15

Uwaga: 1. Uszkodzenie uk∏adu nerwowego wskutek nag∏ych zatruç pokarmowych nale˝y oceniaç wed∏ug odpowiednich pozycji dotyczàcych uk∏adu nerwowego.
2. Zatrucie w∏oÊnicami nie pozostawia w zasadzie trwa∏ych nast´pstw.
J.

USZKODZENIA KR¢GOS¸UPA, RDZENIA KR¢GOWEGO I ICH NAST¢PSTWA

89. Uszkodzenia kr´gos∏upa w odcinku szyjnym:
a)

ograniczenie ruchomoÊci w zakresie rotacji lub zginania powy˝ej 20 stopni

15

b)

ca∏kowite zesztywnienie

35

c)

ca∏kowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem g∏owy

50

90. Uszkodzenia kr´gos∏upa w odcinku piersiowym i l´dêwiowym :
a)

ograniczenie ruchomoÊci w zakresie rotacji powy˝ej 20 stopni lub zginania do 50 cm

15

b)

ca∏kowite zesztywnienie

25

c)

ca∏kowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem tu∏owia

91. Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków oÊcistych – w zale˝noÊci od ich liczby i zaburzeƒ funkcji
92. Uszkodzenia kr´gos∏upa powik∏ane zapaleniem kr´gów, obecnoÊcià cia∏a obcego itp. ocenia si´ wed∏ug poz. 89-91, zwi´kszajàc stopieƒ uszczerbku
na zdrowiu

40
3-10
10

93. Uszkodzenia rdzenia kr´gowego:
a)

przy objawach poprzecznego przeci´cia rdzenia z ca∏kowitym pora˝eniem lub niedow∏adem du˝ego stopnia dwóch lub czterech koƒczyn

b)

niedow∏ad koƒczyn dolnych bez uszkodzenia górnej cz´Êci rdzenia (koƒczyn górnych), umo˝liwiajàcych poruszanie si´ za pomocà dwóch lasek

100
70

c)

niedow∏ad koƒczyn dolnych umo˝liwiajàcych poruszanie si´ o jednej lasce

40

13
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d)

pora˝enie ca∏kowite obu koƒczyn górnych z zanikami mi´Êniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez pora˝enia koƒczyn dolnych
(po wylewie Êródrdzeniowym)

e)

niedow∏ad znacznego stopnia obu koƒczyn górnych znacznie upoÊledzajàcy czynnoÊç koƒczyn (po wylewie Êródrdzeniowym)

70

f)

niedow∏ad nieznacznego stopnia obu koƒczyn górnych (po wylewie Êródrdzeniowym)

30

g)

zaburzenia ze strony zwieraczy i narzàdów p∏ciowych bez niedow∏adów (zespó∏ sto˝ka koƒcowego)

h)

zaburzenia czucia, zespo∏y bólowe bez niedow∏adów – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ

100

40
10-30

94. Urazowe zespo∏y korzonkowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) – w zale˝noÊci od stopnia:
a)

szyjne

3-20

b)

piersiowe

3-10

c)

l´dêwiowo-krzy˝owe

3-25

d)

guziczne

5

K. USZKODZENIA MIEDNICY
95. Utrwalone rozejÊcie si´ spojenia ∏onowego lub rozerwania stawu krzy˝owo-biodrowego – w zale˝noÊci od stopnia przemieszczenia i zaburzeƒ chodu

10-35

96. Z∏amanie miednicy z przerwaniem obr´czy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe – w zale˝noÊci od zniekszta∏cenia i upoÊledzenia chodu:
a)

w odcinku przednim (koÊç ∏onowa, kulszowa)

5-20

b)

w odcinku przednim i tylnym (w tym Malgainge’a)

15-45

97. Z∏amanie dna panewki – w zale˝noÊci od upoÊledzenia funkcji stawu i zmian zniekszta∏cajàcych:
a)

bez zwichni´cia centralnego

10-20

b)

ze zwichni´ciem centralnym

20-40

98. Izolowane z∏amanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) – w zale˝noÊci od zniekszta∏cenia i zaburzeƒ funkcji

5-20

Uwaga: Towarzyszàce uszkodzenia narzàdów miednicy i objawy neurologiczne ocenia si´ dodatkowo wed∏ug pozycji dotyczàcych odpowiednich uszkodzeƒ narzàdów miednicy lub uszkodzeƒ
neurologicznych.
L.

USZKODZENIA KO¡CZYNY GÓRNEJ

Uwaga: Przy uszkodzeniach koƒczyn górnych u osób lewor´cznych stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu ustala si´ wed∏ug zasad przewidzianych w tabeli, przyjmujàc dla
uszkodzeƒ r´ki prawej procenty ustalone dla r´ki lewej, a dla uszkodzeƒ r´ki lewej procenty ustalone dla r´ki prawej.
¸opatka
99. Z∏amanie ∏opatki:
a)

wygojone z∏amanie ∏opatki z nieznacznym przemieszczeniem bez wi´kszych zaburzeƒ funkcji koƒczyny

b)

wygojone za∏amanie ∏opatki z przemieszczeniem i znaczàcym ograniczeniem funkcji koƒczyny w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ

5
10-40

5-30

5-25

5-20

25

20

5-25

5-20

Uwaga: Normy pozycji 99 uwzgl´dniajà równie˝ ewentualne powik∏ania neurologiczne.
Obojczyk
100. Wadliwe wygojone z∏amanie obojczyka – w zale˝noÊci od stopnia zniekszta∏cenia i ograniczenia ruchów
101. Staw rzekomy obojczyka ograniczajàcy ruchy koƒczyny
102. Zwichni´cie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – w zale˝noÊci od ograniczenia ruchów, upoÊledzenia zdolnoÊci dêwigania
i stopnia zniekszta∏cenia
103. Uszkodzenie obojczyka powik∏ane przewlek∏ym zapaleniem koÊci i obecnoÊcià cia∏ obcych ocenia si´ wed∏ug pozycji 100-102, zwi´kszajàc stopieƒ
sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu o

5

Uwaga: Przy wspó∏istniejàcych powik∏aniach neurologicznych nale˝y stosowaç ocen´ wed∏ug pozycji dotyczàcych uszkodzeƒ odpowiednich odcinków koƒczyny – w zale˝noÊci od stopnia
wypadni´cia funkcji.
Bark
104. Przewlek∏e zmiany stawu barkowego – w zale˝noÊci od stopnia ograniczenia funkcji przykurczu

5-30

5-25

105. Zastarza∏e nie odprowadzone zwichni´cie stawu barkowego – w zale˝noÊci od zakresu ruchów i ustawienia koƒczyny

20-30

15-30

106. Nawykowe zwichni´cie barku potwierdzone zaÊwiadczeniem lekarskim i Rtg
107. Staw cepowy w nast´pstwie pourazowych ubytków koÊci – w zale˝noÊci od zaburzeƒ funkcji

25

20

25-40

20-35

20-35

15-30

Uwaga: Staw wiotki z powodu pora˝eƒ ocenia si´ wed∏ug norm neurologicznych.
108. Zesztywnienie stawu barkowego:
a) w ustawieniu cz´Êciowo korzystnym (w odwiedzeniu oko∏o 70°, antepozycja 35° i rotacja zewn´trzna oko∏o 25°) w zale˝noÊci od ustawienia i funkcji
b) w ustawieniu czynnoÊciowo niekorzystnym

40

35

109. Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zale˝noÊci od zaburzeƒ czynnoÊci stawu

5-15

5-10

110. Uszkodzenie barku powik∏ane przewlek∏ym zapaleniem koÊci, obecnoÊcià cia∏ obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia si´ wed∏ug pozycji
104-109, zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu – w zale˝noÊci od stopnia powik∏aƒ i upoÊledzenia funkcji.

5-35

5-25

111. Utrata koƒczyny w barku

75

70

112. Utrata koƒczyny wraz z ∏opatkà

80

75

Rami´
113. Z∏amanie koÊci ramiennej – w zale˝noÊci od zmian wtórnych i upoÊledzenia funkcji koƒczyny:
a) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi

3-15

3-10

b) ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem

15-30

10-25

c) z∏amania powik∏ane przewlek∏ym zapaleniem koÊci, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, cia∏ami obcymi i zmianami neurologicznymi

30-55

25-50

a) mi´Ênia dwug∏owego

3-15

3-10

b) uszkodzenie innych mi´Êni ramienia

3-20

3-15

a) z zachowaniem tylko 1/3 bli˝szej koÊci ramiennej

70

65

b) przy d∏u˝szych kikutach

65

114. Uszkodzenia mi´Êni, Êci´gien i ich przyczepów w zale˝noÊci od zmian wtórnych i upoÊledzenia funkcji:

115. Utrata koƒczyny w obr´bie ramienia

116. Przepukliny mi´Êniowe ramienia

60
3

Staw ∏okciowy
117. Z∏amanie obwodowej nasady koÊci ramiennej – w zale˝noÊci od zaburzeƒ osi i ograniczenia ruchów w stawie ∏okciowym:
a) bez wi´kszych przemieszczeƒ, zniekszta∏ceƒ i ograniczenia ruchomoÊci

3-15

3-10

b) z du˝ym zniekszta∏ceniem i ze znacznym przykurczem

15-30

10-25

118. Zesztywnienie stawu ∏okciowego:
a) w zgi´ciu zbli˝onym do kàta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75°-110°)

30

25

b) z brakiem ruchów obrotowych

35

30

c) w ustawieniu wyprostowanym lub zbli˝onym (160°-180°)
d) w innych ustawieniach – zale˝nie od przydatnoÊci czynnoÊciowej koƒczyny

50

45

30-45

25-40

119. Przykurcz w stawie ∏okciowym – w zale˝noÊci od zakresu zgi´cia, wyprostu i stopnia zachowania ruchów obrotowych przedramienia:
a) przy niemo˝noÊci zgi´cia do 90°

10-30

5-25

b) przy mo˝liwoÊci zgi´cia ponad kàt prosty

5-20

5-15

Uwaga: Wszelkie inne uszkodzenia w obr´bie stawu ∏okciowego nale˝y oceniaç wed∏ug pozycji 117-119.

14
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120. Cepowy staw ∏okciowy – w zale˝noÊci od stopnia wiotkoÊci i stanu mi´Êni

15-30

121. Uszkodzenie stawu ∏okciowego powik∏ane przewlek∏ym stanem zapalnym, przetokami, cia∏ami obcymi itp. Ocenia si´ wed∏ug pozycji 117-120,
zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu o

10-25
5

Przedrami´
122. Z∏amania w obr´bie dalszych nasad jednej lub obu koÊci przedramienia, powodujàce ograniczenia ruchomoÊci nadgarstka i zniekszta∏cenia
– w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ czynnoÊciowych:
a) ze zniekszta∏ceniem

3-15

3-10

b) ze znacznym zniekszta∏ceniem, du˝ym ograniczeniem ruchomoÊci i zmianami wtórnymi (troficze, krà˝eniowe itp.)

15-25

10-20

123. Z∏amania trzonów jednej lub obu koÊci przedramienia – w zale˝noÊci od przemieszczeƒ, zniekszta∏ceƒ i zaburzeƒ czynnoÊciowych:
a) ze zniekszta∏ceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji

5-15

3-10

b) ze znacznym zniekszta∏ceniem, du˝ym ograniczeniem ruchomoÊci i zmianami wtórnymi (troficze, krà˝eniowe itp.)

15-35

10-30

124. Staw rzekomy koÊci promieniowej

30

25

125. Staw rzekomy koÊci ∏okciowej

20

15

126. Bark zrostu, staw rzekomy obu koÊci przedramienia

40

35

127. Uszkodzenie przedramienia powik∏ane przewlek∏ym zapaleniem koÊci, przetokami, obecnoÊcià cia∏ obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami
neurologicznymi ocenia si´ wed∏ug pozycji 122-126, zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w zale˝noÊci od stopnia powik∏aƒ

5-15

5-15

128. Utrata koƒczyny w obr´bie przedramienia – w zale˝noÊci od charakteru kikuta i jego przydatnoÊci do oprotezowania

55-65

50-60

55

50

129. Utrata przedramienia w sàsiedztwie stawu nadgarstkowego
Nadgarstek
130. Ograniczenie ruchomoÊci w obr´bie nadgarstka w nast´pstwie jego uszkodzeƒ (skr´cenia, zwichni´cia, z∏amania koÊci nadgarstka, martwice
aseptyczne tych koÊci) – w zale˝noÊci od ustawienia, zakresu ruchów, objawów bólowych i troficznych oraz funkcji palców:
a) ograniczenie ruchomoÊci

1-10

1-8

b) ograniczenie ruchomoÊci du˝ego stopnia

10-20

8-15

c) ograniczenie ruchomoÊci du˝ego stopnia z ustawieniem r´ki czynnoÊciowo niekorzystnym

20-30

15-25

a) w ustawieniu czynnoÊciowo korzystnym – w zale˝noÊci od stopnia upoÊledzenia funkcji d∏oni i palców

15-30

10-25

b) w ustawieniu czynnoÊciowo niekorzystnym – w zale˝noÊci od stopnia upoÊledzenia funkcji d∏oni i palców

25-45

20-40

1-10

1-10

55

50

131. Ca∏kowite zesztywnienie w obr´bie nadgarstka:

132. Uszkodzenia nadgarstka powik∏ane g∏´bokimi trwa∏ymi troficznymi zmianami, przewlek∏ym i ropnym zapaleniem koÊci nadgarstka, przetokami i zmianami
neurologicznymi ocenia si´ wed∏ug pozycji 130 i 131, zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w zale˝noÊci od stopnia
powik∏aƒ o
133. Utrata r´ki na poziomie nadgarstka
¸.

ÂRÓDR¢CZE I PALCE

Kciuk
134. Z∏amania i zwichni´cia kciuka (pierwszej koÊci Êródr´cza i paliczków kciuka) – w zale˝noÊci od ustawienia, zniekszta∏cenia i stopnia zaburzeƒ
funkcji kciuka:
a) z przemieszczeniem

5-10

3-8

b) z du˝ym przemieszczeniem i zniekszta∏ceniem

10-20

8-15

a) utrata opuszki

5

3

b) utrata paliczka paznokciowego

10

8

c) utrata paliczka paznokciowego z cz´Êcià paliczka podstawowego (do 2/3 d∏ugoÊci paliczka)

15

10

Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzeƒ czynnoÊci kciuka nale˝y braç pod uwag´ przede wszystkim zdolnoÊç przeciwstawienia i chwytu.
135. Utraty w obr´bie kciuka:

d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poni˝ej 2/3 d∏ugoÊci lub utrata obu paliczków bez koÊci Êródr´cza

20

15

e) utrata obu paliczków z koÊcià Êródr´cza

30

25

136. Wszelkie inne uszkodzenia w obr´bie kciuka (blizny, uszkodzenia Êci´gien, zniekszta∏cenia, przykurcze stawów, zesztywnienie, zmiany troficzne,
czuciowe itp.) – powodujàce:
a) ograniczenie funkcji

3-10

1-8

b) znaczne ograniczenie funkcji

10-20

8-15

c) upoÊledzenie funkcji graniczàce z nast´pstwami utraty kciuka

20-30

15-25

a) utrata opuszki

5

3

b) utrata paliczka paznokciowego

7

5

c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszà paliczka Êrodkowego

8

5

d) utrata paliczka paznokciowego i Êrodkowego powy˝ej 1/3

12

10

e) utrata trzech paliczków

17

15

f) utrata palca wskazujàcego z koÊcià Êródr´cza

23

20

Palec wskazujàcy
137. Utraty w obr´bie palca wskazujàcego:

138. Wszelkie inne uszkodzenia w obr´bie palca wskazujàcego oraz II koÊci Êródr´cza (blizny, uszkodzenia Êci´gien, zniekszta∏cenia, przykurcze stawów,
zesztywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – powodujàce:
a) ograniczenie funkcji – w zale˝noÊci od stopnia

3-8

1-5

b) znaczne ograniczenie funkcji – w zale˝noÊci od stopnia

8-12

5-10

17

15

a) palca trzeciego i czwartego – za ka˝dy paliczek

3

2

b) palca piàtego – za ka˝dy paliczek

1

1

12

8

a) ograniczenie funkcji palca – w zale˝noÊci od stopnia

2

1

b) znaczne ograniczenie funkcji palca – w zale˝noÊci od stopnia

4

3

c) bezu˝ytecznoÊç palca graniczàca z utratà

7

5

c) bezu˝ytecznoÊç palca graniczàcà z utratà wskaziciela
Palec trzeci, czwarty i piàty
139. Utrata ca∏ego paliczka lub cz´Êci paliczka:

140. Utrata palców III, IV lub V z koÊcià Êródr´cza
141. Wszelkie inne uszkodzenia w obr´bie palców III, IV, V (blizny, uszkodzenia Êci´gien, zniekszta∏cenia, przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany troficzne,
czuciowe itp.) – powodujàce:

Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujàcych wi´kszà liczb´ palców globalna ocena musi byç ni˝sza ni˝ ca∏kowita utrata tych palców i odpowiadaç stopniowi u˝ytecznoÊci r´ki. Uszkodzenie
obejmujàce wszystkie palce z pe∏nà utratà u˝ytecznoÊci r´ki nie mogà przekroczyç dla r´ki prawej 55%, a dla lewej 50%.
M. USZKODZENIE KO¡CZYNY DOLNEJ
Biodro
142. Utrata koƒczyny dolnej przy wy∏uszczeniu jej w stawie biodrowym lub odj´cie w okolicy podkr´tarzowej
143. Przykurcze i ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w nast´pstwie uszkodzeƒ tkanek mi´kkich i w zale˝noÊci od stopnia

85
5-25

15
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144. Zesztywnienie stawu biodrowego – w zale˝noÊci od ustawienia i wtórnych zaburzeƒ statyki i dynamiki:
a) w ustawieniu czynnoÊciowo korzystnym

20-35

b) w ustawieniu czynnoÊciowo niekorzystnym

30-60

145. Inne nast´pstwa uszkodzeƒ stawu biodrowego (zwichni´ç, z∏amaƒ bli˝szej nasady koÊci udowej, z∏amaƒ szyjki, z∏amaƒ przezkr´tarzowych
i podkr´tarzowych, z∏amaƒ kr´tarzy itp.) – w zale˝noÊci od zakresu ruchów, przemieszczeƒ, skrócenia, zniekszta∏ceƒ i ró˝nego rodzaju zmian wtórnych
oraz dolegliwoÊci subiektywnych:
a) ze zmianami miernego stopnia

5-20

b) ze zmianami du˝ego stopnia

20-40

c) z bardzo ci´˝ki zmianami miejscowymi i dolegliwoÊciami wtórnymi (kr´gos∏up, staw krzy˝owo-biodrowy, kolano itp.)

40-65

146. Przykurcze i zesztywnienia powik∏ane przewlek∏ym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, cia∏ami obcymi itp. Ocenia si´ wed∏ug pozycji 142-145,
zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w zale˝noÊci od rozmiarów powik∏aƒ o

5-15

Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zg∏aszane sà cz´sto nast´pujàce zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie koÊci, gruêlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice
aseptyczne koÊci, biodro szpotawe dorastajàcych i inne zniekszta∏cenia powodujàce zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych nale˝y szczególnà uwag´ zwracaç na istnienie
zwiàzku przyczynowego mi´dzy tymi schorzeniami a wypadkiem.
Udo
147. Z∏amanie koÊci udowej – w zale˝noÊci od zniekszta∏ceƒ, skrócenia, zaników mi´Êniowych i ograniczenia ruchów w stawach:
a) z nieznacznymi zmianami i skrócenie do 4 cm

5-15

b) z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm

15-30

c) ze skróceniem ponad 6 cm i ci´˝kimi zmianami

30-40

148. Staw rzekomy lub ubytki koÊci udowej uniemo˝liwiajàce obcià˝enie koƒczyny – w zale˝noÊci od stopnia upoÊledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeƒ wtórnych

40-60

149. Uszkodzenia skóry, mi´Êni, Êci´gien (oparzenia, przeci´cia, p´kni´cia podskórne, przepukliny mi´Êniowe itp.) – w zale˝noÊci od zaburzeƒ funkcji itp.

1-20

150. Uszkodzenia du˝ych naczyƒ, t´tniaki pourazowe – w zale˝noÊci od stopnia wtórnych zaburzeƒ troficznych

5-30

151. Uszkodzenia uda powik∏ane przewlek∏ym ropnym zapaleniem koÊci, przetokami, cia∏ami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami
neurologicznymi ocenia si´ wed∏ug pozycji 147-150, zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w zale˝noÊci od rozmiarów
powik∏aƒ

1-10

152. Uszkodzenia uda powik∏ane wspó∏istniejàcym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia si´ wed∏ug pozycji 147-150, zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego
lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w zale˝noÊci od rozmiarów uszkodzenia nerwu o

10-65

Uwaga: ¸àczny stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu ocenianego wed∏ug pozycji 147-150 i 152 nie mo˝e przekroczyç 70%.
153. Utrata koƒczyny – zale˝nie od d∏ugoÊci kikuta i przydatnoÊci jego cech do oprotezowania

50-70

Kolano
154. Zesztywnienie stawu kolanowego:
a) w pozycji funkcjonalnej korzystnej 0-15°

30

b) przy wi´kszych stopniach zgi´cia lub przeproÊcie powy˝ej -10° (minus 10°) stosuje si´ ocen´ wg pp. a) - zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego
lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu za ka˝de 4° odchylenie ponad granic´ 15° lub -10° o:

1

155. Trwa∏e ograniczenia ruchomoÊci stawu kolanowego w nast´pstwie uszkodzeƒ samego stawu (uszkodzenia wi´zad∏owe, torebkowe, ∏àkotek, koÊci
ty/orzàcych staw kolanowy itd.) – w zale˝noÊci od charakteru przykurczu i zakresu ubytku funkcji:
a) utrata ruchomoÊci w zakresie 0-40° za ka˝de 2° ubytku ruchu

1

b) utrata ruchomoÊci w zakresie 40°-90° za ka˝de 5° ubytku ruchu

1

c) utrata ruchomoÊci w zakresie 90°-120° za ka˝de 10° ubytku ruchu

1

Uwaga: prawid∏owo funkcjonalny zakres ruchów przyjmuje si´ w granicach 0°-120°.
156. Inne nast´pstwa uszkodzeƒ kolana: skrócenie koƒczyny, zaburzenia osi, stawu (koÊlawoÊç, szpotawoÊç, ruchomoÊç patologiczna), dolegliwoÊci
przewlek∏e zapalne, zapalenia ropne, cia∏a obce, przetoki itp. – w zale˝noÊci od stopnia
157. Utrata koƒczyny na poziomie stawu kolanowego

1-20
65

Podudzie
158. Z∏amanie koÊci podudzia – w zale˝noÊci od zniekszta∏cenia, przemieszczenia, powik∏aƒ wtórnych, zmian troficznych i czynnoÊciowych koƒczyny itp.:
a) ze zmianami lub skróceniami do 4 cm

5-15

b) z du˝ymi wtórnymi zmianami lub ze skróceniem od 4 cm do 6 cm

15-25

c) ze skróceniem powy˝ej 6 cm lub bardzo rozleg∏ymi zmianami wtórnymi i z dodatkowymi powik∏aniami w postaci przewlek∏ego zapalenia koÊci,
przetok, zmian troficznych skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian neurologicznych

25-50

159. Izolowane z∏amanie strza∏ki (oprócz kostki bocznej)
160. Uszkodzenie tkanek mi´kkich podudzia, uszkodzenia Êci´gna Achillesa i innych Êci´gien – zale˝nie od rozleg∏oÊci uszkodzenia, zaburzeƒ
czynnoÊciowych i zniekszta∏ceƒ stopy

3
5-20

161. Utrata koƒczyny w obr´bie podudzia – w zale˝noÊci od charakteru kikuta, d∏ugoÊci, przydatnoÊci do oprotezowania i zmian wtórnych w obr´bie koƒczyny:
a) przy d∏ugoÊci kikuta do 8 cm mierzàc od szpary stawowej
b) przy d∏u˝szych kikutach

60
40-55

Stawy skokowe, stopa
162. Ograniczenie ruchomoÊci i zniekszta∏cenia w stawach skokowych (w nast´pstwie wykr´cenia, zwichni´cia, z∏amania koÊci tworzàcych staw, zranieƒ,
cia∏ obcych, blizn itp.) – w zale˝noÊci od ich stopnia i dolegliwoÊci:
a) bez zniekszta∏ceƒ

1-15

b) ze zniekszta∏ceniem, upoÊledzeniem funkcji ruchowej i statycznej stopy

15-25

c) powik∏ane przewlek∏ym zapaleniem koÊci stawu, przetokami, martwicà aseptycznà, zmianami neurologicznymi itp.

25-40

163. Zesztywnienie stawu skokowego – w zale˝noÊci od ustawienia stopy, zmian wtórnych i powik∏aƒ:
a) pod kàtem zbli˝onym do prostego

10-20

b) w innych ustawieniach czynnoÊciowo niekorzystnych

20-40

164. Z∏amania koÊci pi´towej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekszta∏ceniem i innymi zmianami wtórnymi:
a) miernego stopnia – zale˝nie od wielkoÊci zaburzeƒ czynnoÊciowych

5-15

b) znacznego stopnia lub z powik∏aniami – zale˝nie od wielkoÊci zaburzeƒ czynnoÊciowych

15-30

165. Utrata koÊci pi´towej lub kostkowej

40

166. Uszkodzenia koÊci st´pu z przemieszczeniem, zniekszta∏ceniami i innymi zmianami wtórnymi:
a) miernego stopnia – zale˝nie od wielkoÊci zaburzeƒ czynnoÊciowych

5-10

b) znacznego stopnia lub innymi powik∏aniami – zale˝nie od wielkoÊci zaburzeƒ

10-20

167. Z∏amania koÊci Êródstopia z przemieszczeniem, zniekszta∏ceniem stopy:
a) z∏amania I lub V koÊci z wyraênym przemieszczeniem – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ czynnoÊciowych

5-15

b) z∏amania II, III lub IV koÊci Êródstopia – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ czynnoÊciowych

3-10

c) z∏amanie trzech i wi´cej koÊci Êródstopia – w zale˝noÊci od zaburzeƒ czynnoÊciowych

10-20

168. Z∏amania koÊci Êródstopia powik∏ane zapaleniem koÊci, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia si´ wed∏ug
pozycji 167, zwi´kszajàc stopieƒ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w zale˝noÊci od stopnia powik∏aƒ

1-10

169. Inne uszkodzenia stopy pozostawiajàce zmiany bliznowe i zniekszta∏cajàce – w zale˝noÊci od stopnia upoÊledzenia czynnoÊci

1-15

170. Utrata stopy w ca∏oÊci

50

171. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta

40

16
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172. Utrata stopy w stawie Lisfranka

35

173. Utrata stopy w obr´bie koÊci Êródstopia – zale˝nie od rozleg∏oÊci utraty przedstopia i cech kikuta

20-30

Palce stopy
174. Utrata paliczka paznokciowego palucha

5

175. Utrata ca∏ego palucha

7

176. Utrata wraz z koÊcià Êródstopia – w zale˝noÊci od rozmiaru utraty koÊci Êródstopia

10-20

177. Utrata palców II-V w cz´Êci lub ca∏oÊci – za ka˝dy palec

2

178. Utrata V palca wraz z koÊcià Êródstopia – zale˝nie od wielkoÊci utraty koÊci Êródstopia

5-10

179. Utrata palców II-IV z koÊcià Êródstopia – zale˝nie od wielkoÊci utraty koÊci Êródstopia, za ka˝dy palec

3-5

180. Inne uszkodzenia i zniekszta∏cenia palców – w zale˝noÊci od stopnia upoÊledzenia funkcji

1-5

N. PORA˚ENIE LUB NIEDOW¸ADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH
181. Uszkodzenie cz´Êciowe lub ca∏kowite – w zale˝noÊci od stopnia zaburzeƒ:
a) nerwu przeponowego poni˝ej jego po∏àczenia z nerwem podobojczykowym

5-15

b) nerwu piersiowego d∏ugiego

5-15

5-10

c) nerwu pachwowego

15-25

10-20

d) nerwu mi´Êniowo-skórnego

10-25

5-20

e) nerwu promieniowego powy˝ej odejÊcia ga∏àzki do mi´Ênia trójg∏owego ramienia

15-45

5-35

f) nerwu promieniowego poni˝ej odejÊcia ga∏àzki do mi´Ênia trójg∏owego ramienia

10-30

5-25

g) nerwu promieniowego nad wejÊciem do kana∏u mi´Ênia odwracacza przedramienia

5-25

5-15

h) nerwu promieniowego po wyjÊciu z kana∏u mi´Ênia odwracacza przedramienia

5-15

1-10

i) nerwu poÊrodkowego w zakresie ramienia

10-40

5-30

j) nerwu poÊrodkowego w zakresie nadgarstka

5-25

5-15

k) nerwu ∏okciowego

10-30

5-20

l) splotu karkowego cz´Êci nadobojczykowej (górnej)

15-25

10-20

m) splotu barkowego cz´Êci podobojczykowej (dolnej)

25-45

n) pozosta∏ych nerwów odcinka szyjno-piersiowego

20-40
1-15

o) nerwu zas∏onowego

5-15

p) nerwu udowego

10-30

q) nerwów poÊladkowych (górnego i dolnego)

10-20

r) nerwu sromowego wspólnego

5-25

s) nerwu kulszowego przed podzia∏em na nerw piszczelowy i strza∏kowy (norm´ w wysokoÊci ponad 50% stosowaç tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)

20-60

t) nerwu piszczelowego – (norm´ w wysokoÊci ponad 30% stosowaç tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)

10-40

u) nerwu strza∏kowego

10-20

v) splotu l´dêwiowo-krzy˝owego

40-70

w) pozosta∏ych nerwów odcinka l´dêwiowo-krzy˝owego

1-10

Uwaga: Wed∏ug pozycji 181 ocenia si´ tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadkach wspó∏istnienia uszkodzeƒ kostnych, mi´Êniowych i nerwowych nale˝y stosowaç ocen´ wed∏ug pozycji
dotyczàcych uszkodzeƒ koƒczyn górnych i dolnych.
182. Kauzalgie potwierdzone obserwacjà szpitalnà – w zale˝noÊci od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów

30

50

Za∏àcznik nr 2
Tabela rodzajów wypadków ubezpieczeniowych (uszczerbków, których nast´pstwem by∏o poddanie okreÊlonej cz´Êci cia∏a Ubezpieczonego przeszczepowi, bàdê
rekonstrukcji lub nabycie protezy przez Ubezpieczonego) wraz z podaniem procentu sumy ubezpieczenia nale˝nego tytu∏em Êwiadczenia

Cz´Êç cia∏a, której dotyczy uszczerbek
G∏owa i szyja

Wypadek ubezpieczeniowy: przeszczep, rekonstrukcja lub nabycie protezy
w∏osów

WysokoÊç Êwiadczenia
(% sumy ubezpieczenia)
2-15 %
(w zale˝noÊci od powierzchni
uszkodzonej skóry g∏owy)

brwi

2% za jednà brew

rz´s

2% za jednà powiek´

ga∏ki ocznej

6%

ma∏˝owiny usznej

8%

nosa

15%

uz´bienia
skóry twarzy i szyi

2% za ka˝dy zàb
5-75%
(w zale˝noÊci od rozleg∏oÊci)

Klatka piersiowa
u kobiet

piersi – bez przypadków cz´Êciowych amputacji, np.: tzw. „kwadrantectomii”

25%

Brzuch
u m´˝czyzn

jàdra

20%

Koƒczyna górna

ramienia powy˝ej stawu ∏okciowego

60%

przedramienia powy˝ej stawu promieniowo-nadgarstkowego

45%

Koƒczyna dolna

r´ki z urazem koÊci Êródr´cza powy˝ej stawów Êródr´czno-paliczkowych

40%

kciuka powy˝ej lub na wysokoÊci stawu Êródr´czno-paliczkowego

20%

palca wskazujàcego powy˝ej lub na wysokoÊci stawu Êródr´czno-paliczkowego

15%

palca III-V powy˝ej lub na wysokoÊci stawu Êródr´czno-paliczkowego

3%

uda powy˝ej lub na wysokoÊci stawu kolanowego

65%

podudzia powy˝ej lub na wysokoÊci stawu skokowego

55%

stopy powy˝ej lub na wysokoÊci stawu Choparta

40%

palucha powy˝ej lub na wysokoÊci stawu Êródstopno-paliczkowego

10%

17
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Za∏àcznik nr 3
Tabela rodzajów operacji chirurgicznych wraz z okreÊleniem stopnia trudnoÊci
Rodzaj operacji chirurgicznej

Stopieƒ trudnoÊci

I. operacje pow∏ok cia∏a
1. przepukliny nabyte
2. operacje plastyczne rekonstrukcyjne nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków

2

3. operacje nosa
1) wewnàtrznosowa operacja zatok

3

2) zewnàtrznosowa operacja zatok

4

3) operacje przegrody nosowej i ma∏˝owin nosa

2

VI. operacyjne leczenie koÊçca
1

II. operacje przewodu pokarmowego i narzàdów jamy brzusznej

1. operacje czaszki:
2. usuni´cie koÊci, trepanacja lub odbarczenie

3

5

3. otwarcie jamy czaszki

5

2. operacje przepukliny rozworu prze∏ykowego

2

4. operacje twarzoczaszki

2

3. resekcja cz´Êciowa ˝o∏àdka

4

5. operacje kr´gos∏upa, obr´czy barkowej i miednicy

4

4. ca∏kowita resekcja ˝o∏àdka

5

6. operacje koƒczyn

3

5. operacje jelit

4

VII. operacje uk∏adu moczowo-p∏ciowego

6. operacja wyrostka robaczkowego

1

1. operacje nerki

1. operacje prze∏yku

7. operacje odbytnicy, odbytu bez utworzenia sta∏ego sztucznego
odbytu

4

8. operacje odbytnicy, odbytu z utworzeniem sta∏ego sztucznego
odbytu

5

9. operacje wàtroby

5

10. operacje p´cherzyka ˝ó∏ciowego

2

11. operacje dróg ˝ó∏ciowych

3

12. operacje trzustki

5

13. operacje Êledziony

3

III. amputacje
1. amputacja palców

1

2. amputacja r´ki, przedramienia, stopy

3

3. amputacja podudzia, ramienia, uda

4

4. ca∏kowita amputacja koƒczyny z wy∏uszczeniem w stawie

5

5. amputacja prosta sutka lub sutków

3

6. amputacja doszcz´tna sutka lub sutków z usuni´ciem zawartoÊci
do∏u pachowego

5

IV. operacje zwiàzane z otwarciem klatki piersiowej
1. operacje p∏uca

5

4

2. dróg moczowych

4

3. operacje prostaty

3

4. operacje ˝eƒskich narzàdów p∏ciowych za wyjàtkiem macicy

2

5. operacje macicy

3

6. operacje m´skich narzàdów p∏ciowych

2

VIII. operacje guzów nowotworowych
1. usuni´cie guzów z∏oÊliwych skóry, tkanki podskórnej, b∏ony Êluzowej

3

IX. operacje naczyƒ uk∏adu krwionoÊnego
1. operacje t´tnic

5

2. operacje ˝y∏, ˝ylaki odbytu

2

X. operacje kardiochirurgiczne
1. chirurgiczne leczenie choroby wieƒcowej (by-pass)

4

2. wymiana zastawek wskutek wad nabytych

5

3. wszczepienie rozrusznika serca

3

4. wyci´cie t´tniaka serca

5

XI. operacje neurochirurgiczne
1. operacje centralnego uk∏adu nerwowego (mózg i rdzeƒ kr´gowy)

5

2. operacje obwodowego uk∏adu nerwowego

4

XII. operacje tarczycy

V. operacje narzàdów zmys∏u

1. wszelkie operacje tarczycy

1. operacje oka

4

1) urazowe uszkodzenie ga∏ki ocznej

3

XIII. przeszczepy

2) usuni´cie ga∏ki ocznej

3

1. przeszczep serca

5

3) jaskra, zaçma, odwarstwienie siatkówki

2

2. przeszczep wàtroby

5

3. przeszczep nerki

5

4. przeszczep innych narzàdów

4

2. operacje ucha
1) zabiegi w obr´bie ucha wewn´trznego

18
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GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ˚YCIE
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO „˚YCIE RODZINY”
ROZDZIA¸ I

2)

Postanowienia ogólne
§1
Przedmiot regulacji ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego „˚ycie Rodziny”
1.

2.

3.

4.

5.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego majà
zastosowanie do umów grupowego ubezpieczenia na ˝ycie
zawieranych
przez
Ubezpieczajàcych
na
rzecz
Ubezpieczonych, w oparciu o ogólne warunki
ubezpieczenia podstawowego oraz – w przypadku obj´cia
ochronà ryzyk dodatkowych nieuj´tych w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego – na
podstawie innych ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego majà
zastosowanie w przypadku, gdy umowà ubezpieczenia
obj´te sà ryzyka dodatkowe, których dotyczà niniejsze
ogólne warunki.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
zawierajà
szczegó∏owe
postanowienia
dotyczàce
wymienionych w nich ryzyk dodatkowych oraz inne
postanowienia, nieuj´te w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego.
W sprawach nieuregulowanym w niniejszych ogólnych
warunkach
ubezpieczenia
dodatkowego
majà
zastosowanie
postanowienia
ogólnych
warunków
ubezpieczenia podstawowego.
W razie sprzecznoÊci postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia
dodatkowego,
zastosowanie
majà
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.
§2
Definicje

Terminom u˝ytym w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego nadaje si´ nast´pujàce znaczenia:
1) Ma∏˝onek Ubezpieczonego – osoba, która w dniu zajÊcia
wypadku
ubezpieczeniowego
pozostawa∏a
z Ubezpieczonym w zwiàzku ma∏˝eƒskim;
2) Ma∏˝onek Rodzica Ubezpieczonego – osoba, która w dniu
zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego pozostawa∏a
z Rodzicem Ubezpieczonego w zwiàzku ma∏˝eƒskim;
3) Dziecko
Ubezpieczonego
–
dziecko
w∏asne
Ubezpieczonego lub dziecko przysposobione przez
Ubezpieczonego, które w chwili zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego ukoƒczy∏o 1 rok ˝ycia i nie ukoƒczy∏o
25 roku ˝ycia lub nie ukoƒczy∏o 26 roku ˝ycia, je˝eli pobiera
nauk´ w szkole o statusie uczelni wy˝szej, z zastrze˝eniem
§ 5 pkt 5, 6 i 7;
4) Rodzic Ubezpieczonego – naturalny ojciec lub naturalna
matka albo osoba, która dokona∏a przysposobienia
Ubezpieczonego;
5) Rodzic Ma∏˝onka Ubezpieczonego (TeÊç/ TeÊciowa)
– naturalny ojciec lub naturalna matka albo osoba, która
dokona∏a przysposobienia Ma∏˝onka Ubezpieczonego;
6) Ma∏˝onek Rodzica Ma∏˝onka Ubezpieczonego (Ma∏˝onek
TeÊcia/TeÊciowej) – osoba, która w dniu zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego pozostawa∏a z Rodzicem Ma∏˝onka
Ubezpieczonego w zwiàzku ma∏˝eƒskim.
§3
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
1.

2.

Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego mo˝e
obejmowaç nast´pujàce poni˝ej wymienione ryzyka
dodatkowe:
1) ryzyko Êmierci Ma∏˝onka Ubezpieczonego,
2) ryzyko Êmierci Ma∏˝onka Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku,
3) ryzyko Êmierci Dziecka Ubezpieczonego,
4) ryzyko Êmierci Dziecka Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku,
5) ryzyko osierocenia Dziecka przez Ubezpieczonego,
6) ryzyko urodzenia si´ Dziecka Ubezpieczonemu,
7) ryzyko
martwego
urodzenia
si´
Dziecka
Ubezpieczonemu,
8) ryzyko Êmierci Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica
Ma∏˝onka Ubezpieczonego.
Umowà ubezpieczenia mogà zostaç obj´te: jedno, kilka lub
wszystkie ryzyka wymienione w ust. 1.
§4
Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej.
Dobro chronione

Przedmiotem ochrony w odniesieniu do ryzyk dodatkowych
obejmowanych umowà na podstawie niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia dodatkowego jest ˝ycie cz∏onków
rodziny Ubezpieczonego.
§5
Wypadek ubezpieczeniowy
1.

W odniesieniu do poszczególnych ryzyk dodatkowych,
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç:
1) w odniesieniu do ryzyka Êmierci Ma∏˝onka
Ubezpieczonego – w przypadku zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego polegajàcego na Êmierci Ma∏˝onka
Ubezpieczonego,

2.

3.

4.

5.

w odniesieniu do ryzyka Êmierci Ma∏˝onka
Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
– w przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
polegajàcego na Êmierci Ma∏˝onka Ubezpieczonego,
jeÊli Êmierç ta nastàpi∏a w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku,
3) w odniesieniu do ryzyka Êmierci Dziecka
Ubezpieczonego – w przypadku zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego polegajàcego na Êmierci Dziecka
Ubezpieczonego,
4) w odniesieniu do ryzyka Êmierci Dziecka
Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
– w przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
polegajàcego na Êmierci Dziecka Ubezpieczonego, jeÊli
Êmierç ta nastàpi∏a w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku,
5) w odniesieniu do ryzyka osierocenia Dziecka przez
Ubezpieczonego – w przypadku zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego
polegajàcego
na
Êmierci
Ubezpieczonego, która nastàpi∏a po dniu ˝ywego
urodzenia si´ Dziecka Ubezpieczonego, a przed
ukoƒczeniem przez Dziecko 25 roku ˝ycia lub je˝eli
Dziecko Ubezpieczonego pobiera nauk´ w szkole
o statusie uczelni wy˝szej przed ukoƒczeniem 26 roku
˝ycia albo bez wzgl´du na wiek dziecka, je˝eli jest ono
ca∏kowicie i trwale niezdolne do pracy wed∏ug
orzeczenia organu emerytalno-rentowego,
6) w odniesieniu do ryzyka urodzenia si´ Dziecka
– w przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
polegajàcego na urodzeniu si´ Ubezpieczonemu
Dziecka, które nastàpi∏o nie wczeÊniej ni˝
w 22 tygodniu cià˝y; za urodzenie si´ Dziecka nie
uwa˝a si´ martwego urodzenia si´ Dziecka,
7) w odniesieniu do ryzyka martwego urodzenia si´
Ubezpieczonemu Dziecka – w przypadku zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego polegajàcego na Êmierci
Dziecka Ubezpieczonego, w konsekwencji której zosta∏
sporzàdzony akt urodzenia z adnotacjà, ˝e Dziecko
urodzi∏o si´ martwe,
8) w odniesieniu do ryzyka Êmierci Rodzica
Ubezpieczonego
lub
Rodzica
Ma∏˝onka
Ubezpieczonego – w przypadku zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego polegajàcego na Êmierci Rodzica
Ubezpieczonego lub Êmierci Rodzica Ma∏˝onka
Ubezpieczonego bàdê Êmierci Ma∏˝onka Rodzica
Ubezpieczonego lub Êmierci Ma∏˝onka Rodzica
Ma∏˝onka Ubezpieczonego.
W odniesieniu do ryzyk obejmujàcych Êmierç
Wspó∏ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie
w
przypadku,
gdy
pomi´dzy
Êmiercià
Wspó∏ubezpieczonego a nieszcz´Êliwym wypadkiem
min´∏o nie wi´cej ni˝ 6 miesi´cy.
Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe
z tytu∏u zajÊcia zdarzeƒ, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt.
1, 3, 5, 7 i 8, o ile nastàpià one nie wczeÊniej ni˝
z up∏ywem 6 miesi´cy od dnia przystàpienia
Ubezpieczonego do ubezpieczenia (karencja).
Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe
z tytu∏u urodzenia si´ dziecka, o ile nastàpi ono po up∏ywie
9 miesi´cy od dnia przystàpienia Ubezpieczonego do
ubezpieczenia (karencja).
Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 i 4 nie majà
zastosowania, gdy:
a) Przyst´pujàcy
b´dàcy
Pracownikiem
Ubezpieczajàcego z∏o˝y Towarzystwu deklaracj´
przystàpienia przed up∏ywem trzech miesi´cy od
pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wyznaczonego
dla grupy zg∏oszonej do ubezpieczenia przy zawieraniu
umowy
ubezpieczenia
i
udokumentuje,
˝e
bezpoÊrednio
przed
przystàpieniem
do
ubezpieczenia by∏ obj´ty ochronà ubezpieczeniowà
w zakresie tego ryzyka na mocy umowy ubezpieczenia
zawartej z innym ni˝ Towarzystwo zak∏adem
ubezpieczeƒ i z tego ubezpieczenia wystàpi∏.
Postanowienia § 13 ust. 2 ogólnych warunków
ubezpieczenia
podstawowego
stosuje
si´
odpowiednio;
W okresie karencji pierwotnie przewidzianym przez
Towarzystwo ochrona ubezpieczeniowa kontynuowana
b´dzie z zachowaniem poprzednich warunków
ubezpieczenia i okresów karencji, z zastrze˝eniem
przyj´tej dla niniejszej umowy ubezpieczenia sumy
ubezpieczenia jako górnej granicy odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa;
b) Przyst´pujàcy
nie
b´dàcy
Pracownikiem
Ubezpieczajàcego uzyska zgod´ Towarzystwa na
wy∏àczenie karencji na warunkach opisanych w § 13
ust.
3
ogólnych
warunków
ubezpieczenia
podstawowego,
c) zachodzi sytuacja opisana w § 12 ust. 1 ogólnych
warunków
ubezpieczenia
podstawowego
(Przeniesienie si´ Ubezpieczonego pomi´dzy umowami
ubezpieczenia w Towarzystwie). W takim przypadku
karencje stosuje si´ zgodnie z postanowieniami § 12
ust.
3
ogólnych
warunków
ubezpieczenia
podstawowego.

§6
Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
1.

2.

Z zastrze˝eniem ust. 2, w przypadku zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego Towarzystwo zobowiàzane jest do
wyp∏acenia
Ubezpieczonemu
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego w postaci sumy ubezpieczenia
wskazanej w polisie dla danego ryzyka dodatkowego,
wymienionego w § 3 ust. 1.
W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
polegajàcego
na
osieroceniu
Dziecka
przez
Ubezpieczonego Towarzystwo jest zobowiàzane do
wyp∏acenia
ka˝demu
z
osieroconych
Dzieci
Ubezpieczonego
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
w postaci sumy ubezpieczenia.
§7
Wy∏àczenia w ochronie ubezpieczeniowej
i ograniczenie dotyczàce wyp∏aty Êwiadczenia

1.

2.

W odniesieniu do ryzyk dodatkowych Towarzystwo odmówi
wyp∏aty Êwiadczenia w przypadkach wskazanych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego dla
ryzyka podstawowego. W tym przypadku wy∏àczenia,
o których mowa odnoszà si´ do Wspó∏ubezpieczonych.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci tak˝e wtedy,
gdy wypadek ubezpieczeniowy nastàpi∏:
1) w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem, który mia∏
miejsce przed przystàpieniem Ubezpieczonego do
ubezpieczenia,
2) w
zwiàzku
z
pozostawaniem
przez
Wspó∏ubezpieczonego w stanie nietrzeêwoÊci, pod
wp∏ywem narkotyków, Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub innych substancji
toksycznych o podobnym dzia∏aniu, w tym leków
nieprzepisanych przez lekarza lub u˝ytych niezgodnie
z zaleceniem lekarza bàdê niezgodnie ze wskazaniem
ich u˝ycia, jak równie˝ w zwiàzku z uzale˝nieniem od
wszystkich wy˝ej wymienionych substancji i Êrodków;
3) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu
w stanie nietrzeêwoÊci oraz w zwiàzku z prowadzeniem
przez Wspó∏ubezpieczonego pojazdu làdowego, bàdê
statku powietrznego lub wodnego bez wymaganych
zezwoleƒ lub uprawnieƒ,
4) w zwiàzku z wadami wrodzonymi i schorzeniami
b´dàcymi ich skutkiem, chorobami umys∏owymi bàdê
zaburzeniami psychicznymi,
5) w
wyniku
wyczynowego
uprawiania
przez
Wspó∏ubezpieczonego zarejestrowanego w zwiàzku
sportowym lub klubie sportowym wszystkich dyscyplin
sportu, w tym udzia∏u w zawodach, wyÊcigach,
wyst´pach i treningach sportowych; Przez wyczynowe
uprawianie sportu rozumie si´ równie˝ profesjonalne
uprawianie sportu w celach zarobkowych;
6) w wyniku hobbystycznego uprawiania: wspinaczki,
speleologii, sportów lotniczych, sportów motorowych
i motorowodnych, sportów walki, skoków na gumowej
linie, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu; Wy∏àczenie to ma równie˝
zastosowanie do wykonywania wymienionych
czynnoÊci w zwiàzku z pracà zawodowà;
7) w wyniku wypadku lotniczego, z wyjàtkiem wypadku,
jakiemu Wspó∏ubezpieczony uleg∏ na pok∏adzie statku
powietrznego licencjonowanych linii lotniczych.
W odniesieniu do ryzyka Êmierci Rodzica Ubezpieczonego
lub Rodzica Ma∏˝onka Ubezpieczonego, Towarzystwo
wyp∏aci tylko jedno Êwiadczenie w odniesieniu do ka˝dego
z nast´pujàcych zdarzeƒ:
1) Êmierci Rodzica Ubezpieczonego – Êmierç kobiety,
2) Êmierci Rodzica Ubezpieczonego – Êmierç m´˝czyzny,
3) Êmierci Rodzica Ma∏˝onka Ubezpieczonego – Êmierç
kobiety,
4) Êmierci Rodzica Ma∏˝onka Ubezpieczonego – Êmierç
m´˝czyzny.
§8
Zawiadomienie

1.

2.

3.

Podstawà do wyp∏aty Êwiadczenia w odniesieniu do ryzyk,
których dotyczà niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia
dodatkowego jest z∏o˝enie przez Uprawnionego:
1) wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia,
2) kopii dowodu to˝samoÊci Uprawnionego,
3) innych dokumentów ˝àdanych przez Towarzystwo.
W
odniesieniu
do
ryzyka
Êmierci
Ma∏˝onka
Ubezpieczonego, Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç,
oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, równie˝
nast´pujàce dokumenty:
1) odpis skrócony aktu zgonu Ma∏˝onka Ubezpieczonego,
2) kart´ statystycznà do karty zgonu lub inne
zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu,
3) odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa.
W odniesieniu do ryzyka Êmierci Dziecka Ubezpieczonego,
Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1, równie˝ nast´pujàce
dokumenty:
1) odpis skrócony aktu zgonu Dziecka Ubezpieczonego,
2) kart´ statystycznà do karty zgonu lub inne
zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu,
3) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
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W odniesieniu do ryzyka Êmierci Rodzica Ubezpieczonego
lub Rodzica Ma∏˝onka Ubezpieczonego, Ubezpieczony jest
zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz dokumentów wymienionych
w ust. 1, równie˝ nast´pujàce dokumenty:
1) odpis skrócony aktu zgonu Rodzica Ubezpieczonego
lub Rodzica Ma∏˝onka Ubezpieczonego,
2) kart´ statystycznà do karty zgonu lub inne
zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu,
3) odpis aktu ma∏˝eƒstwa Ubezpieczonego – w przypadku
zgonu Rodzica Ma∏˝onka Ubezpieczonego.
W odniesieniu do ryzyka Êmierci Ma∏˝onka Ubezpieczonego
lub Êmierci Dziecka Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku, Ubezpieczony jest zobowiàzany
z∏o˝yç, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1,
równie˝ dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 2
lub 3 oraz inne dokumenty potwierdzajàce okolicznoÊci
zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku (np. opis zdarzenia,
zaÊwiadczenie lekarskie, protoko∏y policji, postanowienie
o umorzeniu lub innej decyzji prokuratury, itp.).
W odniesieniu do ryzyka urodzenia si´ Dziecka,
Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1, odpis skrócony aktu
urodzenia.
W odniesieniu do ryzyka martwego urodzenia si´ Dziecka,
Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1, odpis skrócony aktu
urodzenia z adnotacjà, ˝e dziecko urodzi∏o si´ martwe.
W odniesieniu do ryzyka osierocenia Dziecka przez
Ubezpieczonego, Uprawniony jest zobowiàzany z∏o˝yç,
oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, równie˝
nast´pujàce dokumenty:
1) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
2) kart´ statystycznà do karty zgonu lub inne
zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu,
3) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci
Ubezpieczonego,
4) zaÊwiadczenie z uczelni o pobieraniu przez dziecko,
przed dniem Êmierci Ubezpieczonego, nauki na
ostatnim roku studiów – w przypadku dziecka
majàcego
w
dniu
Êmierci
Ubezpieczonego
ukoƒczonych 25 lat, a niemajàcego ukoƒczonego
26 roku ˝ycia,
5) decyzj´ organu emerytalno-rentowego – w przypadku,
gdy Dziecko Ubezpieczonego jest ca∏kowicie i trwale
niezdolne do pracy,
6) dokument potwierdzajàcy osob´ opiekuna prawnego
Dziecka Ubezpieczonego – w przypadku dziecka
niepe∏noletniego.
§9
WejÊcie w ˝ycie

Warunki wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i majà
zastosowanie do wniosków ubezpieczeniowych sk∏adanych po
tym dniu.
§ 10
Zatwierdzenie
Warunki zosta∏y zatwierdzone przez zarzàd Towarzystwa
uchwa∏à nr 16/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku.

Cz∏onek Zarzàdu
Marcin Kotulski
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GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ˚YCIE
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO „ZDROWIE RODZINY”
ROZDZIA¸ I
Postanowienia ogólne
§1
Przedmiot regulacji ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego „Zdrowie Rodziny”
1.

2.

3.

4.

5.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego majà
zastosowanie do umów grupowego ubezpieczenia na ˝ycie
zawieranych
przez
Ubezpieczajàcych
na
rzecz
Ubezpieczonych, w oparciu o ogólne warunki
ubezpieczenia podstawowego oraz – w przypadku obj´cia
ochronà ryzyk dodatkowych nieuj´tych w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego – na
podstawie innych ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego majà
zastosowanie w przypadku, gdy umowà ubezpieczenia
obj´te sà ryzyka dodatkowe, których dotyczà niniejsze
ogólne warunki.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
zawierajà
szczegó∏owe
postanowienia
dotyczàce
wymienionych w nich ryzyk dodatkowych oraz inne
postanowienia, nieuj´te w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego.
W sprawach nieuregulowanym w niniejszych ogólnych
warunkach
ubezpieczenia
dodatkowego
majà
zastosowanie
postanowienia
ogólnych
warunków
ubezpieczenia podstawowego.
W razie sprzecznoÊci postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia
dodatkowego,
zastosowanie
majà
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego.

9)

10)

11)

12)

§2
Definicje
Terminom u˝ytym w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego nadaje si´ nast´pujàce znaczenia:
1) Ma∏˝onek Ubezpieczonego – osoba, która w dniu zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego pozostawa∏a z Ubezpieczonym
w zwiàzku ma∏˝eƒskim;
2) Dziecko
Ubezpieczonego
–
dziecko
w∏asne
Ubezpieczonego lub dziecko przysposobione przez
Ubezpieczonego, które w chwili zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego ukoƒczy∏o 1 rok ˝ycia i nie ukoƒczy∏o
25 roku ˝ycia lub nie ukoƒczy∏o 26 roku ˝ycia, je˝eli pobiera
nauk´ w szkole o statusie uczelni wy˝szej;
3) Zawa∏ serca – martwica fragmentu tkanek mi´Ênia
sercowego powsta∏a na skutek jego niedokrwienia. Zawa∏
serca powinien byç stwierdzony wystàpieniem typowych
dolegliwoÊci bólowych w wywiadzie podmiotowym oraz
wystàpieniem wczeÊniej niewyst´pujàcych zmian w zapisie
EKG, a tak˝e wzrostem st´˝enia w surowicy krwi enzymów
lub innych markerów charakterystycznych dla zawa∏u
mi´Ênia sercowego;
4) Udar mózgu – zaburzenie ukrwienia mózgu na skutek
zaburzenia dop∏ywu krwi t´tniczej do mózgu albo
krwawienia do mózgu na skutek uszkodzenia naczyƒ
krwionoÊnych,
powodujàce
powstanie
objawów
neurologicznych, wyst´pujàcych przez co najmniej
24 godziny; powsta∏e na skutek udaru mózgu deficyty
neurologiczne muszà byç obecne przez co najmniej
3 miesiàce;
5) Nowotwór – rozrost i rozprzestrzenianie si´ w organizmie
w sposób niekontrolowany komórek nowotworowych
wykazujàcych cechy inwazji i destrukcji tkanek
otaczajàcych; za nowotwór nie uwa˝a si´: przewlek∏ej
bia∏aczki limfatycznej, nowotworów przedinwazyjnych in
situ pTis, dysplazji szyjki macicy CIN 1-3, nowotworów
p´cherza moczowego pTa (wg klasyfikacji TNM),
nowotworów skóry innych ni˝ czerniak z∏oÊliwy, czerniaka
z∏oÊliwego w stopniu zaawansowania mniejszym ni˝ pT2
(III stopieƒ Clarka >0,75 cm gruboÊci nacieku wg Breslowa),
a tak˝e nowotworów wspó∏istniejàcych z infekcjà HIV; za
nowotwór uwa˝a si´ w szczególnoÊci raka piersi i raka
prostaty;
6) Przewlek∏a niewydolnoÊç nerek – przewlek∏e,
nieodwracalne uszkodzenie obu nerek uniemo˝liwiajàce ich
prawid∏owe funkcjonowanie, wymagajàce regularnych dializ
lub przeszczepu nerki ze wskazaƒ ˝yciowych;
7) Chirurgiczne leczenie choroby naczyƒ wieƒcowych
– przeprowadzenie operacyjnej korekty zw´˝enia lub
zamkni´cia co najmniej jednej t´tnicy wieƒcowej u osoby
z objawami niewydolnoÊci naczyƒ wieƒcowych, poprzez
wytworzenie pomostów omijajàcych (by-pass) z u˝yciem
przeszczepów naczyniowych, wykonanej na otwartym
sercu;
Wskazania medyczne do przeprowadzenia tego typu
zabiegu operacyjnego muszà byç udokumentowane
wynikami badaƒ naczyniowych (koronarografia). W tym
przypadku, za chirurgiczne leczenie choroby naczyƒ
wieƒcowych nie uwa˝a si´ leczenia wrodzonych wad serca
i naczyƒ;
8) Leczenie chorób naczyƒ wieƒcowych – inne zabiegi ni˝
okreÊlone w pkt 7, przeprowadzone u osoby z objawami
niewydolnoÊci naczyƒ wieƒcowych z powodu ich zw´˝enia
lub
zamkni´cia
poprzez
wykonanie
jednego
z nast´pujàcych zabiegów: angioplastyki balonowej,
arterektomii, udra˝niania przy pomocy techniki laserowej.
Zabiegi te dotyczà dokonania korekty co najmniej 70%
zw´˝enia Êwiat∏a ka˝dej z dwu lub wi´cej t´tnic

13)

14)

15)

wieƒcowych. KoniecznoÊç przeprowadzenia ka˝dego
z powy˝szych zabiegów musi byç udokumentowana
wynikami badaƒ naczyniowych (koronarografii). Za leczenie
chorób naczyƒ wieƒcowych nie uwa˝a si´ leczenia
wrodzonych wad serca;
Ci´˝kie oparzenie – g∏´bokie oparzenie trzeciego stopnia
obejmujàce co najmniej 20% ca∏kowitej powierzchni cia∏a
lub oparzenie drugiego stopnia obejmujàce co najmniej
40% ca∏kowitej powierzchni cia∏a, lub oparzenie pierwszego
stopnia obejmujàce co najmniej 60% ca∏kowitej
powierzchni cia∏a. Rozleg∏oÊç oparzenia oceniana jest
wed∏ug "regu∏y dziewiàtek" lub tabeli Lunda i Browdera;
Âpiàczka – trwajàcy nie krócej ni˝ 168 godzin stan
ca∏kowitej utraty ÊwiadomoÊci z towarzyszàcym
zniesieniem wszelkich odruchów neurologicznych oraz
brakiem reakcji na bodêce zewn´trzne, wymagajàcy
zastosowania metod podtrzymujàcych podstawowe funkcje
˝yciowe organizmu; przebieg Êpiàczki winien byç
potwierdzony
dokumentacjà
medycznà
oÊrodka
prowadzàcego leczenie;
¸agodny guz mózgu – niez∏oÊliwy nowotwór mózgu,
zlokalizowany wewnàtrz czaszki i zagra˝ajàcy ˝yciu poprzez
jego
uszkodzenie
lub/i
wzrost
ciasnoty
wewnàtrzczaszkowej, potwierdzony przez neurologa lub
neurochirurga, wymagajàcy usuni´cia lub w przypadku
zaniechania usuni´cia powodujàcy trwa∏y i post´pujàcy
ubytek neurologiczny;
Zapalenie wàtroby typu B – przewlekle wirusowe
zapalenie wàtroby wywo∏ane zaka˝eniem wirusem
zapalenia wàtroby typu B trwajàce ponad 6 miesi´cy od
zdiagnozowania oraz spe∏niajàce ∏àcznie nast´pujàce
kryteria:
a) utrzymywanie si´ na podwy˝szonym poziomie
(>1,5 x górna granica normy) wartoÊci AspAT i ALAT
w sposób ciàg∏y przez okres ponad 6 miesi´cy,
b) stwierdzenie obecnoÊci AgHBs (+) lub Ag Hbe (+),
zamiennie: stwierdzenie HBV DNA (+) ,
c) kliniczne cechy niewydolnoÊci wàtroby w postaci:
˝ó∏taczki powi´kszenia wàtroby, wodobrzusza,
obecnoÊci „pajàczków naczyniowych” na skórze;
Dystrofia mi´Êniowa – dystrofia mi´Êniowa typu
Duchenne’a (najcz´Êciej wyst´pujàca i najci´˝sza postaç
dystrofii);
rozpoznanie
wymaga
potwierdzenia
wyczerpujàcà dokumentacjà medycznà;
Stwardnienie rozsiane – zespó∏ wieloogniskowych
ubytków neurologicznych spowodowanych uszkodzeniem
w∏ókien oÊrodkowego uk∏adu nerwowego przez procesy
demielinizacji, utrzymujàcych si´ przez co najmniej szeÊç
miesi´cy i potwierdzonych przez orzeczenie lekarskie
specjalisty neurologa;
Szpital – dzia∏ajàcy w kraju lub za granicà publiczny lub
niepubliczny zak∏ad opieki zdrowotnej, którego zadaniem
jest ca∏odobowa opieka medyczna, diagnostyka, leczenie,
wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach
sta∏ych i specjalnie do tych celów przystosowanych,
zatrudniajàcy kwalifikowanà kadr´ lekarskà oraz personel
pomocniczy w okresie ciàg∏ym; w rozumieniu niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego poj´cie
szpital nie oznacza: domu opieki, oÊrodka dla psychicznie
chorych, domowej opieki piel´gniarskiej, hospicjów,
oddzia∏ów dziennych, hoteli przyszpitalnych, a tak˝e
oddzia∏ów szpitalnych, oÊrodków lub innych jednostek
organizacyjnych: rehabilitacyjnych, rekonwalescencyjnych,
dla nerwowo i psychicznie chorych, dla przewlekle chorych,
sanatoryjnych, uzdrowiskowych, leczenia uzale˝nieƒ
lekowych, narkotykowych lub alkoholowych.
§3

4.

5.

§4
Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej.
Dobro chronione
Przedmiotem ochrony w odniesieniu do ryzyk dodatkowych
obejmowanych umowà na podstawie niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia dodatkowego jest zdrowie cz∏onków
rodziny Ubezpieczonego (Wspó∏ubezpieczonych).
ROZDZIA¸ II
Postanowienia dotyczàce ryzyka powa˝nego
zachorowania Ma∏˝onka Ubezpieczonego
§5
Wypadek ubezpieczeniowy
1.

2.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wy∏àczenia
w ochronie ubezpieczeniowej
1.

2.
3.

Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego mo˝e
obejmowaç nast´pujàce ryzyka dodatkowe:
1) ryzyko
powa˝nego
zachorowania
Ma∏˝onka
Ubezpieczonego,
2) ryzyko
powa˝nego
zachorowania
Dziecka
Ubezpieczonego,
3) ryzyko pobytu Ma∏˝onka Ubezpieczonego w szpitalu,
4) ryzyko pobytu Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
5) ryzyko inwalidztwa Ma∏˝onka Ubezpieczonego
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
Umowà ubezpieczenia mogà zostaç obj´te: jedno, kilka lub
wszystkie ryzyka wymienione w ust. 1.
W odniesieniu do ryzyk dodatkowych Towarzystwo odmówi
wyp∏aty Êwiadczenia w przypadkach wskazanych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego dla
ryzyka podstawowego. W tym przypadku wy∏àczenia,
o których mowa odnoszà si´ do Wspó∏ubezpieczonych.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci tak˝e wtedy,
gdy wypadek ubezpieczeniowy nastàpi∏:
1) podczas prowadzenia przez Wspó∏ubezpieczonego
pojazdu w stanie nietrzeêwoÊci oraz w zwiàzku
z prowadzeniem przez Wspó∏ubezpieczonego pojazdu
làdowego, statku powietrznego lub wodnego bez
wymaganych zezwoleƒ lub uprawnieƒ,
2) w
zwiàzku
z
pozostawaniem
przez
Wspó∏ubezpieczonego w stanie nietrzeêwoÊci, pod
wp∏ywem narkotyków, Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub innych substancji
toksycznych o podobnym dzia∏aniu, w tym leków
nieprzepisanych przez lekarza lub u˝ytych niezgodnie
z zaleceniem lekarza bàdê niezgodnie ze wskazaniem

ich u˝ycia, jak równie˝ w zwiàzku z uzale˝nieniem od
wszystkich wy˝ej wymienionych substancji i Êrodków;
3) w zwiàzku z usi∏owaniem pope∏nienia samobójstwa,
4) w zwiàzku z zabiegami leczniczymi bàdê medycznymi,
bez wzgl´du na to przez kogo by∏y wykonywane,
5) w
zwiàzku
z
poddaniem
si´
przez
Wspó∏ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu,
6) w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania z porady
lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceƒ lekarza,
7) w zwiàzku z: wadami wrodzonymi i schorzeniami
b´dàcymi ich skutkiem, padaczkà, dyskopatià,
chorobami
umys∏owymi
bàdê
zaburzeniami
psychicznymi,
nosicielstwem
wirusa
HIV,
pe∏noobjawowym AIDS,
8) w zwiàzku z cià˝à, usuwaniem cià˝y, porodem
i po∏ogiem – poza przypadkami komplikacji
stanowiàcymi zagro˝enie dla ˝ycia i zdrowia kobiety,
9) w
wyniku
wyczynowego
uprawiania
przez
Wspó∏ubezpieczonego zarejestrowanego w zwiàzku
sportowym lub klubie sportowym wszystkich dyscyplin
sportu, w tym udzia∏u w zawodach, wyÊcigach,
wyst´pach i treningach sportowych. Przez wyczynowe
uprawianie sportu rozumie si´ równie˝ profesjonalne
uprawianie sportu w celach zarobkowych;
10) w wyniku hobbystycznego uprawiania: wspinaczki,
speleologii, sportów lotniczych, sportów motorowych
i motorowodnych, sportów walki, skoków na gumowej
linie, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu; Wy∏àczenie to ma równie˝
zastosowanie do wykonywania wymienionych
czynnoÊci w zwiàzku z pracà zawodowà;
11) w wyniku wypadku lotniczego z wyjàtkiem wypadku,
jakiemu Wspó∏ubezpieczony uleg∏ na pok∏adzie statku
powietrznego licencjonowanych linii lotniczych,
12) w zwiàzku z pe∏nieniem przez Wspó∏ubezpieczonego
s∏u˝by wojskowej w jakimkolwiek kraju,
13) w wyniku kataklizmów naturalnych.
OdpowiedzialnoÊç
Towarzystwa
nie
obejmuje
zadoÊçuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne
i moralne.
Szczegó∏owe postanowienia niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia dodatkowego, w cz´Êci
regulujàcej odpowiedzialnoÊç Towarzystwa w zakresie
poszczególnych ryzyk dodatkowych, mogà przewidywaç
dodatkowe wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej.

3.

4.

5.

6.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku
doznania przez Ma∏˝onka Ubezpieczonego powa˝nego
zachorowania b´dàcego nast´pstwem nieszcz´Êliwego
wypadku albo innego czynnika chorobotwórczego.
Warunkiem
odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
jest
zdiagnozowanie powa˝nego zachorowania u Ma∏˝onka
Ubezpieczonego nie wczeÊniej ni˝ po trzech miesiàcach od
dnia przystàpienia przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia
(karencja).
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania jeÊli przyczynà powa˝nego zachorowania by∏
nieszcz´Êliwy wypadek. Jednak˝e w takim przypadku
warunkiem odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zajÊcie
tego nieszcz´Êliwego wypadku po dniu przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania, gdy zachodzà przes∏anki zniesienia karencji
wskazane w § 22 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku
wystàpienia u Ma∏˝onka Ubezpieczonego nast´pujàcych
powa˝nych zachorowaƒ:
1) zawa∏ serca,
2) udar mózgu,
3) nowotwór,
4) przewlek∏a niewydolnoÊç nerek,
5) chirurgiczne leczenie choroby naczyƒ wieƒcowych,
6) leczenie chorób naczyƒ wieƒcowych,
7) ci´˝kie oparzenie,
8) Êpiàczka.
Przez
powa˝ne
zachorowanie
obj´te
ochronà
ubezpieczeniowà
rozumie
si´
wy∏àcznie
stan
odpowiadajàcy definicji danego rodzaju powa˝nego
zachorowania, uj´tej w § 2.
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§6
Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
1.

2.

3.

Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego
oraz § 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝ w przypadku:
1) powtórnego wystàpienia u Ma∏˝onka Ubezpieczonego
powa˝nego zachorowania tego samego rodzaju, co
powa˝ne zachorowanie, za wystàpienie którego
Ubezpieczony otrzyma∏ ju˝ wczeÊniej Êwiadczenie
ubezpieczeniowe,
2) powa˝nego zachorowania Ma∏˝onka Ubezpieczonego,
które pozostaje w zwiàzku z innym powa˝nym
zachorowaniem, za wystàpienie którego Ubezpieczony
otrzyma∏ ju˝ wczeÊniej Êwiadczenie ubezpieczeniowe,
nawet w przypadku gdy jest to powa˝ne zachorowanie
innego rodzaju ni˝ to, za wystàpienie którego
wyp∏acono Êwiadczenie.
W odniesieniu do ryzyka powa˝nego zachorowania
Ma∏˝onka Ubezpieczonego – z ostatnim dniem miesiàca,
w którym Ma∏˝onek Ubezpieczonego ukoƒczy∏ 55 rok ˝ycia
– ochrona ubezpieczeniowa zostaje ograniczona do
przypadków wystàpienia nast´pujàcych powa˝nych
zachorowaƒ:
1) przewlek∏a niewydolnoÊç nerek,
2) ci´˝kie oparzenie,
3) Êpiàczka.
W odniesieniu do ryzyka powa˝nego zachorowania
Ma∏˝onka Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa
wygasa w ostatnim dniu miesiàca, w którym Ma∏˝onek
Ubezpieczonego ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia.
§7
Przedmiot Êwiadczenia ubezpieczeniowego

W
przypadku
zajÊcia
wypadku
ubezpieczeniowego
Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏acenia Ubezpieczonemu
Êwiadczenia ubezpieczeniowego w postaci sumy ubezpieczenia
wskazanej w polisie dla ryzyka powa˝nego zachorowania
Ma∏˝onka Ubezpieczonego.
§8

§ 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci
równie˝ w przypadku:
1) powtórnego wystàpienia u Dziecka Ubezpieczonego
powa˝nego zachorowania tego samego rodzaju, co
powa˝ne zachorowanie, za wystàpienie którego
Ubezpieczony otrzyma∏ ju˝ wczeÊniej Êwiadczenie
ubezpieczeniowe,
2) powa˝nego zachorowania Dziecka Ubezpieczonego, które
pozostaje w zwiàzku z innym powa˝nym zachorowaniem,
za wystàpienie którego Ubezpieczony otrzyma∏ ju˝
wczeÊniej
Êwiadczenie
ubezpieczeniowe,
nawet
w przypadku gdy jest to powa˝ne zachorowanie innego
rodzaju ni˝ to, za wystàpienie którego wyp∏acono
Êwiadczenie.

Przedmiot Êwiadczenia ubezpieczeniowego
W
przypadku
zajÊcia
wypadku
ubezpieczeniowego
Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏acenia Ubezpieczonemu
Êwiadczenia ubezpieczeniowego w postaci sumy ubezpieczenia
wskazanej w polisie dla ryzyka powa˝nego zachorowania
Dziecka Ubezpieczonego.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 10
Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego oraz
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ROZDZIA¸ V
Postanowienia dotyczàce ryzyka pobytu Dziecka
Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku
§ 16
Wypadek ubezpieczeniowy
1.

2.

3.

Postanowienia dotyczàce ryzyka pobytu Ma∏˝onka
Ubezpieczonego w szpitalu
4.
§ 13
Wypadek ubezpieczeniowy
1.

2.

3.

4.

Wypadek ubezpieczeniowy
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku
doznania przez Dziecko Ubezpieczonego powa˝nego
zachorowania b´dàcego nast´pstwem nieszcz´Êliwego
wypadku albo innego czynnika chorobotwórczego.
Warunkiem
odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
jest
zdiagnozowanie powa˝nego zachorowania u Dziecka nie
wczeÊniej ni˝ po trzech miesiàcach od dnia przystàpienia
przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia (karencja).
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania jeÊli przyczynà powa˝nego zachorowania by∏
nieszcz´Êliwy wypadek. Jednak˝e w takim przypadku
warunkiem odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zajÊcie
tego nieszcz´Êliwego wypadku po dniu przystàpienia przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania, gdy zachodzà przes∏anki zniesienia karencji
wskazane w § 22 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku
wystàpienia u Dziecka Ubezpieczonego nast´pujàcych
powa˝nych zachorowaƒ:
1) nowotwór,
2) ∏agodny guz mózgu,
3) przewlek∏a niewydolnoÊç nerek,
4) zapalenie wàtroby typu B,
5) Êpiàczka,
6) dystrofia mi´Êniowa,
7) stwardnienie rozsiane.
Przez
powa˝ne
zachorowanie
obj´te
ochronà
ubezpieczeniowà
rozumie
si´
wy∏àcznie
stan
odpowiadajàcy definicji danego rodzaju powa˝nego
zachorowania, uj´tej w § 2.

§ 12

ROZDZIA¸ IV

Postanowienia dotyczàce ryzyka powa˝nego
zachorowania Dziecka Ubezpieczonego

1.

2.

5.

6.

7.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç, gdy na skutek
nieszcz´Êliwego wypadku lub choroby Ma∏˝onek
Ubezpieczonego musi poddaç si´ pobytowi w szpitalu.
W przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy ma zwiàzek
z chorobà Ma∏˝onka Ubezpieczonego, warunkiem
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zdiagnozowanie
choroby nie wczeÊniej ni˝ po dwóch miesiàcach od dnia
przystàpienia przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia
(karencja), przy czym pobyt Ma∏˝onka Ubezpieczonego
w szpitalu nie mo˝e nastàpiç wczeÊniej ni˝ po
zdiagnozowaniu choroby u Ma∏˝onka Ubezpieczonego.
W przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy ma zwiàzek
z nieszcz´Êliwym wypadkiem, jakiemu uleg∏ Ma∏˝onek
Ubezpieczonego,
warunkiem
odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa jest zajÊcie tego nieszcz´Êliwego wypadku po
dniu
przystàpienia
przez
Ubezpieczonego
do
ubezpieczenia.
Pobyt Ma∏˝onka Ubezpieczonego w szpitalu b´dzie uznany
za pobyt spowodowany nieszcz´Êliwym wypadkiem pod
warunkiem, ˝e pomi´dzy zajÊciem nieszcz´Êliwego
wypadku powodujàcym koniecznoÊç hospitalizacji,
a poczàtkiem pobytu Ma∏˝onka Ubezpieczonego w szpitalu
nie min´∏o wi´cej ni˝ 30 dni. Ponadto, za pobyt Ma∏˝onka
Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszcz´Êliwym
wypadkiem uwa˝a si´ tylko pierwszy pobyt w szpitalu,
którego przyczynà by∏ dany nieszcz´Êliwy wypadek.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania, gdy zachodzà przes∏anki zniesienia karencji
wskazane w § 22 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
Za wypadek ubezpieczeniowy uwa˝a si´ pobyt w szpitalu
trwajàcy nieprzerwanie przynajmniej 2 doby, nie wliczajàc
w to dnia przyj´cia do szpitala.
Za wypadek ubezpieczeniowy nie uwaza sie pobytu
w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym i w sanatorium.

5.

§ 17

1.

2.

2.

W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
Towarzystwo
zobowiàzane
jest
do
wyp∏acenia
Ubezpieczonemu
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
w postaci kwoty pieni´˝nej stanowiàcej okreÊlony procent
sumy ubezpieczenia, wskazanej w polisie dla ryzyka pobytu
Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu, za ka˝dy dzieƒ
przebywania przez Dziecko Ubezpieczonego w szpitalu
(dieta dzienna).
Âwiadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust. 1 nie
mo˝e ∏àcznie w danym roku udzielania przez Towarzystwo
Dziecku Ubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej
przekroczyç diety wyp∏acanej za 90 dniowy pobyt w szpitalu
– w odniesieniu do jednego Dziecka.
§ 18
Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

1.

Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
Towarzystwo
zobowiàzane
jest
do
wyp∏acenia
Ubezpieczonemu
Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
w postaci kwoty pieni´˝nej stanowiàcej okreÊlony w polisie
ubezpieczeniowej procent sumy ubezpieczenia, wskazanej
dla ryzyka pobytu Ma∏˝onka Ubezpieczonego w szpitalu, za
ka˝dy dzieƒ przebywania przez Ma∏˝onka Ubezpieczonego
w szpitalu (dieta dzienna).
WysokoÊç diety dziennej ustala si´ oddzielnie dla:
a) pobytu Ma∏˝onka Ubezpieczonego w szpitalu na skutek
nieszcz´Êliwego wypadku,
b) pobytu Ma∏˝onka Ubezpieczonego w szpitalu na skutek
choroby.
Âwiadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust. 1 nie
mo˝e ∏àcznie (dla pobytów spowodowanych zarówno
chorobà, jak i nieszcz´Êliwym wypadkiem) w danym roku
udzielania przez Towarzystwo Ma∏˝onkowi Ubezpieczonego
ochrony ubezpieczeniowej przekroczyç diety wyp∏acanej za
90 dniowy pobyt w szpitalu.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç, gdy na skutek
nieszcz´Êliwego wypadku Dziecko Ubezpieczonego musi
poddaç si´ pobytowi w szpitalu.
Za wypadek ubezpieczeniowy uwa˝a si´ pobyt w szpitalu
trwajàcy nieprzerwanie przynajmniej 6 dób, nie wliczajàc
w to dnia przyj´cia do szpitala.
Warunkiem odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zajÊcie
nieszcz´Êliwego wypadku, w nast´pstwie którego Dziecko
Ubezpieczonego zosta∏o poddane leczeniu szpitalnemu, po
dniu
przystàpienia
przez
Ubezpieczonego
do
ubezpieczenia.
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu b´dzie uznany
za pobyt spowodowany nieszcz´Êliwym wypadkiem pod
warunkiem, ˝e pomi´dzy zajÊciem nieszcz´Êliwego
wypadku powodujàcym koniecznoÊç hospitalizacji,
a poczàtkiem pobytu Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu
nie min´∏o wi´cej ni˝ 30 dni. Ponadto, za pobyt Dziecka
Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszcz´Êliwym
wypadkiem uwa˝a si´ tylko pierwszy pobyt w szpitalu,
którego przyczynà by∏ dany nieszcz´Êliwy wypadek. Za
kolejny pobyt Dziecka Ubezpieczonego spowodowany tym
samym
nieszcz´Êliwym
wypadkiem
Êwiadczenie
ubezpieczeniowe zostanie wyp∏acone w po∏owie wysokoÊci
okreÊlonej w § 17 ust. 1.
Za wypadek ubezpieczeniowy nie uwa˝a si´ pobytu
w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym.

Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego

§ 14

1.

Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego
oraz § 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝, je˝eli pobyt Ma∏˝onka
Ubezpieczonego w szpitalu zwiàzany by∏ z:
1) wykonywaniem rutynowych badaƒ lekarskich, badaƒ
biochemicznych, badaƒ rentgenowskich,
2) leczeniem bezp∏odnoÊci,
3) leczeniem chorób przewlek∏ych,
4) przeprowadzeniem
operacji
plastyczno-kosmetycznych lub operacji zmiany p∏ci,
5) nast´pstwami kl´ski ˝ywio∏owej lub epidemii,
og∏oszonych przez uprawnione organa administracji
paƒstwowej.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyka pobytu
Ma∏˝onka Ubezpieczonego w szpitalu wygasa w ostatnim
dniu miesiàca, w którym Ma∏˝onek Ubezpieczonego
ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia.

Nast´pstwo Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych
Je˝eli
Dziecko
Ubezpieczonego
dozna
powa˝nego
zachorowania i Ubezpieczony nab´dzie prawo do Êwiadczenia
ubezpieczeniowego z tego tytu∏u, a nast´pnie w wyniku tego
samego powa˝nego zachorowania, w ciàgu 6-u miesi´cy od
dnia jego wystàpienia Dziecko Ubezpieczonego umrze,
a Ubezpieczonemu – na podstawie odr´bnych ogólnych
warunków ubezpieczenia dodatkowego – przys∏uguje prawo do
Êwiadczenia na wypadek Êmierci Dziecka, Towarzystwo
umniejszy kwot´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego wyp∏acanego
z tytu∏u Êmierci Dziecka Ubezpieczonego o kwot´ przyznanego
Êwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu∏u wystàpienia u Dziecka
Ubezpieczonego powa˝nego zachorowania.

ROZDZIA¸ III

§9

1.

§ 11

Nast´pstwo Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych
Je˝eli Ma∏˝onek Ubezpieczonego dozna powa˝nego
zachorowania i Ubezpieczony nab´dzie prawo do Êwiadczenia
ubezpieczeniowego z tego tytu∏u, a nast´pnie w wyniku tego
samego powa˝nego zachorowania, w ciàgu 6-u miesi´cy od
dnia jego wystàpienia Ma∏˝onek Ubezpieczonego umrze,
a Ubezpieczonemu – na podstawie odr´bnych ogólnych
warunków ubezpieczenia dodatkowego – przys∏uguje prawo do
Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ma∏˝onka, Towarzystwo
umniejszy kwot´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego wyp∏acanego
z tytu∏u Êmierci Ma∏˝onka Ubezpieczonego o kwot´
przyznanego Êwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu∏u
wystàpienia u Ma∏˝onka Ubezpieczonego powa˝nego
zachorowania.

§ 15
Ograniczenia i wygaÊni´cie odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

2.

Poza przypadkami wskazanymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego dla ryzyka podstawowego
oraz § 3 ust. 3 niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci równie˝, je˝eli pobyt Dziecka
Ubezpieczonego w szpitalu zwiàzany by∏ z:
1) wykonywaniem rutynowych badaƒ lekarskich, badaƒ
biochemicznych, badaƒ rentgenowskich,
2) nast´pstwami kl´ski ˝ywio∏owej lub epidemii,
og∏oszonych przez uprawnione organa administracji
paƒstwowej.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyka pobytu
Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu, wygasa w ostatnim
dniu miesiàca, w którym Dziecko Ubezpieczonego
ukoƒczy∏o 18 rok ˝ycia.
ROZDZIA¸ VI
Postanowienia dotyczàce ryzyka inwalidztwa
Ma∏˝onka Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku
§ 19
Wypadek ubezpieczeniowy

1.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku
doznania przez Ma∏˝onka Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku okreÊlonego rodzaju inwalidztwa.
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2.

3.

4.
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Warunkiem odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest zajÊcie
nieszcz´Êliwego wypadku, w nast´pstwie którego
Ma∏˝onek Ubezpieczonego dozna∏ inwalidztwa, po dniu
przystàpienia przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia.
Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie
w przypadku wystàpienia takiego rodzaju inwalidztwa, który
zosta∏ okreÊlony w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyka
inwalidztwa Ma∏˝onka Ubezpieczonego wygasa w ostatnim
dniu miesiàca, w którym Ma∏˝onek Ubezpieczonego
ukoƒczy∏ 65 rok ˝ycia.

Ustalenie rodzaju inwalidztwa
Rodzaj inwalidztwa ustalany jest przez lekarzy wskazanych
przez Towarzystwo niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia
i rehabilitacji, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 12 miesi´cy od dnia
zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku.

Postanowienia wspólne

§ 20

2.

3.

4.

5.

Towarzystwo
w
przypadku
zajÊcia
wypadku
ubezpieczeniowego zobowiàzane jest do wyp∏acenia
Ubezpieczonemu, w zale˝noÊci od rodzaju inwalidztwa
doznanego przez Ma∏˝onka Ubezpieczonego, Êwiadczenia
ubezpieczeniowego w postaci okreÊlonego w tabeli nr 1
procentu sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie dla
ryzyka inwalidztwa Ma∏˝onka Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku.
Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe, o ile
Ma∏˝onek Ubezpieczonego dozna danego rodzaju
inwalidztwa w terminie 6 miesi´cy od dnia zajÊcia
nieszcz´Êliwego wypadku.
JeÊli w wyniku jednego nieszcz´Êliwego wypadku Ma∏˝onek
Ubezpieczonego dozna wi´cej ni˝ jednego rodzaju
inwalidztwa, z zastrze˝eniem ust. 4 i ust. 5, Êwiadczenie
ubezpieczeniowe wyp∏acane przez Towarzystwo obejmuje
wszystkie rodzaje inwalidztwa doznane w wyniku tego
samego nieszcz´Êliwego wypadku.
W przypadku, gdy dany rodzaj inwalidztwa b´dzie
uwzgl´dniaç w sobie doznanie innego rodzaju inwalidztwa
w wyniku zajÊcia tego samego nieszcz´Êliwego wypadku,
Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe za
doznanie tego rodzaju inwalidztwa, za które Êwiadczenie
ubezpieczeniowe b´dzie najwy˝sze.
¸àczna wartoÊç Êwiadczeƒ z ryzyka inwalidztwa Ma∏˝onka
Ubezpieczonego wyp∏aconych w okresie ubezpieczenia,
bez wzgl´du na liczb´ nieszcz´Êliwych wypadków
powodujàcych inwalidztwo i liczb´ rodzajów inwalidztwa
doznanych przez Ma∏˝onka Ubezpieczonego, nie mo˝e
przekroczyç sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie dla
tego ryzyka dodatkowego.

Tabela nr 1.
Rodzaj inwalidztwa
Utrata ramienia
Utrata przedramienia
Utrata nadgarstka
Utrata Êródr´cza
Utrata kciuka
Utrata palca wskazujàcego
Utrata palca d∏oni poza kciukiem
i palcem wskazujàcym
Utrata uda
Utrata podudzia
Utrata st´pu
Utrata Êródstopia
Utrata palucha
Utrata palca stopy poza paluchem
Utrata wszystkich palców stopy
Obustronna utrata wzroku
Jednostronna utrata wzroku
Obustronna utrata s∏uchu
Jednostronna utrata s∏uchu
Utrata powonienia
Utrata smaku
Pora˝enie czterokoƒczynowe
Pora˝enie dwukoƒczynowe

5.

ROZDZIA¸ VII

§ 22

Przedmiot i wysokoÊç Êwiadczenia
ubezpieczeniowego
1.

2)
3)

§ 21

% sumy ubezpieczenia
70%
65%
55%
50%
20%
10%
5%
70%
60%
40%
30%
5%
2%
25%
100%
50%
60%
30%
10%
5%
100%
60%

Zniesienie karencji
Postanowienia dotyczàce karencji w odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa w odniesieniu do poszczególnych ryzyk
dodatkowych nie majà zastosowania, gdy:
a) Przyst´pujàcy b´dàcy Pracownikiem Ubezpieczajàcego
z∏o˝y Towarzystwu deklaracj´ przystàpienia przed up∏ywem
trzech miesi´cy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia
wyznaczonego dla grupy zg∏oszonej do ubezpieczenia przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia i udokumentuje,
˝e bezpoÊrednio przed przystàpieniem do ubezpieczenia
by∏ obj´ty ochronà ubezpieczeniowà w zakresie danego
ryzyka dodatkowego, którego ma dotyczyç uchylenie
karencji, na mocy umowy ubezpieczenia zawartej z innym
ni˝ Towarzystwo zak∏adem ubezpieczeƒ i z tego
ubezpieczenia wystàpi∏. Postanowienia § 13 ust. 2 ogólnych
warunków ubezpieczenia podstawowego stosuje si´
odpowiednio;
W okresie karencji pierwotnie przewidzianym przez
Towarzystwo dla danego ryzyka dodatkowego ochrona
ubezpieczeniowa kontynuowana b´dzie z zachowaniem
poprzednich warunków ubezpieczenia i okresów karencji,
z zastrze˝eniem przyj´tej dla niniejszej umowy
ubezpieczenia sumy ubezpieczenia jako górnej granicy
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa;
b) Przyst´pujàcy nie b´dàcy Pracownikiem Ubezpieczajàcego
uzyska zgod´ Towarzystwa na wy∏àczenie karencji na
warunkach opisanych w § 13 ust. 3 ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego;
c) zachodzi sytuacja opisana w § 12 ust. 1 ogólnych
warunków ubezpieczenia podstawowego (Przeniesienie si´
Ubezpieczonego pomi´dzy umowami ubezpieczenia
w Towarzystwie). W takim przypadku karencje stosuje si´
zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 ogólnych warunków
ubezpieczenia podstawowego.

6.

odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa,
dokumenty potwierdzajàce okolicznoÊci doznania
przez Ma∏˝onka Ubezpieczonego nieszcz´Êliwego
wypadku (np. opis zdarzenia, zaÊwiadczenie lekarskie,
protoko∏y policji, postanowienie o umorzeniu lub innej
decyzji prokuratury, itp.) – w przypadku pobytu
w szpitalu Ma∏˝onka Ubezpieczonego w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku.
W odniesieniu do ryzyka pobytu Dziecka Ubezpieczonego
w szpitalu w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1 równie˝ nast´pujàce
dokumenty:
1) kart´ informacyjnà leczenia szpitalnego,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
3) dokumenty potwierdzajàce okolicznoÊci doznania
przez Dziecko Ubezpieczonego nieszcz´Êliwego
wypadku (np. opis zdarzenia, zaÊwiadczenie lekarskie,
protoko∏y policji, postanowienie o umorzeniu lub innej
decyzji prokuratury, itp).
W odniesieniu do ryzyka inwalidztwa Ma∏˝onka
Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1 równie˝ nast´pujàce
dokumenty:
1) dokumenty medyczne potwierdzajàce doznany rodzaj
inwalidztwa,
2) dokumenty potwierdzajàce okolicznoÊci doznania
przez Ma∏˝onka Ubezpieczonego nieszcz´Êliwego
wypadku (np. opis zdarzenia, zaÊwiadczenie lekarskie,
protoko∏y policji, postanowienie o umorzeniu lub innej
decyzji prokuratury, itp).
§ 24
WejÊcie w ˝ycie

Warunki wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i majà
zastosowanie do wniosków ubezpieczeniowych sk∏adanych po
tym dniu.
§ 25
Zatwierdzenie
Warunki zosta∏y zatwierdzone przez zarzàd Towarzystwa
uchwa∏à nr 16/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku.

§ 23
Zawiadomienie
1.

2.

3.

4.

Podstawà do wyp∏aty Êwiadczenia w odniesieniu do ryzyk,
których dotyczà niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia
dodatkowego jest z∏o˝enie przez Ubezpieczonego:
1) wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia,
2) kopii dowodu to˝samoÊci Ubezpieczonego,
3) innych dokumentów ˝àdanych przez Towarzystwo.
W odniesieniu do ryzyka powa˝nego zachorowania
Ma∏˝onka
Ubezpieczonego,
Ubezpieczony
jest
zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz dokumentów wymienionych
w ust. 1 równie˝ nast´pujàce dokumenty:
1) dokumenty medyczne potwierdzajàce rozpoznanie
powa˝nego zachorowania,
2) odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa.
W odniesieniu do ryzyka powa˝nego zachorowania Dziecka
Ubezpieczonego, Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç,
oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 równie˝
nast´pujàce dokumenty:
1) dokumenty medyczne potwierdzajàce rozpoznanie
powa˝nego zachorowania,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
W odniesieniu do ryzyka pobytu Ma∏˝onka Ubezpieczonego
w szpitalu, Ubezpieczony jest zobowiàzany z∏o˝yç, oprócz
dokumentów wymienionych w ust. 1 równie˝ nast´pujàce
dokumenty:
1) kart´ informacyjnà leczenia szpitalnego,

Cz∏onek Zarzàdu
Marcin Kotulski

Prezes Zarzàdu
Piotr Narloch
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