ubezpieczenia

Ogólne warunki

dodatkowego ubezpieczenia na życie
INDEKS POŻ/08/09/01

Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na życie – indeks POŻ/08/09/01
Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej
wzorca umowy

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub wartości wykupu ubezpieczenia

§2
§ 5 ust. 2
§9
§ 16

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 5 ust. 5, 7, 8
§ 6 ust. 2, 3
§ 11
§ 12 ust. 3
§ 17 ust. 1
Tabela opłat i limitów do
indywidualnego ubezpieczenia
na życie Plan Ochronny AXA
– indeks POT/13/12/20

Pamiętaj, że:
– przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia lub
– ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy
wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
mogą być wskazane również w umowie podstawowej.
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Ogólne warunki

dodatkowego ubezpieczenia na życie
INDEKS POŻ/08/09/01

I. TWOJE UBEZPIECZENIE
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia
na życie (OWUD)

Co to dla Ciebie oznacza?

Kto może zostać ubezpieczony w ramach umowy dodatkowej?

§1

Możemy ubezpieczyć Ciebie oraz dodatkowo
Twojego Współmałżonka albo Partnera.
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób pomiędzy
18. a 61. rokiem życia.

1. Ubezpieczonym jest: Ubezpieczony Główny lub jego Współmałżonek lub Partner,
na rzecz którego zawarto umowę dodatkową.
2. Ubezpieczonym może być osoba, która w dniu podpisania wniosku
ubezpieczeniowego spełnia łącznie następujące warunki:
1) ma ukończony 18. rok życia;
2) nie ukończyła 61. roku życia.

Co AXA ubezpiecza i za co odpowiada?

§2

Ubezpieczenie ma na celu wesprzeć Twoich
najbliższych w sytuacji Twojej śmierci.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności
AXA z tytułu umowy dodatkowej.

W jaki sposób zawierana jest umowa dodatkowa?
Umowę dodatkową możesz kupić razem z umową
podstawową lub w każdą rocznicę polisy.

§3

Możesz być poproszony o przedstawienie
dokumentacji medycznej lub zostać skierowany
na badania medyczne.
Koszt badań pokryje AXA.

Jeżeli wyniki badań będą odbiegały od normy,
zaproponujemy Ci inne warunki umowy dodatkowej,
a w skrajnych przypadkach będziemy zmuszeni do
odmówienia zawarcia umowy.

1. Umowa dodatkowa może być zawarta wyłącznie jako rozszerzenie zakresu umowy
podstawowej:
– jednocześnie z umową podstawową,
– lub w każdą rocznicę polisy.
2. Umowa dodatkowa zawierana jest w tym samym trybie co umowa podstawowa,
na zasadach określonych w umowie podstawowej, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 3–6 niniejszego paragrafu.
3. Przed zawarciem umowy dodatkowej AXA może zażądać, aby Ubezpieczony:
– poddał się badaniu medycznemu, z wyłączeniem badań genetycznych,
– lub przedstawił dokumentację medyczną stwierdzającą stan jego zdrowia.
O powyższym wymogu AXA zawiadomi Właściciela polisy w terminie 30 dni od dnia
przedstawienia przez niego oświadczenia o stanie zdrowia Ubezpieczonego.
4. Badanie medyczne przeprowadzane jest przez wskazanego przez AXA lekarza
lub zakład opieki zdrowotnej. Koszt badań medycznych ponosi AXA.
5. Badanie medyczne jest wykonywane wyłącznie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
6. Po dokonaniu analizy ryzyka ubezpieczeniowego, przeprowadzonej na podstawie
danych zawartych we wniosku ubezpieczeniowym, dokumentacji medycznej, badań
medycznych oraz innych elementów ryzyka, AXA może podjąć decyzję:
– o zawarciu umowy dodatkowej na warunkach zawartych we wniosku
ubezpieczeniowym i OWUD,
– o odmowie zawarcia umowy dodatkowej,
– lub może zaproponować Właścicielowi polisy zawarcie umowy dodatkowej na
warunkach odmiennych od zawartych we wniosku ubezpieczeniowym lub w OWUD.

Na jaki czas zawierana jest umowa dodatkowa?
Umowa dodatkowa zawierana jest na czas określony
– minimum 5 lat.
Możesz być ubezpieczony w ramach umowy
dodatkowej do momentu ukończenia przez Ciebie
70. roku życia.
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§4

1. Umowa dodatkowa zawierana jest na czas określony – nie dłużej jednak niż do
najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego
70. roku życia.
2. Jeżeli rocznica polisy przypada w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 70. roku
życia, umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu z tym dniem.
3. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat.

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia
na życie (OWUD)

Co to dla Ciebie oznacza?

Ochrona tymczasowa
Ochrona tymczasowa rozpoczyna się od następnego
dnia po podpisaniu wniosku i opłaceniu składki
dodatkowej.
Zakres ochrony tymczasowej obejmuje śmierć
w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona tymczasowa przysługuje osobie wskazanej
we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej jako
Ubezpieczony, będącej jednocześnie Ubezpieczonym
Głównym, o ile wniosek został złożony razem
z wnioskiem o zawarcie umowy podstawowej.
Sumą ubezpieczenia jest kwota wskazana we
wniosku ubezpieczeniowym.

Maksymalna wartość wszystkich świadczeń
(z tytułu umów zawartych na podstawie OWU
Plan Ochronny AXA) związanych ze śmiercią
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku wynosi 50 000 zł.
Świadczenie otrzyma osoba uprawniona, po
przedstawieniu przez nią dokumentów wymienionych
w umowie podstawowej. Na prośbę AXA należy
dodatkowo przedstawić opisaną tu dokumentację.

W tym miejscu wymieniliśmy okoliczności, które
wyłączają możliwość żądania świadczenia.

§5

Kiedy się zaczyna?
1. Ochrona tymczasowa rozpoczyna się od następnego dnia po dniu podpisania przez
Właściciela polisy wniosku ubezpieczeniowego o zawarcie umowy dodatkowej oraz
opłacenia przez niego wstępnie obliczonej pierwszej składki dodatkowej.
Za co odpowiada AXA?
2. Zakres ochrony tymczasowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania przez AXA ochrony
tymczasowej.
Komu przysługuje ochrona tymczasowa?
3. AXA udziela ochrony tymczasowej osobie wskazanej jako Ubezpieczony we wniosku
ubezpieczeniowym, pod warunkiem że osoba ta została jednocześnie wskazana jako
Ubezpieczony Główny, a wniosek ubezpieczeniowy o zawarcie umowy dodatkowej
został złożony jednocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy podstawowej.
Suma ubezpieczenia
4. Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku w okresie udzielania przez AXA ochrony tymczasowej stanowi kwota
wskazana we wniosku ubezpieczeniowym.
Świadczenie
5. Suma świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych z tytułu śmierci Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie może przekroczyć 50 000 zł.
Ograniczenie to dotyczy świadczeń ubezpieczeniowych wypłacanych z tytułu
wszystkich umów ubezpieczenia, których przedmiotem ubezpieczenia jest życie
Ubezpieczonego.
Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego
6. Podstawą wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest przedstawienie AXA
przez osobę uprawnioną dokumentów wskazanych w § 13 ust. 2–4 OWU umowy
podstawowej, a ponadto na żądanie AXA:
1) opisu świadczenia pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej;
2) protokołu powypadkowego;
3) protokołu z sekcji zwłok;
4) dokumentacji wydanej w postępowaniu karnym, jeżeli zostało wszczęte w celu
wyjaśnienia okoliczności śmierci osoby wskazanej jako Ubezpieczony.
Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?
7. Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy nieszczęśliwy
wypadek będący przyczyną śmierci Ubezpieczonego jest następstwem zdarzeń
wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1) OWU umowy podstawowej, a także gdy został
spowodowany wskutek:
1) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość
alkoholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰
alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
2) niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego leków, narkotyków,
środków odurzających lub psychotropowych;
3) usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego
ustawowe znamiona przestępstwa;
4) udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka;
5) pełnienia przez Ubezpieczonego zawodowej służby wojskowej;
6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego,
jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu
uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu, lub pojazd ten nie
posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego;
7) transportu środkami powietrznymi z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich
linii lotniczych;
8) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych;
9) utraty przytomności poprzedzającej fizyczne obrażenia ciała, w tym napadów
padaczkowych.
Kiedy wygasa ochrona tymczasowa?
8. Ochrona tymczasowa wygasa z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń:
1) zawarcia umowy dodatkowej;
2) upływu ostatniego dnia do złożenia przez Właściciela polisy sprzeciwu w trybie
opisanym w § 4 OWU umowy podstawowej;
3) 60. dnia od daty rozpoczęcia ochrony tymczasowej;
4) odmowy zawarcia umowy dodatkowej.
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Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia
na życie (OWUD)

Co to dla Ciebie oznacza?

W jakim czasie trwa odpowiedzialność AXA?
Datę rozpoczęcia ochrony możesz sprawdzić
w polisie.

§6

Pamiętaj, że warunkiem udzielania przez nas
ochrony jest opłacenie składki łącznej.

Początek ochrony ubezpieczeniowej
1. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się
w dacie rozpoczęcia ochrony, nie wcześniej jednak niż w dniu opłacenia składki łącznej.
2. AXA ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej w okresie
obowiązywania umowy dodatkowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej
3. AXA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej
w okresie zawieszenia opłacania składki łącznej, zgodnie z § 10 ust. 19 OWU umowy
podstawowej.
Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
4. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej wygasa z dniem:
1) rozwiązania umowy podstawowej lub dodatkowej;
2) odstąpienia od umowy podstawowej lub umowy dodatkowej przez Właściciela
polisy.
5. W przypadku rozwiązania umowy podstawowej na skutek śmierci Ubezpieczonego
Głównego odpowiedzialność AXA z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
Współmałżonkowi lub Partnerowi wygasa z upływem okresu, za który została
opłacona składka łączna.

Suma ubezpieczenia

§7
Wysokość sumy, na jaką jesteś ubezpieczony,
możesz sprawdzić w polisie.

Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć sumę
ubezpieczenia, poinformuj nas o tym najpóźniej na
30 dni przed rocznicą polisy. O podwyższenie sumy
ubezpieczenia możesz jednak wystąpić nie później
niż na 3 lata przed końcem okresu ubezpieczenia.

Podwyższenie sumy ubezpieczenia może się wiązać
z koniecznością przedstawienia nam oświadczenia
o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej lub też
możesz zostać skierowany na badanie medyczne.

Jeżeli nie odpowiadają Ci warunki przedstawionej
przez nas oferty, powinieneś nas o tym powiadomić
w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia.

Jeżeli korzystałeś z zawieszenia płatności składki
łącznej, w przypadku wznowienia jej opłacania
ponownie ustalimy wysokość sumy ubezpieczenia,
obowiązującej po dacie wznowienia ochrony
ubezpieczeniowej.

Gdzie jest określona suma ubezpieczenia?
1. Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności
AXA stanowi kwota określona w polisie.
Gdzie jest określona wysokość sum ubezpieczenia oferowanych przez AXA?
2. Wysokość sum ubezpieczenia oferowanych przez AXA określona jest w Tabeli opłat
i limitów.
W jaki sposób można zmienić wysokość sumy ubezpieczenia?
3. Właściciel polisy może wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia
na co najmniej 30 dni przed rocznicą polisy, z tym jednak zastrzeżeniem, że wniosek
o podwyższenie wysokości sumy ubezpieczenia może być złożony nie później niż 3 lata
przed końcem okresu obowiązywania umowy dodatkowej.
4. AXA może:
1) wyrazić zgodę na zmianę wysokości sumy ubezpieczenia;
2) albo zaproponować zmianę sumy ubezpieczenia na inną kwotę;
3) albo nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany wysokości sumy ubezpieczenia.
5. AXA przed wyrażeniem zgody na podwyższenie sumy ubezpieczenia, w celu oceny
ryzyka ubezpieczeniowego, może żądać od Właściciela polisy:
1) złożenia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia Ubezpieczonego;
2) przedstawienia dokumentacji medycznej stwierdzającej stan zdrowia
Ubezpieczonego;
3) lub zażądać, aby Ubezpieczony poddał się badaniu medycznemu, o którym mowa
w § 3 ust. 3–6.
6. AXA określa nową wysokość składki dodatkowej w dokumencie potwierdzającym
wyrażenie zgody na zmianę wysokości sumy ubezpieczenia albo propozycji zmiany
wysokości sumy ubezpieczenia do innej kwoty. Dokument ten stanowi załącznik do
polisy, chyba że Właściciel polisy nie przyjmie oferty AXA.
7. Jeżeli Właściciel polisy nie zawiadomi AXA o odmowie przyjęcia oferty, o której mowa
w ust. 6, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wówczas będzie obowiązywała
wysokość sumy ubezpieczenia określona w załączniku do polisy.
Ponowne ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia w przypadku wznowienia opłacania
składki łącznej
8. W przypadku wznowienia opłacania składki łącznej w trybie opisanym w § 10
ust. 25–26 OWU umowy podstawowej, AXA dokonuje ponownego ustalenia
wysokości sumy ubezpieczenia.
9. Wysokość sumy ubezpieczenia obowiązująca po okresie zawieszenia opłacania
składki łącznej ustalana jest przez AXA według następującego wzoru:

(

)

NSU = DSU · n –n0,5
		

gdzie: N
 SU – nowa wysokość sumy ubezpieczenia
DSU – dotychczasowa wysokość sumy ubezpieczenia
n – okres obowiązywania umowy dodatkowej
10. Ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia, opisane w ust. 9 niniejszego paragrafu,
nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.
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Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia
na życie (OWUD)

Co to dla Ciebie oznacza?

Składka dodatkowa

§8

Wysokość składki ustalana jest indywidualnie.

Składka z tytułu umowy dodatkowej określona
jest w polisie. Pamiętaj, że stanowi ona część
składki łącznej i musi być opłacana w tych samych
terminach.

1. Wysokość składki dodatkowej ustala się według taryfy składek obowiązującej w dniu
zawarcia umowy dodatkowej.
2. Wysokość składki dodatkowej uzależniona jest od wysokości sumy i okresu
ubezpieczenia, wieku Ubezpieczonego oraz informacji o ryzyku ubezpieczeniowym
zawartych we wniosku ubezpieczeniowym oraz innych dokumentach przekazanych
AXA przez Właściciela polisy lub Ubezpieczonego.
3. Wysokość składki dodatkowej określona jest w polisie.
4. Składka dodatkowa stanowi część składki łącznej i jest płatna przez Właściciela
polisy w tych samych terminach co składka łączna, na wskazany rachunek bankowy
AXA.

II. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia
na życie (OWUD)

Co to dla Ciebie oznacza?

W jaki sposób obliczamy wysokość świadczenia?
Świadczeniem jest suma ubezpieczenia aktualna
w dniu śmierci.

§9

Świadczenie ubezpieczeniowe należne w przypadku śmierci Ubezpieczonego stanowi
suma ubezpieczenia, o której mowa w § 7 ust. 1, obowiązująca w dniu śmierci
Ubezpieczonego.

Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia

§ 10

Świadczenia uzyska osoba uprawniona po
przedstawieniu dokumentów wymienionych
w umowie podstawowej.

1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego AXA wypłaci osobie uprawnionej świadczenie
ubezpieczeniowe.
2. Podstawą wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest przedstawienie przez osobę
uprawnioną dokumentów wskazanych w § 13 ust. 2–4 OWU umowy podstawowej.

III. ZA CO AXA NIE ODPOWIADA?
Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie jak najdokładniej. Czytaj uważnie.
Pragniemy, abyś miał jasność odnośnie do sytuacji, w których świadczenie nie zostanie przyznane.
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia
na życie (OWUD)

Co to dla Ciebie oznacza?

Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?
Sprawdź w umowie podstawowej okoliczności, które
wyłączają możliwość żądania świadczenia.

§ 11

Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy śmierć
Ubezpieczonego jest następstwem zdarzeń wymienionych w § 16 ust. 1 OWU umowy
podstawowej.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji
Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji
może skutkować odmową wypłaty świadczenia
w okresie pierwszych 3 lat od daty rozpoczęcia
ochrony.

§ 12

1. Właściciel polisy jest zobowiązany podać do wiadomości AXA wszystkie znane sobie
okoliczności, o które AXA zapytywała we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej
albo przed zawarciem umowy dodatkowej w innych pismach. Jeżeli Właściciel polisy
zawiera umowę dodatkową przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
2. W razie zawarcia przez AXA umowy dodatkowej mimo braku odpowiedzi na
poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. W razie
zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w niniejszym
paragrafie spoczywają zarówno na Właścicielu polisy, jak i na Ubezpieczonym.
3. W przypadku ujawnienia, że przed objęciem ochroną ubezpieczeniową podano
wiadomości nieprawdziwe, a zwłaszcza zatajona została choroba Ubezpieczonego,
AXA, w okresie pierwszych trzech lat od daty zawarcia umowy dodatkowej, nie
ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jej
wiadomości.
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IV. REZYGNACJA, WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY DODATKOWEJ
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia
na życie (OWUD)

Co to dla Ciebie oznacza?

Kiedy można zrezygnować z umowy dodatkowej?
Możesz zrezygnować z umowy dodatkowej,
jednak pamiętaj o terminach. Rezygnację musimy
otrzymać w ciągu 30 dni (lub 7 dni, jeśli jesteś
przedsiębiorcą) od daty odebrania przez Ciebie
polisy lub aneksu do polisy.

§ 13

Za niewykorzystaną ochronę zwrócimy Ci składkę.

1. Właściciel polisy może odstąpić od umowy dodatkowej poprzez złożenie AXA
oświadczenia o odstąpieniu od umowy dodatkowej w formie pisemnej w terminie:
1) 30 dni;
2) 7 dni – jeżeli Właściciel polisy jest przedsiębiorcą;
od dnia doręczenia polisy lub aneksu do polisy potwierdzającego rozszerzenie
zakresu ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy AXA nie
poinformowała Właściciela polisy będącego konsumentem o prawie odstąpienia
od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Właściciel polisy będący
konsumentem dowiedział się o tym prawie.
2. Odstąpienie od umowy dodatkowej nie zwalnia Właściciela polisy z obowiązku
opłacenia składki za okres, w jakim AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy można wypowiedzieć umowę dodatkową?

§ 14

Umowę dodatkową możesz w każdym czasie
pisemnie wypowiedzieć.

1. Właściciel polisy ma prawo do wypowiedzenia umowy dodatkowej w każdym czasie
jej obowiązywania poprzez złożenie AXA oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
dodatkowej w formie pisemnej.
2. Umowa dodatkowa rozwiązuje się w ostatnim dniu okresu, za który została opłacona
składka dodatkowa, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym najbliższą rocznicę
polisy.

Kiedy umowa dodatkowa ulegnie rozwiązaniu?

§ 15

Za niewykorzystaną ochronę zwrócimy Ci składkę.

1. Umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu:
1) z upływem okresu, na jaki została zawarta;
2) z dniem śmierci Ubezpieczonego;
3) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy dodatkowej – jeżeli Właściciel
polisy dokonał wypowiedzenia umowy dodatkowej;
4) z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy podstawowej.
2. Jeżeli umowa dodatkowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu, za który
została opłacona składka dodatkowa, AXA dokona zwrotu składki dodatkowej za
niewykorzystany okres ochrony. Składki dodatkowe za okres udzielanej przez AXA
ochrony ubezpieczeniowej nie podlegają zwrotowi.

V. DEFINICJE
Co oznaczają poszczególne pojęcia?
Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku definicji niewyszczególnionych w tej tabeli
– pojęcia mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w umowie podstawowej (Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA).

§ 16
Sformułowanie

Definicja

data rozpoczęcia ochrony	określony w polisie dzień zawarcia umowy dodatkowej lub odpowiednio następny dzień po upływie terminu do złożenia sprzeciwu,
w którym rozpoczyna się odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
sporty wysokiego ryzyka	sporty lub aktywności fizyczne, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na wystąpienie
choćby jednego z następujących czynników ryzyka: jazda konna, użycie broni białej lub palnej, użycie pojazdów silnikowych, walka
wręcz, schodzenie pod wodę na głębokość większą niż 10 m, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami;
		za sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez które rozumie się sporty lub aktywności fizyczne,
których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia, w szczególności
sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia, skoki narciarskie, skoki
akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazda po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach
górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia,
wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe;
Ubezpieczony
Ubezpieczony Główny lub jego Współmałżonek lub Partner, na rzecz którego zawarto umowę dodatkową. Ubezpieczonym może być
osoba, która w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego spełnia łącznie następujące warunki:
		
– ma ukończony 18. rok życia,
		
– nie ukończyła 61. roku życia.
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Wymienione poniżej pojęcia zdefiniowane zostały w umowie podstawowej
(Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AXA
nieszczęśliwy wypadek
OWU
Partner
polisa
rocznica polisy
rok polisy
składka dodatkowa
składka łączna
suma ubezpieczenia

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

świadczenie ubezpieczeniowe
Tabela opłat i limitów
Ubezpieczony Główny
umowa dodatkowa
umowa podstawowa
umowa ubezpieczenia
wiek
Właściciel polisy
wniosek ubezpieczeniowy
Współmałżonek

Postanowienia końcowe

§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWUD stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie
Plan Ochronny AXA.
2. Niniejsze Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA nr 1/22/07/2008 z dnia 22 lipca 2008 r.
i zmienione uchwałami Zarządu AXA nr 1/25/03/2010 z dnia 25 marca 2010 r., nr 1/01/12/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r., nr 1/31/10/2012 z dnia
31 października 2012 r., nr 1/25/09/2014 z dnia 25 września 2014 r. oraz nr 1/10/12/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
3. Niniejsze Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i mają zastosowanie do umów dodatkowych
zawartych od tego dnia.

Prezes Zarządu
Jarosław Bartkiewicz

Członek Zarządu
Janusz Arczewski
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