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Numer jednostki redakcyjnej
wzorca umowy

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub wartości wykupu ubezpieczenia

§2
§ 9 ust. 1, 2, 5 i 6

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

§ 4 ust. 3
§5
§ 6 ust. 1
§ 9 ust. 3 i 4
§ 10

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

ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
INDEKS ZSŚW/14/05/05

Ubezpieczony

Treść umowy dodatkowej

§1

§5

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Ubezpieczony, który w dniu
podpisania wniosku o zawarcie umowy dodatkowej ukończył 13. i nie ukończył 66. roku życia.

Treść umowy dodatkowej określają OWUD oraz dokument ubezpieczenia,
a w zakresie nieuregulowanym – postanowienia umowy podstawowej.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§6

§2

1. Do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy dodatkowej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy podstawowej, z zastrzeżeniem że zawieszenie opłacania składki regularnej na wniosek
Ubezpieczającego powoduje zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem:
1) rozwiązania umowy podstawowej lub dodatkowej;
2) odstąpienia od umowy podstawowej lub dodatkowej.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) śmierć Ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem,
zaistniałym w czasie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie umowy dodatkowej;
2) inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w czasie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej
na podstawie umowy dodatkowej.

Ochrona ubezpieczeniowa

Wysokość i zmiana sumy ubezpieczenia
Umowa dodatkowa

§7

§3

1. Sumę ubezpieczenia z tytułu inwalidztwa i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota określona w dokumencie ubezpieczenia.
2. Do zmiany sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia umowy podstawowej.

1. Umowa dodatkowa zawierana jest na czas określony – jednak nie dłużej
niż do rocznicy polisy, w której Ubezpieczony osiągnie wiek 70 lat.
2. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat.
3. Jeżeli umowa dodatkowa zawierana jest w innej dacie niż umowa podstawowa lub rocznica polisy, okres obowiązywania umowy dodatkowej,
o którym mowa w ust. 2, zostaje wydłużony o liczbę pełnych miesięcy
pozostałych do najbliższej rocznicy polisy.
4. Okres, na który zawierana jest umowa dodatkowa, kończy się w rocznicę
polisy.

Skutki podania nieprawdziwych informacji

Składka z tytułu umowy dodatkowej

§8
Wysokość składki dodatkowej ochronnej ustalana jest na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, wieku Ubezpieczonego
i informacji o ryzyku ubezpieczeniowym zawartych we wniosku ubezpieczeniowym i innych dokumentach przekazanych Towarzystwu.

§4

Świadczenie ubezpieczeniowe

1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa
wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało we
wniosku o zawarcie umowy dodatkowej albo przed zawarciem umowy
dodatkowej w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę
dodatkową przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Towarzystwo umowy dodatkowej mimo braku odpowiedzi na
poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

§9

2. W razie zawarcia umowy dodatkowej na cudzy rachunek obowiązki określone w niniejszym paragrafie spoczywają zarówno na Ubezpieczającym,
jak i na Ubezpieczonym.
3. W przypadku ujawnienia, że przed objęciem ochroną ubezpieczeniową
podano wiadomości nieprawdziwe, a zwłaszcza zatajona została choroba Ubezpieczonego, Towarzystwo w okresie pierwszych trzech lat od
daty zawarcia umowy dodatkowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jego wiadomości.
4. Powyższe postanowienia stosuje się także przy podwyższeniu sumy ubezpieczenia – w zakresie, w jakim suma ubezpieczenia została podwyższona.

1. W razie śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo wypłaci osobie uprawnionej świadczenie w kwocie
równej sumie ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, obowiązującej w dniu nieszczęśliwego
wypadku Ubezpieczonego, pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.
2. W przypadku inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe, pod warunkiem że inwalidztwo wystąpiło nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie obliczone
zostanie jako iloczyn sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 7 ust. 1,
obowiązującej w dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, będącego
przyczyną inwalidztwa i procentu inwalidztwa, ustalonego zgodnie z tabelą inwalidztwa.
3. W przypadku powstania inwalidztwa w obrębie narządu, którego czynności były upośledzone przed nieszczęśliwym wypadkiem, ustalony procent inwalidztwa pomniejszany jest o procent inwalidztwa wynikający
z wcześniejszego upośledzenia czynności tego narządu.
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4. Suma świadczeń wypłaconych na podstawie umowy dodatkowej z tytułu
śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie może łącznie przekroczyć limitu odpowiadającego świadczeniom z tytułu 100% inwalidztwa.
Tabela inwalidztwa
Rodzaj
inwalidztwa

Procent
inwalidztwa

6) transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych;
7) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych;
8) utraty przytomności poprzedzającej fizyczne obrażenia ciała, w tym napadów padaczkowych;
9) działań wojennych, zbrojnych albo świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach terroryzmu, przemocy lub zamieszkach, chyba że jego udział w tych aktach lub zamieszkach wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony
koniecznej.

Utrata wzroku w obu oczach

100%

Całkowita utrata słuchu

100%

Niedowład czterokończynowy

100%

Utrata mowy

100%

Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego

Utrata obu kończyn dolnych lub obu podudzi

100%

§ 11

Utrata obu kończyn górnych lub obu przedramion

100%

Podstawą wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest przedstawienie przez
osobę uprawnioną dokumentów, o których mowa w § 30 ust. 2 i 3 OWU.

Utrata ramienia

75%

Utrata przedramienia

70%

Utrata kończyny dolnej powyżej kolana

70%

Utrata kończyny dolnej poniżej kolana

60%

Utrata wzroku w jednym oku

50%

Utrata dłoni

50%

Utrata stopy

50%

Utrata słuchu w jednym uchu

30%

Utrata kciuka

15%

Utrata dużego palca u stopy

10%

Utrata każdego z palców dłoni oprócz kciuka

5%

Utrata każdego z palców u stopy oprócz palucha

4%

Utrata – oznacza amputację lub całkowitą i trwałą utratę funkcji danego organu.

5. Za inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem uznaje się
upośledzenie czynności organizmu Ubezpieczonego, w zakresie określonym w tabeli inwalidztwa zawartej w ust. 4.
6. Procent inwalidztwa oraz odpowiadający mu procent sumy ubezpieczenia ustalane są po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, nie później jednak niż po 24 miesiącach od dnia nieszczęśliwego wypadku.

Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa

§ 10
Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, będący przyczyną zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, 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) 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;
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Odstąpienie od umowy dodatkowej

§ 12
Do odstąpienia od umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące umowy podstawowej, z zastrzeżeniem że w przypadku odstąpienia od umowy dodatkowej Towarzystwo zwraca Ubezpieczającemu składkę dodatkową ochronną, pomniejszoną o kwotę odpowiadającą składce
należnej za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy dodatkowej

§ 13
Do wypowiedzenia umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące umowy podstawowej.

Rozwiązanie umowy dodatkowej

§ 14
1. Umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu:
1) z upływem okresu, na który została zawarta;
2) z dniem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego odpowiadającego
limitowi wskazanemu w § 9 ust. 4;
3) z dniem złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dodatkowej lub z późniejszym dniem, wskazanym
przez Ubezpieczającego w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy
dodatkowej;
4) z dniem zakończenia okresu prolongaty, jeżeli Ubezpieczający, pomimo wezwania do zapłaty, nie opłacił zaległych składek regularnych
w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni od dnia
otrzymania wezwania;
5) z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy podstawowej.
2. Jeżeli umowa dodatkowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu, za
który została opłacona składka dodatkowa ochronna, Towarzystwo dokona
zwrotu składki dodatkowej ochronnej za niewykorzystany okres ochrony.

Postanowienia końcowe

§ 15
Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1/25/04/2014 z dnia
25 kwietnia 2014 r. i mają zastosowanie do umów dodatkowych zawartych
od dnia 5 maja 2014 r.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Bartkiewicz

Janusz Arczewski

