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ubezpieczenia pomiêdzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczaj¹cym,
8) rocznica polisy - rocznica daty wskazanej w umowie
ubezpieczenia jako pocz¹tek ochrony ubezpieczeniowej,
9) ochrona ubezpieczeniowa - odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u zdarzeñ okreœlonych w umowie
ubezpieczenia,
10) sk³adka - kwota nale¿na Ubezpieczycielowi od Ubezpieczaj¹cego z tytu³u umowy ubezpieczenia,
11) okres rozliczeniowy - okres wskazany w umowie
ubezpieczenia, za który op³acana jest sk³adka; mo¿e
byæ to miesi¹c, kwarta³, pó³ roku lub rok,
12) nieszczêœliwy wypadek - nag³e zdarzenie wywo³ane
przyczyn¹ zewnêtrzn¹, niezale¿ne od woli Ubezpieczonego albo wspó³ubezpieczonego - je¿eli zdarzenie
dotyczy wspó³ubezpieczonego, które zasz³o w czasie
trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej swym zakresem nastêpstwa nieszczêœliwego
wypadku,
13) choroba - reakcja organizmu na dzia³anie czynnika
chorobotwórczego prowadz¹ca do zaburzeñ czynnoœciowych, zmian organicznych w tkankach, narz¹dach,
uk³adach lub ca³ym ustroju,
14) wypadek w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym - nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, niezale¿ne od woli Ubezpieczonego, na skutek którego: Ubezpieczony by³ poszkodowany w wyniku wypadku lub katastrofy pojazdu drogowego;
Ubezpieczony by³ pasa¿erem pojazdu szynowego,
wodnego lub powietrznego, który uleg³ wypadkowi
lub katastrofie, które zasz³o w czasie trwania
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej
swym zakresem nastêpstwa wypadku w ruchu
l¹dowym, wodnym lub powietrznym,
15) umowa ubezpieczenia - umowa zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków,
16) akt przemocy - skierowanie czynnoœci fizycznej bezpoœrednio przeciwko osobie, co zniewala j¹ do poddania siê woli u¿ywaj¹cego przemocy i okreœlonego
zachowania siê, lub przeciwko rzeczy posiadanej przez
osobê, przez co swoboda woli tej osoby - w zakresie
posiadania rzeczy czy w³adania ni¹ lub korzystania
z niej - zostaje ograniczona,

§1
Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia
na ¯ycie „Multiochrona”, zwane „Ogólnymi Warunkami”
stosuje siê do umów Grupowego Ubezpieczenia na ¯ycie
„Multiochrona”, zawieranych pomiêdzy SIGNAL IDUNA
¯ycie Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna
a Ubezpieczaj¹cym.

DEFINICJE
§2
Okreœlenia u¿yte w Ogólnych Warunkach oznaczaj¹:
1) Ubezpieczyciel - SIGNAL IDUNA ¯ycie Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna,
2) Ubezpieczony - pracownik, którego ¿ycie albo ¿ycie
i zdrowie s¹ przedmiotem ubezpieczenia,
3) Ubezpieczaj¹cy - osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci
prawnej, która zawiera umowê ubezpieczenia i jest
zobowi¹zana do op³acania sk³adek,
4) pracownik - osoba zatrudniona przez Ubezpieczaj¹cego na podstawie umowy o pracê, mianowania,
wyboru, powo³ania, umowy o pracê nak³adcz¹,
spó³dzielczej umowy o pracê w pe³nym lub niepe³nym
wymiarze czasu pracy, osoba zatrudniona przez
Ubezpieczaj¹cego na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia, je¿eli jest objêta ubezpieczeniem
spo³ecznym z tego tytu³u oraz osoba zatrudniona na
podstawie umowy zawartej w wyniku powo³ania lub
wyboru do organu reprezentuj¹cego Ubezpieczaj¹cego bêd¹cego osob¹ prawn¹, w tym kontraktu mened¿erskiego, a tak¿e cz³onek/wspólnik jednostki organizacyjnej bêd¹cej Ubezpieczaj¹cym,
5) wspó³ubezpieczony - ma³¿onek, rodzic, teœæ, dziecko
Ubezpieczonego,
6) uposa¿ony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego
jako uprawniony do otrzymania œwiadczenia w razie
œmierci Ubezpieczonego,
7) polisa - dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy
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zmian w zapisie elektrokardiograficznym i zwiêkszeniem aktywnoœci enzymów wskaŸnikowych martwicy
miêœniowej serca powy¿ej standardowych wartoœci
prawid³owych,
28) udar mózgu - wyst¹pienie naczyniopochodnego incydentu mózgowego, który wywo³a³ trwa³e nastêpstwa
i objawy neurologiczne, obejmuj¹ce zwa³ tkanki mózgowej, krwotok wewn¹trzczaszkowy lub podpajêczynówkowy oraz zatory w naczyniach mózgowych materia³em pochodz¹cym spoza czaszki; zdarzenie musi
zostaæ potwierdzone dowodami na utrwalone ubytki
neurologiczne,
29) niewydolnoœæ nerek - koñcowe stadium niewydolnoœci nerek w postaci nieodwracalnego upoœledzenia
czynnoœci obydwu nerek, w nastêpstwie czego dosz³o
do koniecznoœci regularnego, sta³ego stosowania
dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia
nerki,
30) chirurgiczne leczenie choroby wieñcowej (by-pass)wykonanie operacyjnego zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieñcowych w procesie leczenia
choroby naczyñ wieñcowych; z zakresu ubezpieczenia
wy³¹czone s¹ wszelkie inne zabiegi na naczyniach
wieñcowych,
31) przeszczep narz¹du - przeszczepienie osobie objêtej
ochron¹ ubezpieczeniow¹ jako biorcy jednego z nastêpuj¹cych narz¹dów pochodzenia ludzkiego: serca,
w¹troby, trzustki, p³uc oraz szpiku kostnego,
32) utrata wzroku - ca³kowita i nieodwracalna obustronna utrata wzroku, z brakiem mo¿liwoœci korekcji
w rezultacie zabiegów medycznych; utrata wzroku musi trwaæ nieprzerwanie przez okres szeœciu miesiêcy,
33) utrata mowy - ca³kowita i nieodwracalna utrata zdolnoœci mowy wskutek: resekcji narz¹du mowy (krtani),
przewlek³ej choroby krtani lub uszkodzenia oœrodka
mowy w mózgu; utrata zdolnoœci mowy musi trwaæ
nieprzerwanie przez okres szeœciu miesiêcy,
34) ciê¿kie oparzenie - g³êbokie oparzenie trzeciego stopnia, obejmuj¹ce co najmniej 20% ca³kowitej powierzchni cia³a, lub oparzenie drugiego stopnia obejmuj¹ce
co najmniej 40% ca³kowitej powierzchni cia³a, lub
oparzenie pierwszego stopnia obejmuj¹ce co najmniej
60% ca³kowitej powierzchni cia³a,
35) zaka¿enie wirusem HIV - zespó³ nabytego niedoboru odpornoœci; zaburzenie odpornoœci komórkowej
z wyraŸnym obni¿eniem iloœci lub nawet brakiem limfocytów T pomocniczych, co charakteryzuje siê wystêpowaniem przetrwa³ych lub nawracaj¹cych zaka¿eñ,
36) szpital - dzia³aj¹cy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa publiczny lub niepubliczny zamkniêty
zak³ad opieki zdrowotnej przeznaczony do przyjmowania i leczenia osób, których stan zdrowia wymaga
sta³ej, ca³odobowej obserwacji i opieki lekarskiej
i pielêgniarskiej. Za szpital nie uznaje siê: domu opieki,
oœrodka dla psychicznie chorych, domowej opieki
pielêgniarskiej, hospicjów onkologicznych, oœrodków

17) akt terroru - dokonanie lub groŸba, lub usi³owanie
dokonania przestêpstwa polegaj¹cego na uprowadzeniu albo pozbawieniu wolnoœci, b¹dŸ u¿yciu broni
palnej, granatu, bomby, substancji wybuchowych, rakiety lub przedmiotów lub narzêdzi, je¿eli ich u¿ycie
zagra¿a zdrowiu lub ¿yciu,
18) ma³¿onek - osoba, która w dniu zajœcia zdarzenia
przewidzianego w umowie ubezpieczenia pozostawa³a
w zwi¹zku ma³¿eñskim z Ubezpieczonym,
19) rodzic - naturalny ojciec lub naturalna matka Ubezpieczonego lub osoba, która dokona³a pe³nego lub
czêœciowego przysposobienia Ubezpieczonego lub
ojczym lub macocha, je¿eli nie ¿yje ojciec lub matka,
20) teœæ - naturalny ojciec lub naturalna matka ma³¿onka
Ubezpieczonego lub osoba, która dokona³a pe³nego
lub czêœciowego przysposobienia ma³¿onka Ubezpieczonego lub ojczym lub macocha ma³¿onka Ubezpieczonego, je¿eli nie ¿yje ojciec lub matka,
21) suma ubezpieczenia - kwota okreœlona w umowie
ubezpieczenia, bêd¹ca podstaw¹ ustalenia wysokoœci
œwiadczenia,
22) œwiadczenie - suma pieniê¿na, któr¹ Ubezpieczyciel
wyp³aca w razie zajœcia zdarzenia przewidzianego
w umowie ubezpieczenia,
23) trwa³e kalectwo lub trwa³a ca³kowita niezdolnoœæ
do pracy - okreœlone w niniejszych Ogólnych Warunkach zdarzenie dotycz¹ce ca³kowitej fizycznej utraty
lub ca³kowitej i trwa³ej utraty w³adzy nad okreœlonym
narz¹dem Ubezpieczonego, bêd¹ce skutkiem nieszczêœliwego wypadku,
24) trwa³y uszczerbek na zdrowiu - trwa³e naruszenie
sprawnoœci organizmu Ubezpieczonego bêd¹ce wynikiem zdarzeñ okreœlonych w niniejszych Ogólnych
Warunkach, powoduj¹ce upoœledzenie czynnoœci
organizmu Ubezpieczonego,
25) powa¿ne zachorowanie - okreœlone w niniejszych
Ogólnych Warunkach zdarzenie dotycz¹ce zdrowia
Ubezpieczonego, ma³¿onka lub dziecka Ubezpieczonego i zaistnia³e w okresie odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela; zdarzenia musz¹ byæ udokumentowane
wymagan¹ przez Ubezpieczyciela dokumentacj¹ medyczn¹,
26) nowotwór - niekontrolowany wzrost liczby komórek
nowotworowych, niszcz¹cych zdrowe tkanki. Choroba musi byæ potwierdzona wynikiem badania histopatologicznego. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
zostaj¹ wy³¹czone: nowotwory „in situ”, nowotwory
wspó³istniej¹ce z infekcj¹ HIV, nowotwory skóry
(nie podlega wy³¹czeniu czerniak z³oœliwy w stadium
inwazyjnym), przewlek³a bia³aczka limfatyczna,
choroba Hodgkina w pierwszym stadium,
27) zawa³ serca - pe³noœcienna martwica czêœci miêœnia
sercowego (myocardium) w nastêpstwie zamkniêcia
têtnicy wieñcowej; rozpoznanie musi byæ potwierdzone stwierdzeniem w wywiadzie typowego d³ugotrwa³ego bólu w klatce piersiowej, ujawnieniem nowych
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leczenia uzale¿nieñ lekowych, narkotykowych, alkoholowych, oœrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych ani oœrodków wypoczynkowych,
37) oddzia³ intensywnej opieki medycznej (OIOM) - wydzielony, specjalistyczny oddzia³ szpitalny, przeznaczony dla chorych w stanie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia, wymagaj¹cych intensywnej terapii specjalistycznej, opieki i nadzoru, zaopatrzony w sprzêt specjalistyczny umo¿liwiaj¹cy ci¹g³¹ kontrolê zagro¿enia
czynnoœci ¿yciowych pacjentów,
38) operacja chirurgiczna - zabieg chirurgiczny polegaj¹cy na naruszeniu ci¹g³oœci tkanek, wykonywany
przez zespó³ lekarzy w warunkach szpitalnych (w ramach bloku operacyjnego), w znieczuleniu ogólnym,
przewodowym lub miejscowym; z zakresu ochrony
wy³¹cza siê wszelkie zabiegi wykonywane w celach
diagnostycznych oraz przy zastosowaniu metod endoskopowych,
39) karencja - wy³¹czenie lub ograniczenie odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela wystêpuj¹ce w sytuacjach
wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach;
okres karencji liczony jest pocz¹wszy od dnia objêcia
Ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego ochron¹
ubezpieczeniow¹,
40) szko³a - szko³a w rozumieniu ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz.U.
z 1996r. Nr 67 poz. 329 z póŸniejszymi zmianami),
41) ubezpieczenie spo³eczne - publiczna ochrona ubezpieczeniowa realizowana w szczególnoœci przez
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
42) stan nietrzeŸwoœci - stan powsta³y w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego) takiej iloœci alkoholu, ¿e jego zawartoœæ wynosi lub prowadzi do stê¿enia we krwi powy¿ej
0,2
alkoholu albo do obecnoœci w wydychanym
powietrzu powy¿ej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

l¹dowym, wodnym lub powietrznym,
4) trwa³e kalectwo lub trwa³a ca³kowita niezdolnoœæ do
pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku,
5) trwa³y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
6) zgon Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu,
7) trwa³y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu,
8) powa¿ne zachorowanie Ubezpieczonego,
9) powa¿ne zachorowanie ma³¿onka,
10) powa¿ne zachorowanie dziecka,
11) leczenie szpitalne Ubezpieczonego:
a) w zakresie podstawowym,
b) w zakresie rozszerzonym,
12) zgon ma³¿onka,
13) zgon dziecka,
14) zgon rodzica,
15) zgon teœcia,
16) urodzenie dziecka,
17) urodzenie martwego noworodka,
18) osierocenie dziecka na skutek œmierci Ubezpieczonego,
19) niezdolnoœæ do pracy Ubezpieczonego.
3. W ramach jednej umowy ubezpieczenia trwa³e kalectwo
lub trwa³a ca³kowita niezdolnoœæ do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku nie mo¿e byæ
objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ jednoczeœnie z ¿adnym
z nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) trwa³y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
2) niezdolnoœæ do pracy Ubezpieczonego.
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje ustalony
w umowie ubezpieczenia.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§4

§3

1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na podstawie
wniosku sk³adanego przez Ubezpieczaj¹cego oraz deklaracji uczestnictwa podpisanej przez Ubezpieczonego,
skierowanych do Ubezpieczyciela na formularzach Ubezpieczyciela.
2. Ubezpieczyciel mo¿e wymagaæ od Ubezpieczaj¹cego oraz
Ubezpieczonego do³¹czenia do wniosku oraz deklaracji
uczestnictwa dodatkowych dokumentów.
3. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony nie przed³o¿y
kompletu dokumentów niezbêdnych do zawarcia umowy
ubezpieczenia na 7 dni przed wnioskowan¹ dat¹ rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel wezwie
Ubezpieczaj¹cego do uzupe³nienia dokumentów, w dodatkowym terminie, pod rygorem przesuniêcia daty
rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej lub nie dojœcia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie Ubezpieczonego.
Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ tak¿e zdrowie
Ubezpieczonego oraz ¿ycie i zdrowie wspó³ubezpieczonego.
2. W ramach umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zgonu Ubezpieczonego. Dodatkowo zakresem ubezpieczenia mog¹ byæ
objête, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, nastêpuj¹ce zdarzenia ubezpieczeniowe:
1) zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
2) zgon ma³¿onka w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
3) zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu
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do skutku umowy ubezpieczenia.

zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ mo¿e zostaæ objêty pracownik,
który w dniu wnioskowanym w deklaracji uczestnictwa
jako data rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej, bêdzie
mia³ ukoñczone 14 lat, a nie bêdzie mia³ ukoñczonego 65
roku ¿ycia.
3. Pracownik zostaje objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹
(przystêpuje do ubezpieczenia) po podjêciu przez Ubezpieczyciela decyzji o przyjêciu pracownika do umowy
ubezpieczenia, z dat¹ wskazan¹ na potwierdzeniu ubezpieczenia, pod warunkiem dokonania przez Ubezpieczaj¹cego wp³aty na poczet pierwszej sk³adki, zgodnie z dat¹
wymagalnoœci.
4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie mo¿e zostaæ objêty pracownik, który w dacie sk³adania deklaracji uczestnictwa
przebywa na zwolnieniu lekarskim.
5. Dokumentem stwierdzaj¹cym rozpoczêcie ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do pracownika jest potwierdzenie ubezpieczenia, wystawiane przez Ubezpieczyciela,
a przekazywane Ubezpieczonemu za poœrednictwem
Ubezpieczaj¹cego.
6. Ubezpieczyciel mo¿e, przed objêciem ochron¹ ubezpieczeniow¹, skierowaæ Ubezpieczonego na badania lekarskie. Koszt takich badañ ponosi Ubezpieczyciel.
7. Ubezpieczyciel mo¿e odmówiæ objêcia pracownika ochron¹ ubezpieczeniow¹ lub zaproponowaæ warunki odmienne od wnioskowanych przez Ubezpieczaj¹cego.

§5
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza polis¹.
2. Je¿eli polisa ubezpieczeniowa zawiera postanowienia,
które odbiegaj¹ na niekorzyœæ Ubezpieczaj¹cego od treœci
z³o¿onej przez niego oferty lub od niniejszych Ogólnych
Warunków, Ubezpieczyciel obowi¹zany jest zwróciæ
Ubezpieczaj¹cemu na to uwagê na piœmie przy dorêczeniu
polisy ubezpieczeniowej, wyznaczaj¹c mu co najmniej
siedmiodniowy termin do zg³oszenia sprzeciwu. W razie
niewykonania tego obowi¹zku przez Ubezpieczyciela,
zmiany dokonane na niekorzyœæ Ubezpieczaj¹cego s¹ niewa¿ne.
3. W przypadku braku sprzeciwu Ubezpieczaj¹cego uwa¿a
siê, ¿e umowa dosz³a do skutku zgodnie z treœci¹ polisy
ubezpieczeniowej, nastêpnego dnia po up³ywie terminu
wyznaczonego do z³o¿enia sprzeciwu.
4. W przypadku dorêczenia Ubezpieczycielowi sprzeciwu
Ubezpieczaj¹cego w terminie wskazanym zgodnie
z ust. 2 uwa¿a siê, ¿e umowa ubezpieczenia nie zosta³a
zawarta.
5. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w dniu oznaczonym na
polisie jako data rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej.
§6

§9
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku,
licz¹c od daty wskazanej w umowie ubezpieczenia jako
pocz¹tek ochrony ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia
ulega przed³u¿eniu na nastêpny rok, je¿eli ¿adna ze stron nie
z³o¿y drugiej stronie, najpóŸniej na 30 dni przez dniem
rocznicy polisy pisemnego oœwiadczenia woli o nieprzed³u¿aniu umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia mo¿e
byæ przed³u¿ana wielokrotnie w niniejszym trybie.

1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹, na warunkach i w trybie identycznych jak w odniesieniu do Ubezpieczonego, mo¿e
zostaæ objêty tak¿e ma³¿onek Ubezpieczonego, który
pierwszego dnia miesi¹ca przypadaj¹cego po miesi¹cu,
w którym Ubezpieczyciel podj¹³ decyzjê o akceptacji deklaracji uczestnictwa, bêdzie mia³ ukoñczone 18 lat,
a nie bêdzie mia³ ukoñczonego 60 roku ¿ycia.
2. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela w odniesieniu do ma³¿onka Ubezpieczonego koñczy siê z dat¹ zakoñczenia
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela w odniesieniu do danego Ubezpieczonego lub z dat¹ ustania zwi¹zku ma³¿eñskiego z Ubezpieczonym.
3. Ma³¿onkowi Ubezpieczonego nie przys³uguje prawo zawarcia Umowy Indywidualnej Kontynuacji Grupowego
Ubezpieczenia na ¯ycie.
4. Warunkiem objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ ma³¿onka
Ubezpieczonego jest aby po przyst¹pieniu danego
ma³¿onka Ubezpieczonego do ubezpieczenia odpowiedzialnoœci¹ Ubezpieczyciela objêtych by³o nie mniej ni¿
10 ma³¿onków Ubezpieczonych.
5. W okresie pierwszych szeœciu miesiêcy od przyst¹pienia
do ubezpieczenia ma³¿onek jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹ jedynie z tytu³u zdarzeñ bêd¹cych nastêpstwem
nieszczêœliwych wypadków. Zdarzenia dotycz¹ce urodzenia dziecka oraz urodzenia martwego noworodka objête
s¹ karencj¹ przez okres 10 miesiêcy pocz¹wszy od dnia

§7
Umowa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta, je¿eli do
ubezpieczenia przyst¹pi:
1) w zak³adach pracy zatrudniaj¹cych od 3 do 20 pracowników - minimum 75% ogó³u pracowników, nie mniej
jednak ni¿ 3 osoby,
2) w zak³adach pracy zatrudniaj¹cych ponad 20 pracowników - minimum 50% ogó³u pracowników, nie mniej
jednak ni¿ 15 osób.

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
§8
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ mog¹ zostaæ objêci pracownicy Ubezpieczaj¹cego zatrudnieni przed, jak i po dacie
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przyst¹pienia danego ma³¿onka Ubezpieczonego do
Ubezpieczenia.

ROZWI¥ZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA.
§ 13

§10
1. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ wypowiedziana na
piœmie przez Ubezpieczaj¹cego z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia liczonego od koñca okresu
rozliczeniowego, w którym z³o¿ono Ubezpieczycielowi
pisemne oœwiadczenie w tym przedmiocie.
2. Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje prawo do odst¹pienia od
umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni (dla osób fizycznych) i 7 dni (dla osób prawnych) od daty otrzymania
polisy, przez z³o¿enie Ubezpieczycielowi pisemnego
oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy ubezpieczenia.
3. Odst¹pienie oraz wypowiedzenie nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³aty sk³adki za okres, w jakim
Ubezpieczyciel udziela³ ochrony ubezpieczeniowej.

1. Na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego udzielanie ochrony ubezpieczeniowej oraz pobieranie sk³adek zostaj¹
zawieszone w stosunku do Ubezpieczonych, którzy:
1) odbywaj¹ s³u¿bê wojskow¹,
2) pobieraj¹ rentê rehabilitacyjn¹ lub czasow¹,
3) przebywaj¹ na urlopie wychowawczym.
2. Zawieszenie rozpoczyna siê z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, za który zosta³a op³acona sk³adka ubezpieczeniowa za Ubezpieczonego.
3. Zawieszenie obowi¹zuje do pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, nastêpuj¹cego bezpoœrednio po ustaniu
przyczyny zawieszenia, za który zostanie op³acona sk³adka ubezpieczeniowa.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za zdarzenia
ubezpieczeniowe zaistnia³e wobec danego Ubezpieczonego i wspó³ubezpieczonych w okresie zawieszenia
ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do tego Ubezpieczonego.

SUMA UBEZPIECZENIA
§14
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczyciela przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i mo¿e byæ wyra¿ona w nastêpuj¹cy sposób:
1) kwotowo w jednakowej wysokoœci,
2) jako wielokrotnoœæ œredniego, miesiêcznego wynagrodzenia brutto wyp³aconego Ubezpieczonemu przez
Ubezpieczaj¹cego w roku poprzedzaj¹cym zawarcie
umowy ubezpieczenia, w jednakowej wielokrotnoœci
dla wszystkich Ubezpieczonych.
2. Suma ubezpieczenia ustalana jest jednakowo dla wszystkich ubezpieczonych w ramach jednej grupy.
3. Suma ubezpieczenia wyra¿ana jako wielokrotnoœæ wynagrodzenia, zgodnie z ust. 1 pkt. 2 mo¿e byæ aktualizowana
w ka¿d¹ rocznicê polisy.

§11
1. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela w odniesieniu do
poszczególnych Ubezpieczonych koñczy siê:
1) z dniem zgonu Ubezpieczonego,
2) z koñcem okresu, za który zosta³a op³acona ostatnia
sk³adka ubezpieczeniowa - w zwi¹zku z utrat¹ statusu
pracownika Ubezpieczaj¹cego lub rezygnacj¹ z ubezpieczenia,
3) z dniem rozwi¹zania umowy ubezpieczenia,
4) po up³ywie zawieszenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela, je¿eli op³acanie sk³adek ubezpieczeniowych
nie zosta³o wznowione od okresu rozliczeniowego
nastêpuj¹cego bezpoœrednio po ustaniu przyczyny
zawieszenia odpowiedzialnoœci.

§15

§12

1. W ka¿d¹ rocznicê polisy Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje
prawo do podwy¿szenia sumy ubezpieczenia o wskaŸnik
indeksacji zaproponowany przez Ubezpieczyciela. Indeksacja sumy ubezpieczenia oznacza wzrost sk³adki ubezpieczeniowej.
2. WskaŸnik indeksacji bêdzie ustalany jako œrednioroczny
wskaŸnik inflacji powiêkszony lub pomniejszony o nie
wiêcej ni¿ jeden punkt procentowy w stosunku do wskaŸnika inflacji.

1. Ubezpieczonemu przys³uguje prawo do rezygnacji z ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu rezygnacji
liczonego od koñca okresu rozliczeniowego, poprzez z³o¿enie Ubezpieczaj¹cemu pisemnego oœwiadczenia
o rezygnacji z ubezpieczenia.
2. Rezygnacja Ubezpieczonego z ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³aty sk³adki za okres,
w jakim Ubezpieczyciel udziela³ ochrony ubezpieczeniowej.

SK£ADKA UBEZPIECZENIOWA
§16
1. Z tytu³u zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
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zobowi¹zany jest do op³acania sk³adki zgodnie z okresem
rozliczeniowym oraz w wysokoœci wskazanej w umowie
ubezpieczenia.
2. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany wp³aciæ pierwsz¹ sk³adkê w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. Wszystkie kolejne sk³adki powinny byæ wp³acane z góry,
do ostatniego dnia poprzedniego okresu rozliczeniowego,
za ka¿dy nastêpny okres rozliczeniowy lub do daty okreœlonej w umowie ubezpieczenia.
4. Sk³adkê uznaje siê za op³acon¹, je¿eli wp³ynê³a w pe³nej
wysokoœci na rachunek bankowy Ubezpieczyciela oraz
Ubezpieczyciel otrzyma³:
1) rozliczenie sk³adek i liczby osób, które maj¹ byæ objête
ubezpieczeniem,
2) wykaz pracowników przystêpuj¹cych do ubezpieczenia wraz z ich deklaracjami uczestnictwa oraz innymi
wymaganymi dokumentami,
3) wykaz pracowników wystêpuj¹cych z ubezpieczenia
wraz z informacj¹ o przyczynie zakoñczenia odpowiedzialnoœci ubezpieczeniowej.
5. Sk³adki op³acone za osobê, która nie jest pracownikiem
Ubezpieczaj¹cego nie wywo³uj¹ skutków prawnych
w zakresie stosunku ubezpieczenia i podlegaj¹ zwrotowi.

2) urodzenia dziecka, urodzenia martwego noworodka karencja trwa przez okres 10 miesiêcy,
3) powa¿nego zachorowania Ubezpieczonego, ma³¿onka,
dziecka - karencja trwa przez okres 6 miesiêcy,
4) leczenia szpitalnego Ubezpieczonego nie spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem - karencja trwa przez
okres 30 dni.
2. Karencja, w zakresie okreœlonym w ust. 1 pkt. 3) i 4) ma
zastosowanie w stosunku do zdarzeñ powa¿nego zachorowania Ubezpieczonego, ma³¿onka, dziecka oraz
leczenia szpitalnego Ubezpieczonego bez wzglêdu na datê
z³o¿enia przez Ubezpieczonego lub ma³¿onka deklaracji
uczestnictwa.
3. Karencja nie ma zastosowania jeœli pracownik, przystêpuj¹c do ubezpieczenia rezygnuje z obejmowania go inn¹
umow¹ grupowego ubezpieczenia na ¿ycie zawart¹ przez
Ubezpieczaj¹cego, jednak tylko w odniesieniu do tych
rodzajów zdarzeñ i wyp³acanych z ich tytu³u wysokoœci
œwiadczeñ, które by³y objête odpowiedzialnoœci¹ w umowie ubezpieczenia, z której Ubezpieczony rezygnuje.
4. Okres karencji liczony jest od dnia przyst¹pienia przez
Ubezpieczonego lub ma³¿onka do ubezpieczenia.
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u
zdarzeñ, wobec których obowi¹zuje karencja, powsta³ych
w okresie karencji.

§17
1. W przypadku nieop³acenia sk³adki w okresie 30 dni od
pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, za który jest ona
nale¿na, Ubezpieczyciel od pierwszego dnia tego okresu
rozliczeniowego zawiesza obowi¹zywanie ochrony ubezpieczeniowej.
2. Brak wznowienia op³acania sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego przed up³yniêciem okresu 90 dni, od pocz¹tku okresu
zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, skutkuje rozwi¹zaniem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie wymaga op³acenia sk³adek za okres zawieszenia.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za zdarzenia
ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej.

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA
§19
1. Na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczonemu, który by³ objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹
Ubezpieczyciela przez co najmniej 12 miesiêcy, przys³uguje prawo do zawarcia Umowy Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na ¯ycie, pod warunkiem
z³o¿enia wniosku o kontynuacjê w terminie 90 dni od daty
zakoñczenia okresu ochrony ubezpieczeniowej.
2. Je¿eli Ubezpieczony przystêpuj¹c do umowy ubezpieczenia grupowego zrezygnowa³ z obejmowania go inn¹ umow¹ grupowego ubezpieczenia na ¿ycie zawart¹ przez
Ubezpieczaj¹cego, ma prawo zawrzeæ Umowê Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na ¯ycie
bez wzglêdu na czas pozostawania pod ochron¹ ubezpieczeniow¹ Ubezpieczyciela.

KARENCJA
§18
1. Ubezpieczyciel obejmie Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹ bez stosowania okresu karencji, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3, je¿eli dorêczy on Ubezpieczycielowi
deklaracjê uczestnictwa w okresie pierwszych 3 miesiêcy
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia lub zatrudnienia
pracownika przez Ubezpieczaj¹cego. W przeciwnym przypadku karencja stosowana jest w odniesieniu do zdarzeñ:
1) zgonu Ubezpieczonego, zgonu wspó³ubezpieczonego, osierocenia dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego - karencja trwa przez okres 6 miesiêcy,

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
PRZY WYP£ACIE ŒWIADCZEÑ
§20
1. Ubezpieczyciel nie wyp³aci œwiadczenia z tytu³u:
1) zgonu Ubezpieczonego oraz wspó³ubezpieczonych,
2) osierocenia dziecka na skutek œmierci Ubezpieczonego,
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je¿eli zdarzenie nast¹pi bezpoœrednio lub poœrednio
w wyniku:
1) samobójstwa pope³nionego przez Ubezpieczonego
(lub wspó³ubezpieczonego) w okresie pierwszych
dwóch lat od przyst¹pienia przez Ubezpieczonego
do ubezpieczenia,
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego) w aktach przemocy lub terroru, zamieszkach, powstaniach lub przewrotach wojskowych,
3) wojny, dzia³añ wojennych, stanu wojennego lub stanu
wyj¹tkowego,
4) czynnego udzia³u Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego) w przestêpstwie lub usi³owaniu pope³nienia przestêpstwa.
2. Ubezpieczyciel nie wyp³aci œwiadczenia z tytu³u:
1) zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
2) zgonu ma³¿onka w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
3) zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu
l¹dowym, wodnym lub powietrznym,
4) trwa³ego kalectwa i trwa³ej ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku,
5) trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
6) zgonu Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia
sercowego lub udaru mózgu,
7) trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub udaru
mózgu,
8) powa¿nego zachorowania,
9) niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego.
je¿eli zdarzenia powy¿sze nast¹pi³y bezpoœrednio lub
poœrednio wskutek zdarzeñ wymienionych w ust. 1 oraz:
1) uprawiania przez Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego) lub udzia³u Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego) w nastêpuj¹cych zajêciach rekreacyjnych lub sportowych: sport spadochronowy,
wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, nurkowanie, skoki na gumowej linie, sporty lotnicze i paralotnicze,
2) udzia³u Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego)
w charakterze uczestnika w wyœcigach lub rajdach
pojazdów: l¹dowych, morskich, powietrznych oraz
w przygotowaniach do nich,
3) wypadku lotniczego, je¿eli Ubezpieczony (lub wspó³ubezpieczony) nie by³ pasa¿erem licencjonowanych
linii lotniczych,
4) dzia³ania lub zaniechania Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego) w stanie nietrzeŸwoœci lub po u¿yciu
œrodków odurzaj¹cych lub narkotyków,
5) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej,
nieprzestrzegania zaleceñ lekarza lub nie zaleconego
przez lekarza u¿ycia leków przez Ubezpieczonego,
6) chorób bêd¹cych przedmiotem leczenia przed przyst¹pieniem Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczo-

nego) do ubezpieczenia; po up³ywie 2 lat od daty
przyst¹pienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia
Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialnoœæ równie¿
za choroby bêd¹ce przedmiotem leczenia przed
przyst¹pieniem (za wyj¹tkiem wad wrodzonych i ich
nastêpstw),
7) choroby AIDS Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego) lub zaka¿enia wirusem HIV i pochodnymi
- nie dotyczy powa¿nych zachorowañ Ubezpieczonego
i ma³¿onka okreœlonych w §§ 36 i 37.
8) umyœlnego samouszkodzenia,
9) choroby uk³adu nerwowego oraz zaburzeñ psychicznych Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego),
10) obra¿eñ cia³a Ubezpieczonego (lub wspó³ubezpieczonego) doznanych przed dat¹ rozpoczêcia ochrony
ubezpieczeniowej,
11) prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu bez uprawnieñ
wymaganych do prowadzenia takiego pojazdu lub
po za¿yciu leków wykluczaj¹cych w okresie dzia³ania
prowadzenie pojazdów.
3. Ubezpieczyciel nie wyp³aci œwiadczenia z tytu³u leczenia
szpitalnego Ubezpieczonego, je¿eli pobyt w szpitalu
nast¹pi³ bezpoœrednio lub poœrednio wskutek zdarzeñ
wymienionych w ust. 1 i 2 oraz:
1) operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyj¹tkiem operacji leczenia oszpeceñ i okaleczeñ bêd¹cych nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku,
2) ci¹¿y (z wyj¹tkiem pobytu na oddziale patologii ci¹¿y),
usuwania ci¹¿y (z wyj¹tkiem gdy ci¹¿a stanowi zagro¿enie dla ¿ycia kobiety), porodu (z wyj¹tkiem porodu
patologicznego), po³ogu (z wyj¹tkiem niebezpiecznych dla ¿ycia kobiety komplikacji w okresie po³ogu),
3) leczenia i zabiegów dentystycznych, chyba ¿e wynikaj¹
z obra¿eñ odniesionych w nieszczêœliwym wypadku,
w którym ubezpieczony dozna³ tak¿e uszkodzeñ
innych narz¹dów lub czêœci cia³a,
4) badañ rutynowych i kontrolnych,
5) hospitalizacji nie zaleconej przez lekarza,
6) wad wrodzonych i ich nastêpstw,
7) katastrof, w wyniku których nast¹pi³o ska¿enie j¹drowe, chemiczne b¹dŸ napromieniowanie.

ZGON UBEZPIECZONEGO
§21
Z tytu³u zgonu Ubezpieczonego Ubezpieczyciel zobowi¹zany
jest do wyp³aty uposa¿onemu œwiadczenia okreœlonego
w umowie ubezpieczenia.

7

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU
NIESZCZÊŒLIWEGO WYPADKU

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU WYPADKU
W RUCHU L¥DOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

§22

§25

1. Z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty
uposa¿onemu œwiadczenia okreœlonego w umowie
ubezpieczenia, niezale¿nie od innych nale¿nych œwiadczeñ ubezpieczeniowych.
2. Ubezpieczyciel wyp³aci œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku jeœli zgon
Ubezpieczonego nast¹pi w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty
wypadku bêd¹cego bezpoœredni¹ przyczyn¹ zgonu.

1. Z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku
w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty uposa¿onemu
œwiadczenia okreœlonego w umowie ubezpieczenia, niezale¿nie od innych nale¿nych œwiadczeñ ubezpieczeniowych.
2. Ubezpieczyciel wyp³aci œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym jeœli zgon Ubezpieczonego nast¹pi
w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty wypadku bêd¹cego
bezpoœredni¹ przyczyn¹ zgonu.
3. Zdarzenie zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku
w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym mo¿e zostaæ
objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ pod warunkiem równoczesnego lub wczeœniejszego objêcia ochron¹ przez
Ubezpieczyciela zgonu Ubezpieczonego w wyniku
nieszczêœliwego wypadku.

§23
1. Wyp³ata œwiadczenia z tytu³u zdarzenia uznanego za zgon
Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku
zostaje pomniejszona o wyp³acone wczeœniej œwiadczenie
w zwi¹zku z:
1) trwa³ym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego
w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
2) trwa³ym kalectwem lub trwa³¹ ca³kowit¹ niezdolnoœci¹
do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku,
je¿eli zdarzenia te wynika³y z tego samego nieszczêœliwego wypadku.
2. £¹czna wysokoœæ œwiadczeñ nale¿nych od Ubezpieczyciela z tytu³u wyst¹pienia zdarzenia zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku
nieszczêœliwego wypadku, trwa³ego kalectwa lub trwa³ej
ca³kowitej niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego
w wyniku nieszczêœliwego wypadku, je¿eli zdarzenia te
wynika³y z tego samego nieszczêœliwego wypadku jest
ograniczona do wysokoœci œwiadczenia nale¿nego z tytu³u
zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku.

ZGON WSPÓ£UBEZPIECZONEGO
§26
Z tytu³u zgonu ma³¿onka Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest
do wyp³aty Ubezpieczonemu œwiadczenia okreœlonego
w umowie ubezpieczenia.
§27
Z tytu³u zgonu dziecka Ubezpieczonego - w³asnego,
przysposobionego lub pasierba (je¿eli nie ¿yje odpowiednio
ojciec lub matka pasierba):
1) w wieku do 18 lat,
2) w wieku do 25 lat - w razie uczêszczania do szko³y,
3) bez wzglêdu na wiek - je¿eli dziecko jest trwale niezdolne do jakiejkolwiek pracy, a niezdolnoœæ do pracy
zosta³a orzeczona z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego,
gdy dziecko by³o niepe³noletnie lub gdy nie mia³o
ukoñczonego 25 roku ¿ycia, pod warunkiem uczêszczania do szko³y
Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty Ubezpieczonemu œwiadczenia okreœlonego w umowie ubezpieczenia.

ZGON MA£¯ONKA W WYNIKU NIESZCZÊŒLIWEGO
WYPADKU
§24
1. Z tytu³u zgonu ma³¿onka w wyniku nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty Ubezpieczonemu œwiadczenia okreœlonego w umowie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczyciel wyp³aci œwiadczenie z tytu³u zgonu ma³¿onka w wyniku nieszczêœliwego wypadku jeœli zgon
ma³¿onka nast¹pi w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty
wypadku bêd¹cego bezpoœredni¹ przyczyn¹ zgonu.

§28
Z tytu³u zgonu rodzica Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do
wyp³aty Ubezpieczonemu œwiadczenia okreœlonego w umowie ubezpieczenia.
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§29

górn¹ (w stawie barkowym, powy¿ej stawu ³okciowego
a poni¿ej stawu barkowego, poni¿ej stawu ³okciowego
a powy¿ej nadgarstka, poni¿ej nadgarstka), koñczyn¹
doln¹ (powy¿ej œrodkowej czêœci uda, poni¿ej œrodkowej
czêœci uda a powy¿ej stawu kolanowego, poni¿ej stawu
kolanowego a powy¿ej œrodkowej czêœci podudzia,
poni¿ej œrodkowej czêœci podudzia a powy¿ej stopy,
stop¹, stop¹ z wy³¹czeniem piêty),
2) ca³kowit¹ fizyczn¹ utratê: kciuka, palca wskazuj¹cego,
innego palca u rêki, palucha lub innego palca u stopy,
3) ca³kowit¹ utratê: wzroku w obu oczach, wzroku w jednym oku, s³uchu w obu uszach, s³uchu w jednym uchu
lub wêchu.
3. Za trwa³¹ ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy Ubezpieczonego
w wyniku nieszczêœliwego wypadku uwa¿a siê niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie przez okres co najmniej dwunastu miesiêcy.

Z tytu³u zgonu teœcia Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do
wyp³aty Ubezpieczonemu œwiadczenia okreœlonego w umowie ubezpieczenia.

TRWA£Y USZCZERBEK NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO
W WYNIKU NIESZCZÊŒLIWEGO WYPADKU
§30
1. Z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
w wyniku nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczyciel
zobowi¹zany jest do wyp³aty Ubezpieczonemu okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia za ka¿dy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu.
2. Procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu zostanie okreœlony przez komisjê lekarsk¹ powo³an¹ przez Ubezpieczyciela i orzekaj¹c¹ na podstawie procedur przyjêtych przez
Ubezpieczyciela. Koszt powo³ania komisji lekarskiej ponosi Ubezpieczyciel.
3. Procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu powinien zostaæ
ustalony po zakoñczeniu leczenia i rehabilitacji,
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu dwóch lat i nie wczeœniej ni¿ trzech
miesiêcy od daty nieszczêœliwego wypadku.

§33
1. Z tytu³u trwa³ego kalectwa lub trwa³ej ca³kowitej niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczyciel wyp³aca Ubezpieczonemu:
1) 100% sumy ubezpieczenia w przypadku doznania
przez Ubezpieczonego trwa³ej ca³kowitej niezdolnoœci
do pracy,
2) okreœlony w tabeli procent sumy ubezpieczenia, je¿eli
Ubezpieczony dozna³ trwa³ego kalectwa.
2. Z tytu³u trwa³ego kalectwa Ubezpieczyciel wyp³aca œwiadczenie za nastêpuj¹ce rodzaje uszkodzeñ cia³a w wysokoœci:

§31
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoœci, je¿eli
wczeœniej nieleczony trwa³y uszczerbek na zdrowiu ujawni³ siê po szeœciu miesi¹cach od daty nieszczêœliwego
wypadku.
2. Je¿eli trwa³ym uszczerbkiem dotkniêty zosta³ organ,
narz¹d lub uk³ad, których funkcje wczeœniej ju¿ by³y
upoœledzone, procent trwa³ego uszczerbku okreœla siê
jako ró¿nicê pomiêdzy stanem istniej¹cym bezpoœrednio
przed wypadkiem, a stanem po wypadku.
3. Z tytu³u jednego nieszczêœliwego wypadku mo¿e zostaæ
orzeczone maksymalnie 100% trwa³ego uszczerbku
na zdrowiu.

Ca³kowita utrata:
1.
2.
3.
4.
5.

TRWA£E KALECTWO LUB TRWA£A CA£KOWITA
NIEZDOLNOŒÆ DO PRACY UBEZPIECZONEGO
W WYNIKU NIESZCZÊŒLIWEGO WYPADKU

6.
7.

§32

8.
9.
10.
11.

1. Z tytu³u trwa³ego kalectwa lub trwa³ej ca³kowitej niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty
Ubezpieczonemu okreœlonego w §33 œwiadczenia.
2. Za trwa³e kalectwo Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, rozumie siê:
1) ca³kowit¹ fizyczn¹ utratê lub ca³kowit¹ i trwa³¹ utratê
w³adzy nad poszczególnymi narz¹dami: koñczyn¹

12.
13.
14.
15.
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Wzroku w obu oczach
Wzroku w jednym oku
S³uchu w obu uszach
S³uchu w jednym uchu
Wêchu
Ca³kowita fizyczna utrata
lub ca³kowita i trwa³a utrata
w³adzy nad poszczególnymi
narz¹dami:
Koñczyn¹ górn¹ - w stawie barkowym
Koñczyn¹ górn¹ powy¿ej stawu ³okciowego,
a poni¿ej stawu barkowego
Koñczyn¹ górn¹ - poni¿ej stawu ³okciowego,
a powy¿ej nadgarstka
Koñczyn¹ górn¹ - poni¿ej nadgarstka
Koñczyn¹ doln¹ - powy¿ej œrodkowej czêœci uda
Koñczyn¹ doln¹ - poni¿ej œrodkowej czêœci uda,
a powy¿ej stawu kolanowego
Koñczyn¹ doln¹ - poni¿ej stawu kolanowego,
a powy¿ej œrodkowej czêœci podudzia
Koñczyn¹ doln¹ - poni¿ej œrodkowej czêœci
podudzia, a powy¿ej stopy
Koñczyn¹ doln¹ - stop¹
Koñczyn¹ doln¹ - stop¹ z wy³¹czeniem piêty

Procent sumy
ubezpieczenia
100%
30%
60%
15%
10%

Procent sumy
ubezpieczenia
70%

65%
60%
55%
70%
60%
50%
45%
40%
30%

Procent sumy
ubezpieczenia
20%
10%
5%
5%
2%

Ca³kowita fizyczna utrata:
16.
17.
18.
19.
20.

Kciuka
Palca wskazuj¹cego
Innego palca u rêki
Palucha
Innego palca u stopy

3. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub
udaru mózgu wygasa w rocznicê polisy nastêpuj¹c¹ po
dniu, w którym Ubezpieczony koñczy 60 rok ¿ycia.

TRWA£Y USZCZERBEK NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO
W WYNIKU ZAWA£U MIÊŒNIA SERCOWEGO
LUB UDARU MÓZGU

3. Suma œwiadczeñ wyp³aconych z tytu³u wszystkich zdarzeñ trwa³ego kalectwa powsta³ych w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej nie mo¿e przekroczyæ 100%
sumy ubezpieczenia. Z dniem wyp³aty œwiadczeñ z tytu³u
trwa³ego kalectwa o ³¹cznej wartoœci równej co najmniej
100% sumy ubezpieczenia wygasa odpowiedzialnoœæ
Ubezpieczyciela wobec danego Ubezpieczonego z tytu³u
trwa³ego kalectwa w wyniku nieszczêœliwego wypadku.
4. W przypadku, gdy trwa³a ca³kowita niezdolnoœæ do pracy,
w zwi¹zku z któr¹ Ubezpieczony wystêpuje z roszczeniem
o wyp³atê œwiadczenia, wynika z utraty lub utraty w³adzy
nad narz¹dem Ubezpieczonego, za który zosta³o wczeœniej wyp³acone œwiadczenie z tytu³u trwa³ego kalectwa,
Ubezpieczyciel pomniejszy œwiadczenie o kwotê wyp³acon¹ tytu³em trwa³ego kalectwa.
5. Je¿eli Ubezpieczony jest uprawniony do otrzymania
œwiadczenia z tytu³u trwa³ej ca³kowitej niezdolnoœci
do pracy lub z tytu³u trwa³ego kalectwa, Ubezpieczyciel
wyp³aca wy³¹cznie jedno œwiadczenie - w wysokoœci
wiêkszej z kwot.
6. Je¿eli trwa³ym kalectwem dotkniêty zosta³ narz¹d lub
uk³ad, za który wczeœniej zosta³o wyp³acone œwiadczenie,
Ubezpieczyciel pomniejszy œwiadczenie o kwotê uprzednio wyp³acon¹.
7. Ubezpieczyciel wyp³aci œwiadczenie je¿eli trwa³e kalectwo
lub trwa³a ca³kowita niezdolnoœæ do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku wyst¹pi
przed up³ywem szeœciu miesiêcy od daty nieszczêœliwego
wypadku.

§35
1. Z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
w wyniku zdarzenia w postaci zawa³u miêœnia sercowego
lub udaru mózgu, które wyst¹pi³o w okresie trwania
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej wyst¹pienie tych zdarzeñ, Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do
wyp³aty Ubezpieczonemu okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia za ka¿dy procent stwierdzonego
uszczerbku na zdrowiu.
2. Procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu zostanie okreœlony przez komisjê lekarsk¹ powo³an¹ przez Ubezpieczyciela i orzekaj¹c¹ na podstawie procedur przyjêtych
przez Ubezpieczyciela. Koszt powo³ania komisji lekarskiej
ponosi Ubezpieczyciel.
3. Procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu powinien zostaæ
ustalony po zakoñczeniu leczenia i rehabilitacji, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu dwóch lat i nie wczeœniej ni¿ trzech
miesiêcy od daty wyst¹pienia zawa³u miêœnia sercowego
lub udaru mózgu.
4. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoœci, je¿eli
wczeœniej nie leczony trwa³y uszczerbek na zdrowiu
ujawni³ siê po szeœciu miesi¹cach od daty wyst¹pienia
zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu.
5. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, za ka¿de ze zdarzeñ (zawa³ miêœnia sercowego lub udar mózgu) œwiadczenie mo¿e byæ wyp³acone tylko raz.
6. Je¿eli trwa³ym uszczerbkiem dotkniêty zosta³ organ, narz¹d lub uk³ad, których funkcje wczeœniej ju¿ by³y
upoœledzone, procent trwa³ego uszczerbku okreœla siê
jako ró¿nicê pomiêdzy stanem istniej¹cym bezpoœrednio
przed zdarzeniem, a stanem po zdarzeniu.
7. Z tytu³u jednego zdarzenia uznanego za trwa³y uszczerbek
na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia
sercowego lub udaru mózgu mo¿e zostaæ wyp³acone
maksymalnie 100% sumy ubezpieczenia.
8. Zdarzenie trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub udaru
mózgu mo¿e zostaæ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ pod
warunkiem równoczesnego lub wczeœniejszego objêcia
ochron¹ przez Ubezpieczyciela zgonu Ubezpieczonego
w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu.
9. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawa³u
miêœnia sercowego lub udaru mózgu wygasa w rocznicê
polisy nastêpuj¹c¹ po dniu, w którym Ubezpieczony

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU ZAWA£U MIÊŒNIA
SERCOWEGO LUB UDARU MÓZGU
§34
1. Z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w wyniku zdarzenia
w postaci zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu,
które wyst¹pi³o w okresie trwania odpowiedzialnoœci
Ubezpieczyciela obejmuj¹cej wyst¹pienie tych zdarzeñ,
Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty Uposa¿onemu œwiadczenia okreœlonego w umowie ubezpieczenia,
niezale¿nie od innych nale¿nych œwiadczeñ ubezpieczeniowych.
2. Ubezpieczyciel wyp³aci œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub
udaru mózgu je¿eli zgon Ubezpieczonego nast¹pi w ci¹gu
30 dni od daty zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu bêd¹cego bezpoœredni¹ przyczyn¹ zgonu.
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koñczy 60 rok ¿ycia.

6. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mo¿e byæ tylko
raz wyp³acone œwiadczenie z tytu³u wyst¹pienia u Ubezpieczonego tego samego rodzaju powa¿nego zachorowania.

POWA¯NE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO
§36

POWA¯NE ZACHOROWANIE MA£¯ONKA
1. Z tytu³u wyst¹pienia u Ubezpieczonego przynajmniej jednego z wymienionych poni¿ej powa¿nych zachorowañ
w czasie trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej swym zakresem wyst¹pienie poni¿szych zdarzeñ
wzglêdem Ubezpieczonego:
1) nowotwór,
2) zawa³ serca,
3) udar,
4) niewydolnoœæ nerek,
5) chirurgiczne leczenie choroby wieñcowej (by-pass),
6) przeszczep narz¹du,
7) utrata wzroku,
8) utrata mowy,
9) ciê¿kie oparzenie,
10) zaka¿enie wirusem HIV.
Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty Ubezpieczonemu okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia.
2. Pracownik mo¿e zostaæ objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹
wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia przewiduj¹cej wyp³atê
œwiadczenia z tytu³u powa¿nego zachorowania Ubezpieczonego, je¿eli z koñcem roku kalendarzowego, w którym
rozpocznie siê ochrona ubezpieczeniowa, nie przekroczy
on 50 roku ¿ycia. Ograniczenia tego nie stosuje siê, je¿eli
przystêpuj¹c do ubezpieczenia pracownik rezygnuje
z obejmowania go inn¹ umow¹ grupowego ubezpieczenia
na ¿ycie zawart¹ przez Ubezpieczaj¹cego, w ramach której
zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu
pracownikowi obejmowa³ ryzyko wyst¹pienia powa¿nych
zachorowañ.
3. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u powa¿nego
zachorowania Ubezpieczonego, w rocznicê polisy nastêpuj¹c¹ po dniu, w którym Ubezpieczony koñczy 60 rok
¿ycia, zostaje ograniczona do nastêpuj¹cych zachorowañ:
przeszczep narz¹du, niewydolnoœæ nerek i ciê¿kie oparzenie.
4. Œwiadczenie z tytu³u wyst¹pienia powa¿nego zachorowania zostanie wyp³acone, je¿eli Ubezpieczony bêdzie
pozostawa³ przy ¿yciu przez 30 dni od daty zdarzenia.
5. Œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego, je¿eli zgon
nast¹pi³ w wyniku powa¿nego zachorowania, zostaje
pomniejszone o wyp³acone wczeœniej œwiadczenie
z tytu³u wyst¹pienia tego powa¿nego zachorowania.
£¹czna suma œwiadczeñ nale¿nych od Ubezpieczyciela
z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w wyniku powa¿nego
zachorowania oraz wyst¹pienia u Ubezpieczonego tego
samego powa¿nego zachorowania jest ograniczona do
wysokoœci kwoty nale¿nej z tytu³u zgonu w wyniku
powa¿nego zachorowania.

§37
1. Z tytu³u wyst¹pienia u ma³¿onka przynajmniej jednego
z wymienionych poni¿ej powa¿nych zachorowañ w czasie
trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej
swym zakresem wyst¹pienie poni¿szych zdarzeñ wzglêdem ma³¿onka:
1) nowotwór,
2) zawa³ serca,
3) udar,
4) niewydolnoœæ nerek,
5) chirurgiczne leczenie choroby wieñcowej (by-pass),
6) przeszczep narz¹du,
7) utrata wzroku,
8) utrata mowy,
9) ciê¿kie oparzenie,
10) zaka¿enie wirusem HIV.
Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty Ubezpieczonemu okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia.
2. Œwiadczenie z tytu³u wystapienia powa¿nego zachorowania zostanie wyp³acone, je¿eli ma³¿onek bêdzie pozostawa³ przy ¿yciu przez 30 dni od daty zdarzenia.
3. Ma³¿onek mo¿e zostaæ objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹
wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia przewiduj¹cej wyp³atê
œwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu³u powa¿nego
zachorowania ma³¿onka, je¿eli z koñcem roku kalendarzowego, w którym rozpocznie siê ochrona ubezpieczeniowa lub wejdzie w zwi¹zek ma³¿eñski z Ubezpieczonym
nie przekroczy on 50 roku ¿ycia.
4. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u powa¿nego
zachorowania ma³¿onka, zostaje ograniczona do nastêpuj¹cych zachorowañ: przeszczep narz¹du, niewydolnoœæ
nerek i ciê¿kie oparzenie, w rocznicê polisy nastêpuj¹c¹
po dniu, w którym ma³¿onek koñczy 60 rok ¿ycia.
5. Œwiadczenie z tytu³u zgonu ma³¿onka, je¿eli zgon nast¹pi³
w wyniku powa¿nego zachorowania, zostaje pomniejszone o wyp³acone wczeœniej œwiadczenie z tytu³u
wyst¹pienia tego powa¿nego zachorowania. £¹czna suma
œwiadczeñ nale¿nych od Ubezpieczyciela z tytu³u zgonu
w wyniku powa¿nego zachorowania ma³¿onka oraz
wyst¹pienia u ma³¿onka tego samego powa¿nego
zachorowania jest ograniczona do wysokoœci kwoty
nale¿nej z tytu³u zgonu w wyniku powa¿nego zachorowania.
6. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mo¿e byæ tylko
raz wyp³acone œwiadczenie z tytu³u wyst¹pienia u ma³¿onka tego samego rodzaju powa¿nego zachorowania.
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POWA¯NE ZACHOROWANIE DZIECKA

trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej
swym zakresem wyst¹pienie takiego zdarzenia Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty Ubezpieczonemu
okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia.
2. Œwiadczenie z tytu³u urodzenia siê Ubezpieczonemu
dziecka zostanie wyp³acone, je¿eli dziecko urodzi³o siê
¿ywe, a w akcie urodzenia dziecka Ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic.

§38
1. Z tytu³u wyst¹pienia u dziecka Ubezpieczonego (w³asnego
lub przysposobionego w wieku od 1 do 18 lat)
przynajmniej jednego z wymienionych powa¿nych zachorowañ w czasie trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej swym zakresem wyst¹pienie poni¿szych zdarzeñ wzglêdem dziecka Ubezpieczonego:
1) nowotwór,
2) niewydolnoœæ nerek,
3) chirurgiczne leczenie choroby wieñcowej (by-pass),
4) przeszczep narz¹du,
5) utrata wzroku,
6) utrata mowy,
7) ciê¿kie oparzenie,
oraz
1) niewydolnoœæ w¹troby - krañcowa przewlek³a niewydolnoœæ w¹troby ze sta³¹ ¿ó³taczk¹, encefalopati¹
i wodobrzuszem, trwaj¹ca co najmniej szeœæ miesiêcy,
2) cukrzyca - cukrzyca nabyta insulinowo zale¿na, o etiologii autoimmunologicznej, trwaj¹ca co najmniej trzy
miesi¹ce,
3) œpi¹czka - stan utraty przytomnoœci charakteryzuj¹cy
siê brakiem reakcji na bodŸce zewnêtrzne lub koniecznoœci¹ u¿ycia sprzêtu wspomagaj¹cego utrzymanie
czynnoœci ¿yciowych, trwaj¹cy co najmniej 96 godzin
oraz pozostawiaj¹cy trwa³e ubytki neurologiczne,
Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty Ubezpieczonemu okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia.
2. Œwiadczenie z tytu³u wyst¹pienia powa¿nego zachorowania zostanie wyp³acone, je¿eli dziecko bêdzie pozostawa³o
przy ¿yciu przez 30 dni od daty zdarzenia.
3. Œwiadczenie z tytu³u zgonu dziecka Ubezpieczonego, je¿eli
zgon nast¹pi³ w wyniku powa¿nego zachorowania, zostaje
pomniejszone o wyp³acone wczeœniej œwiadczenie
z tytu³u wyst¹pienia tego powa¿nego zachorowania.
£¹czna suma œwiadczeñ nale¿nych od Ubezpieczyciela
z tytu³u zgonu dziecka Ubezpieczonego w wyniku powa¿nego zachorowania oraz wyst¹pienia u dziecka Ubezpieczonego tego samego powa¿nego zachorowania jest
ograniczona do wysokoœci kwoty nale¿nej z tytu³u zgonu
w wyniku powa¿nego zachorowania.
4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mo¿e byæ tylko
raz wyp³acone œwiadczenie z tytu³u wyst¹pienia u dziecka
Ubezpieczonego tego samego rodzaju powa¿nego zachorowania.

1. Z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w czasie trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej swym zakresem
wyst¹pienie takiego zdarzenia Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty ka¿demu z dzieci wskazanych w ust.2
okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia.
2. Œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego nale¿ne jest
ka¿demu dziecku Ubezpieczonego - w³asnemu, przysposobionemu lub pasierbowi (je¿eli nie ¿yje odpowiednio
ojciec lub matka pasierba):
1) w wieku do 18 lat,
2) w wieku do 25 lat - w razie uczêszczania do szko³y,
3) bez wzglêdu na wiek - je¿eli dziecko jest trwale niezdolne do jakiejkolwiek pracy, a niezdolnoœæ do pracy
zosta³a orzeczona z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego,
gdy dziecko by³o niepe³noletnie lub gdy nie mia³o
ukoñczonego 25 roku ¿ycia, pod warunkiem uczêszczania do szko³y.

URODZENIE DZIECKA

LECZENIE SZPITALNE UBEZPIECZONEGO

§39

§42

URODZENIE MARTWEGO DZIECKA
§40
1. Z tytu³u urodzenia siê Ubezpieczonemu martwego dziecka
w czasie trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela
obejmuj¹cej swym zakresem wyst¹pienie takiego zdarzenia Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty
Ubezpieczonemu okreœlonego w umowie ubezpieczenia
œwiadczenia.
2. Œwiadczenie z tytu³u urodzenia siê Ubezpieczonemu martwego dziecka zostanie wyp³acone, je¿eli urodzenie zostanie zarejestrowane jako martwe urodzenie dziecka,
a w akcie urodzenia Ubezpieczony wymieniony jest jako
rodzic.

OSIEROCENIE DZIECKA NA SKUTEK ŒMIERCI
UBEZPIECZONEGO
§41

1. Z tytu³u wyst¹pienia u Ubezpieczonego zdarzenia pole-

1. Z tytu³u urodzenia siê Ubezpieczonemu dziecka w czasie
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gaj¹cego na pobycie w szpitalu w celu leczenia choroby
lub doznanych obra¿eñ bêd¹cych nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku w czasie trwania odpowiedzialnoœci
Ubezpieczyciela obejmuj¹cej swym zakresem wyst¹pienie
takiego zdarzenia Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do
wyp³aty Ubezpieczonemu okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia.
2. Œwiadczenie z tytu³u leczenia szpitalnego Ubezpieczonego mo¿e byæ wyp³acone w zakresie podstawowym, w ramach którego:
1) Za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu w celu leczenia
choroby lub doznanych obra¿eñ bêd¹cych nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczyciel
wyp³aca okreœlone w umowie ubezpieczenia œwiadczenie,
2) Za ka¿dy dzieñ, w okresie pierwszych 14 dni pobytu
w szpitalu w celu leczenia doznanych obra¿eñ
bêd¹cych nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku
Ubezpieczyciel wyp³aca dodatkowo okreœlone w umowie ubezpieczenia œwiadczenie.
3. Œwiadczenie z tytu³u leczenia szpitalnego Ubezpieczonego
w zakresie podstawowym mo¿e byæ rozszerzone
o œwiadczenia dodatkowe, w ramach których:
1) Ubezpieczyciel wyp³aca okreœlone w umowie ubezpieczenia œwiadczenie za ka¿dy dzieñ pobytu na oddziale
intensywnej opieki medycznej (OIOM). Œwiadczenie
dodatkowe zostanie wyp³acone maksymalnie za 16 dni
takiego pobytu, o ile Ubezpieczony od pierwszego dnia
pobytu w szpitalu przebywa na OIOM,
2) W przypadku wyst¹pienia u Ubezpieczonego jakiejkolwiek operacji chirurgicznej w nastêpstwie choroby lub
nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczyciel wyp³aca
Ubezpieczonemu dodatkowo okreœlone w umowie
ubezpieczenia œwiadczenie.
4. Œwiadczenie z tytu³u leczenia szpitalnego Ubezpieczonego
zostanie wyp³acone je¿eli pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu trwa d³u¿ej ni¿ 4 pe³ne dni kalendarzowe. Pobyt
w szpitalu musi rozpoczynaæ siê po dacie rozpoczêcia
ochrony ubezpieczeniowej.
5. Œwiadczenie przys³uguje Ubezpieczonemu maksymalnie
za 90 dni pobytu w szpitalu w ci¹gu ka¿dego rocznego
okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, pocz¹wszy od
daty rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej wobec
Ubezpieczonego.
6. Na wniosek Ubezpieczonego w trakcie leczenia mo¿e nast¹piæ czêœciowa wyp³ata œwiadczenia po 45 dniu pobytu
w szpitalu, pod warunkiem udokumentowania pobytu
zgodnie z wymogami Ubezpieczyciela.
7. Œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego, je¿eli zgon
nast¹pi³ w wyniku zdarzenia uznanego za powód leczenia
szpitalnego Ubezpieczonego, zostaje pomniejszone
o wyp³acone wczeœniej œwiadczenie z tytu³u tego leczenia
szpitalnego.
8. Pracownik mo¿e zostaæ objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹
wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia przewiduj¹cej wyp³atê
œwiadczenia z tytu³u leczenia szpitalnego Ubezpieczo-

czonego, je¿eli z koñcem roku kalendarzowego, w którym
rozpocznie siê ochrona ubezpieczeniowa, nie przekroczy
on 50 roku ¿ycia. Ograniczenia tego nie stosuje siê, je¿eli
przystêpuj¹c do ubezpieczenia pracownik rezygnuje
z obejmowania go inn¹ umow¹ grupowego ubezpieczenia
na ¿ycie zawart¹ przez Ubezpieczaj¹cego, w ramach której
zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu
pracownikowi obejmowa³ œwiadczenia z tytu³u leczenia
szpitalnego.
9. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u leczenia szpitalnego Ubezpieczonego, zostaje ograniczona do pobytu
w szpitalu w celu leczenia doznanych obra¿eñ bêd¹cych
nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku, w rocznicê
polisy nastêpuj¹c¹ po dniu, w którym Ubezpieczony
koñczy 65 rok ¿ycia.

NIEZDOLNOŒÆ DO PRACY UBEZPIECZONEGO
§43
1. Z tytu³u wyst¹pienia u Ubezpieczonego zdarzenia polegaj¹cego na niezdolnoœci do pracy stwierdzonej przez Ubezpieczyciela na podstawie decyzji o przyznaniu renty
z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego w czasie trwania
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela obejmuj¹cej swym
zakresem wyst¹pienie takiego zdarzenia:
1) w zwi¹zku z ca³kowit¹ niezdolnoœci¹ do pracy orzeczon¹ bezterminowo,
2) w zwi¹zku z ca³kowit¹ niezdolnoœci¹ do pracy na czas
okreœlony (renta czasowa) orzeczon¹ na okres d³u¿szy
ni¿ dwanaœcie miesiêcy
Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do wyp³aty Ubezpieczonemu okreœlonego w umowie ubezpieczenia œwiadczenia.
2. Wyp³ata œwiadczenia z tytu³u niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego przys³uguje Ubezpieczonemu tylko raz w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
3. Œwiadczenie z tytu³u niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego zostanie wyp³acone:
1) pod warunkiem, ¿e Ubezpieczony powiadomi Ubezpieczyciela o z³o¿eniu wniosku o przyznanie renty z tytu³u
ubezpieczenia spo³ecznego w ci¹gu trzydziestu dni od
daty z³o¿enia wniosku, jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu
trzydziestu dni od daty zakoñczenia grupowej ochrony
ubezpieczeniowej,
2) pod warunkiem, ¿e Ubezpieczony z³o¿y wniosek o wyp³atê œwiadczenia, wraz z decyzj¹ o przyznaniu renty
z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego w ci¹gu trzech lat
od daty zakoñczenia grupowej ochrony ubezpieczeniowej wobec Ubezpieczonego.
4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do skierowania
Ubezpieczonego na dodatkowe badania medyczne, przez
komisjê lekarsk¹ powo³an¹ przez Ubezpieczyciela.
5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy wyp³aty
œwiadczenia w przypadku braku potwierdzenia niezdol-
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noœci do pracy Ubezpieczonego przez komisjê lekarsk¹
powo³an¹ przez Ubezpieczyciela.
6. Pracownik mo¿e zostaæ objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹
wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia przewiduj¹cej wyp³atê
œwiadczenia z tytu³u niezdolnoœci do pracy Ubezpieczonego, je¿eli z koñcem roku kalendarzowego, w którym
rozpocznie siê ochrona ubezpieczeniowa, nie przekroczy
on 50 roku ¿ycia. Ograniczenia tego nie stosuje siê, je¿eli
przystêpuj¹c do ubezpieczenia pracownik rezygnuje
z obejmowania go inn¹ umow¹ grupowego ubezpieczenia na ¿ycie zawart¹ przez Ubezpieczaj¹cego, w ramach której zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
danemu pracownikowi obejmowa³ œwiadczenia z tytu³u
niezdolnoœci do pracy.
7. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u niezdolnoœci
do pracy Ubezpieczonego, zostaje ograniczona do zdarzeñ bêd¹cych nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku,
w rocznicê polisy nastêpuj¹c¹ po dniu, w którym
Ubezpieczony koñczy 60 rok ¿ycia.

3) rodzice - w równych czêœciach, je¿eli brak jest ma³¿onka i dzieci,
4) inni ustawowi spadkobiercy Ubezpieczonego - w równych czêœciach, je¿eli brak jest osób wskazanych
w pkt. 1)-3).
§48
Nie ma prawa do œwiadczenia osoba, która umyœlnie
przyczyni³a siê do œmierci Ubezpieczonego.
§49
1. Ubezpieczyciel wyp³aca œwiadczenie po otrzymaniu wype³nionych zgodnie z wymogami Ubezpieczyciela nastêpuj¹cych dokumentów:
1) wniosek o wyp³atê œwiadczenia z³o¿ony na formularzu
Ubezpieczyciela,
2) potwierdzenie ubezpieczenia,
3) skrócony odpis aktu zgonu (lub potwierdzona kopia)
Ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego - w przypadku wystêpowania z roszczeniem z tytu³u zgonu,
skrócony odpis aktu ma³¿eñstwa b¹dŸ skrócony odpis
aktu urodzenia dziecka - w zale¿noœci czy zdarzenie
dotyczy Ubezpieczonego, ma³¿onka czy dziecka Ubezpieczonego,
4) karta zgonu lub zaœwiadczenie stwierdzaj¹ce przyczynê œmierci Ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego - w przypadku wystêpowania z roszczeniem
z tytu³u zgonu,
5) kompletna dokumentacja dotycz¹ca nieszczêœliwego
wypadku i leczenia - w przypadku wystêpowania
z roszczeniem z tytu³u nastêpstw nieszczêœliwego
wypadku,
6) kompletna dokumentacja dotycz¹ca leczenia - w przypadku wystêpowania z roszczeniem z tytu³u powa¿nego zachorowania,
7) dokumentacja potwierdzaj¹ca pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu (w tym, jeœli mia³y miejsce, potwierdzenie
okresu pobytu na OIOM oraz potwierdzenie przeprowadzenia operacji chirurgicznej) - w przypadku
wystêpowania z roszczeniem z tytu³u leczenia szpitalnego Ubezpieczonego,
8) decyzja organu rentowego o przyznaniu renty, wraz
z dokumentacj¹ medyczn¹, która by³a podstaw¹ do
wydania takiego orzeczenia - w przypadku wystêpowania z roszczeniem zwi¹zanym z niezdolnoœci¹ do
pracy,
9) dokument to¿samoœci osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem o wyp³atê œwiadczenia,
10) inne dokumenty dodatkowo wskazane przez Ubezpieczyciela.

WYP£ATA ŒWIADCZEÑ
§44
1. W razie œmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyp³aca
nale¿ne œwiadczenie uposa¿onemu.
2. Ubezpieczony mo¿e wskazaæ uposa¿onego w deklaracji
uczestnictwa.
3. Ubezpieczony ma prawo w ka¿dym czasie, za poœrednictwem Ubezpieczaj¹cego, zmieniæ uposa¿onego, informuj¹c o tym Ubezpieczyciela na formularzu Ubezpieczyciela.
§45
W przypadku œmierci albo utraty prawa do œwiadczenia przez
jednego lub kilku uposa¿onych, przypadaj¹cy im udzia³
powiêksza udzia³ w œwiadczeniu pozosta³ym uposa¿onym.
§46
W przypadku, gdy nie zosta³a okreœlona proporcja podzia³u
œwiadczenia lub suma wskazañ procentowych przekracza
100%, przyjmuje siê, ¿e uposa¿eni maj¹ równy udzia³
w œwiadczeniu.
§47
Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ uposa¿onego, albo gdy
wszyscy uposa¿eni zmarli przed œmierci¹ Ubezpieczonego
albo utracili prawo do œwiadczenia, wówczas œwiadczenie
przys³uguje cz³onkom rodziny Ubezpieczonego wed³ug
kolejnoœci pierwszeñstwa:
1) ma³¿onek - w ca³oœci,
2) dzieci - w równych czêœciach, je¿eli brak jest ma³¿onka,

§50
1. Ubezpieczony, na ¿¹danie Ubezpieczyciela, zobowi¹zany
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jest wykonaæ badania lekarskie u lekarza wskazanego
przez Ubezpieczyciela oraz dostarczyæ wyniki wykonanych przez siebie badañ. Ubezpieczyciel ponosi koszty
zleconych przez siebie badañ.
2. Wyniki badañ lekarskich, o których mowa w ust. 1, okreœlaj¹ce stan zdrowia Ubezpieczonego, stanowi¹ podstawê
do podjêcia decyzji w sprawie wyp³aty œwiadczenia.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§56
1. Wszelkie podatki i op³aty zwi¹zane z umow¹ ubezpieczenia
ponoszone s¹ przez Strony umowy zgodnie z przepisami
prawa.
2. Strony mog¹ wprowadziæ do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych
w niniejszych Ogólnych Warunkach.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych
Warunkach maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.
4. Ewentualne spory powsta³e w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia rozstrzygane bêd¹ przez s¹d w³aœciwy miejscowo
dla siedziby Ubezpieczyciela.

§51
W przypadku obejmowania Ubezpieczonego ochron¹
ubezpieczeniow¹ równoczeœnie z tytu³u zawa³ów i udarów
mózgu oraz nieszczêœliwych wypadków (zgon oraz trwa³y
uszczerbek na zdrowiu), je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie
jednoznacznie, które ze zdarzeñ jest bezpoœredni¹ przyczyn¹
zgonu albo odpowiednio trwa³ego uszczerbku na zdrowiu,
Ubezpieczyciel wyp³aci tytu³em tego zdarzenia jedno, wy¿sze
ze œwiadczeñ.

§ 58

§52

Niniejsze Ogólne Warunki zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du Ubezpieczyciela z dnia 15.10.2002 r. i maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po
01.12. 2002 r.

Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje, wówczas Ubezpieczyciel
informuje o tym na piœmie podmiot wnioskuj¹cy o œwiadczenie w terminach przewidzianych do wyp³aty œwiadczenia,
wskazuj¹c na podstawê odmowy.
§53

Wiceprezes Zarz¹du
Peter Nesbeda

Ubezpieczyciel spe³ni œwiadczenia z tytu³u umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku
o wyp³atê œwiadczenia wraz ze wszystkimi ¿¹danymi przez
Ubezpieczyciela dokumentami, wype³nionymi zgodnie z jego
wymogami.
§54
Gdyby wyjaœnienie w powy¿szym terminie okolicznoœci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe,
œwiadczenie zostanie spe³nione w ci¹gu 14 dni od
wyjaœnienia tych okolicznoœci. Bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia
Ubezpieczyciel spe³ni w terminie przewidzianym w §53,
o czym zawiadomi pisemnie osobê uprawnion¹ do œwiadczenia.
§55
W przypadku nieop³acenia sk³adki w nale¿nej wysokoœci,
wysokoœæ œwiadczenia wyp³acanego przez Ubezpieczyciela
ulega obni¿eniu o wysokoœæ nieop³aconej sk³adki.
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Wiceprezes Zarz¹du
Leslie J. Breer

SPIS TREŒCI

Str.

Rozdzia³
Postanowienia ogólne

1

Definicje

1

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

3

Zawarcie umowy ubezpieczenia

3

Ochrona ubezpieczeniowa

4

Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia

5

Suma ubezpieczenia

5

Sk³adka ubezpieczeniowa

5

Karencja

6

Indywidualna Kontynuacja

6

Ograniczenia odpowiedzialnoœci przy wyp³acie œwiadczeñ

6

Zgon Ubezpieczonego

7

Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku

8

Zgon ma³¿onka w wyniku nieszczêœliwego wypadku

8

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym

8

Zgon wspó³ubezpieczonego

8

Trwa³y uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku

9

Trwa³e kalectwo lub trwa³a ca³kowita niezdolnoœæ do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku

9

Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu

10

Trwa³y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu

10

Powa¿ne zachorowanie Ubezpieczonego

11

Powa¿ne zachorowanie ma³¿onka

11

Powa¿ne zachorowanie dziecka

12

Urodzenie dziecka

12

Urodzenie martwego dziecka

12

Osierocenie dziecka na skutek œmierci Ubezpieczonego

12

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego

12

Niezdolnoœæ do pracy Ubezpieczonego

13

Wyp³ata œwiadczeñ

14

Postanowienia koñcowe

15

16

SIGNAL IDUNA,
kompetentnym
partnerem
dla Twojej rodziny

SIGNAL IDUNA szczyci się ponad 100-letnim doświadczeniem, jako jedno z największych
towarzystw ubezpieczeniowych w Niemczech. Na rynku polskim istnieje od 2001 roku.
Oferuje ubezpieczenia: zdrowotne, turystyczne oraz życiowe.

Osobiste doradztwo jest dla nas ważne, dlatego staramy się być blisko Ciebie:

CENTRALA
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
tel.: 22 50 56 100, fax: 22 50 56 101
e-mail: info@signal-iduna.pl

POZNAŃ
ul. Bukowska 12 lok. 123, 60-810 Poznań
tel.: 61 82 74 884 do 86, fax: 22 50 56 385
e-mail: poznan@signal-iduna.pl

KRAKÓW
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków
tel.: 12 25 28 680, fax: 12 25 28 681
e-mail: krakow@signal-iduna.pl

WROCŁAW
Pl. Powstańców Śląskich 16, 53-314 Wrocław
tel.: 71 34 72 750, fax: 22 50 56 388
e-mail: wroclaw@signal-iduna.pl

SIGNAL IDUNA Życie Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31
infolinia 22 505 65 06
www.signal-iduna.pl
SIŻ/01.17
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