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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI,
SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem o oznaczeniu IFU-OWUADB-0310, określonych dalej
jako Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera umowy dodatkowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

2. Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia oraz załączniki stanowią integralną część Umowy
Dodatkowej.

§ 2

Terminy użyte w niniejszych warunkach oznaczają:
1) Akt Przemocy - działanie Ubezpieczonego polegające na bezprawnym skierowaniu czynności

fizycznej bezpośrednio przeciwko innej osobie, powodujące ograniczenie swobody woli tej osoby;
2) Nieszczęśliwy Wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli

Ubezpieczonego, w którym uczestniczył Ubezpieczony i które nastąpiło w okresie
odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej, było bezpośrednią i wyłączną
przyczyną śmierci Ubezpieczonego, pod warunkiem, że śmierć nastąpiła w okresie
odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej i przed upływem 180 dni od zajścia
zdarzenia spełniającego powyższe warunki;

3) Suma Ubezpieczenia - kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości Świadczenia
Ubezpieczeniowego, ustalana jako suma Składek Regularnych zapłaconych za okres nie dłuższy
niż pięć pierwszych Lat Polisowych;

4) Umowa Dodatkowa - umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem na podstawie Ogólnych
Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia

5) Umowa Podstawowa - Umowa Ubezpieczenia, której uzupełnienie stanowi Umowa Dodatkowa.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego spowodowaną Nieszczęśliwym

Wypadkiem.

ZAWARCIE UMOWY DODATKOWEJ

§ 4

1. Umowa Dodatkowa może zostać zawarta jednocześnie z Umową Podstawową, z zastrzeżeniem,
że Ubezpieczony w chwili podpisania wniosku o zawarcie Umowy Dodatkowej nie ukończył 64 lat.

2. Umowa Dodatkowa jest zawierana na okres do ukończenia przez Ubezpieczonego 65 lat.
3. Umowa Dodatkowa jest zawierana na okres roku oraz odnawiana na kolejny roczny okres, o ile

IFU-OWUADB-0310



żadna ze stron, na 14 dni przed końcem okresu obowiązywania Umowy Dodatkowej, nie złoży
oświadczenia przeciwnego.

4. Podstawą zawarcia Umowy Dodatkowej jest wypełniony i podpisany przez Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego oraz zaakceptowany przez Towarzystwo wniosek o zawarcie Umowy
Dodatkowej. Dodatkowo, Towarzystwo może wymagać złożenia ankiety zdrowia.

5. Umowa Dodatkowa jest potwierdzana Polisą.

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE

§ 5

1. W razie śmierci Ubezpieczonego, gdy Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność zgodnie
z Ogólnymi Warunkami Dodatkowego Ubezpieczenia, Towarzystwo spełnia na rzecz osoby
uprawnionej Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości Sumy Ubezpieczenia Umowy
Dodatkowej, wskazanej w Polisie lub aneksie do Polisy.

2. Świadczenie Ubezpieczeniowe wskazane w ust. 1 jest spełniane w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.

3. Towarzystwo spełnia Świadczenie Ubezpieczeniowe na rzecz uprawnionego po otrzymaniu
wszystkich dokumentów wskazanych w Umowie Podstawowej oraz dokumentu należycie
potwierdzającego, że śmierć Ubezpieczonego została spowodowana Nieszczęśliwym Wypadkiem.

ZMIANA WYSOKOŚCI SUMY UBEZPIECZENIA

§ 6

1. Za zgodą Towarzystwa, Ubezpieczający może zmienić wysokość Sumy Ubezpieczenia. Zmiana
wysokości Sumy Ubezpieczenia jest możliwa od piątej Rocznicy Polisy, ze skutkiem od najbliższej
Rocznicy Polisy.

2. Zmiana wysokości Sumy Ubezpieczenia jest potwierdzana aneksem do Polisy.
3. Suma Ubezpieczenia nie może być niższa od minimalnej Sumy Ubezpieczenia określonej

w załączniku do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA

§ 7

1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej rozpoczyna się od wskazanej
w Polisie daty rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy Podstawowej.

2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Umowy Dodatkowej, jeżeli śmierć
Ubezpieczonego została spowodowana którąkolwiek z przyczyn ograniczających
odpowiedzialność z tytułu Umowy Podstawowej lub nastąpiła w związku z:
1) udziałem w zajęciach sportowych, rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególności

uprawianiem sportów spadochronowych i balonowych, motorowodnych, wspinaczki
wysokogórskiej i skałkowej, paralotniarstwa, speleologii, nurkowania z użyciem akwalungu,
wyczynowo sportów zimowych, z wyłączeniem sportów pieszych, udziałem jako zawodnik
w wyścigach samochodowych, motocyklowych, wszelkiego rodzaju wyścigach
z wyłączeniem lekkoatletycznych i pływania, sztuk walki i wszelkiego rodzaju sportów
obronnych, uprawiania sportów, do których wykonywania potrzebne są odpowiednie
zezwolenia, patenty lub inne uprawnienia, a Ubezpieczony uprawnień tych nie posiadał lub
przekroczył posiadane uprawnienia;

2) wypadkiem lotniczym, jeżeli statek powietrzny nie należał do licencjonowanych linii lotniczych;
3) zażyciem środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego
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środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza odpowiedniej
specjalizacji w ramach leczenia lub użyciem przez Ubezpieczonego alkoholu;

4) chorobą Ubezpieczonego, w tym występującą nagle (np. zawałem mięśnia sercowego,
udarem mózgu), z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy chorób i infekcji, stanowiących
następstwo obrażeń fizycznych ciała doznanych wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, o ile
choroby lub infekcje wystąpiły w okresie 30 dni od Nieszczęśliwego Wypadku;

5) leczeniem lub zabiegami leczniczymi, które nie są medyczną koniecznością;
6) dobrowolnym zażyciem trucizny lub wdychaniem wszelkiego rodzaju szkodliwych gazów,

z wyłączeniem sytuacji, gdy wdychanie gazów nastąpiło w związku z wykonywaną pracą;
7) działaniami wojennymi, stanem wojennym;
8) czynnym, dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w Aktach Przemocy, terroryzmu,

powstaniach, rozruchach, zamieszkach;
9) masowym skażeniem radioaktywnym lub chemicznym spowodowanym działaniem broni lub

urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość;
10) epidemią lub masowym zatruciem;
11) wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy zawodowej o ryzykownym charakterze,

w szczególności związanej z:
a) przemysłem budowlanym (m.in. budowniczy, dekarz, instalator wind i dźwigów, malarz

pracujący na wysokościach);
b) przemysłem chemicznym (m.in. pracownik pracujący w rafinerii, przy produkcji kwasów,

zasad);
c) służbą mundurową (m.in. policjant, żołnierz);
d) przemysłem elektrotechnicznym i energetycznym (m.in. elektryk pracujący przy wysokim

napięciu, elektromonter linii wysokiego napięcia, palacz kotłów parowych);
e) przemysłem wydobywczym (m.in. górnik pracujący pod ziemią, pracownik pracujący przy

wydobyciu ropy naftowej lub gazu ziemnego);
f) sportem (m.in. alpinista, bokser, kierowca rajdowy, lotniarz, nurek).

OPŁATA ZA RYZYKO Z TYTUŁU UMOWY DODATKOWEJ

§ 8

1. Począwszy od piątej Rocznicy Polisy, Towarzystwo pobiera opłatę za ryzyko z tytułu Umowy
Dodatkowej.

2. Opłata za ryzyko jest pobierana miesięcznie z góry, w Dacie Miesięcznicy, w wysokości określonej
w Polisie, poprzez umorzenie na Rachunku Ubezpieczającego odpowiedniej liczby Jednostek
Uczestnictwa każdego Funduszu. Jednostki Uczestnictwa są umarzane w proporcjach
odpowiadających udziałowi poszczególnych Funduszy w Wartości Rachunku Ubezpieczenia.

3. Opłata za ryzyko jest ustalana jako iloczyn miesięcznej stawki opłaty za ryzyko i wysokości
Świadczenia Ubezpieczeniowego spełnianego z tytułu Umowy Dodatkowej. Stawki opłaty za
ryzyko są określone w załączniku do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia.

4. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej, przy czym śmierć Ubezpieczonego skutkuje pełnym wykorzystaniem tej
ochrony.

5. Przy wyliczaniu wysokości pierwszej opłaty za ryzyko uwzględnia się aktualny wiek
Ubezpieczonego.



WYGAŚNIĘCIE UMOWY DODATKOWEJ

§ 9

Umowa Dodatkowa wygasa w najbliższej z następujących dat:
1) wygaśnięcia Umowy Podstawowej;
2) upływu okresu wypowiedzenia Umowy Dodatkowej;
3) upływu okresu, na który została zawarta Umowa Dodatkowa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

O ile Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia nie stanowią inaczej, do Umowy Dodatkowej
stosuje się odpowiednio postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których
została zawarta Umowa Podstawowa, z wyłączeniem postanowień dotyczących zawieszenia
opłacania Składek, wznowienia Umowy Ubezpieczenia i Okresu Prolongaty.

§ 11

Niniejsze warunki zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 16 grudnia 2008 r.,
zmienione uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 15 marca 2010 r. i mają zastosowanie do Umów
Dodatkowych zawieranych od dnia 22 kwietnia 2010 r.
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Michał Biedzki
Prezes Zarządu

Marek Fereniec
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