
 
 

© Amplico Life S.A., 2007 

Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 
 

 
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia   
na Wypadek Całkowitego Inwalidztwa lub Uszczerbku na 
Zdrowiu na Skutek Nieszczęśliwego Wypadku 
 
 
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Wypadek Całkowitego Inwalidztwa lub Uszczerbku 
na Zdrowiu na Skutek Nieszczęśliwego Wypadku (zwane dalej 
„Warunkami”) mają zastosowanie w Umowach Ubezpieczenia 
zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie. 
 
Definicje 
§ 2 

Użytym w niniejszych warunkach określeniom nadaje się znaczenie 
przyjęte w OWU, poniższe określenia oznaczają: 
1. Umowa Dodatkowa – umowa zawierana na podstawie 

pisemnego wniosku Ubezpieczającego łącznie z 
ubezpieczeniem na życie lub w czasie trwania ubezpieczenia na 
życie pod warunkiem zaakceptowania powyższego wniosku 
przez Towarzystwo, 

2. Nieszcz ęśliwy Wypadek – niezależne od woli, nagłe i 
gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które 
wystąpiło w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa w 
zakresie Umowy Dodatkowej i spowodowało u Ubezpieczonego 
fizyczne obrażenia ciała, 

3. Całkowite i Trwałe Inwalidztwo – całkowita i zgodnie z 
aktualną wiedzą medyczną trwała, to jest nie rokująca poprawy 
niezdolność Ubezpieczonego do podejmowania działalności 
gospodarczej i wykonywania pracy przynoszącej dochód lub 
wynagrodzenie, zgodnej z jego wykształceniem i przyuczeniem i 
doświadczeniem, 

4. Uszczerbek na Zdrowiu – trwała fizyczna strata funkcji 
narządu, układu lub kończyny, lub złamanie nie powodujące 
trwałej straty funkcji kończyny,  

5. Złamanie  – medycznie stwierdzone przerwanie ciągłości tkanki 
kostnej  

 
Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest Całkowite i Trwałe Inwalidztwo 
lub Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego na skutek 
Nieszczęśliwego Wypadku. 
 
Odpowiedzialno ść Towarzystwa 
§ 4 

1. Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie Umowy Dodatkowej 
rozpoczyna się od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej. 

2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej 
wygasa w dniu 65 urodzin Ubezpieczonego. 

Wyłączenie odpowiedzialno ści Towarzystwa 
§ 5 

 
Świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej nie zostanie wypłacone, 
jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego powstały bezpośrednio lub 
pośrednio, całkowicie lub częściowo w wyniku: 
1. samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego, 

niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego, 
2. lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem 

transportu w charakterze pasażera lub innym, z wyjątkiem lotu w 
charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotniczych 
odbywanego na ustalonej trasie i według zaplanowanego 
rozkładu, 

3. obrażeń odniesionych w czasie usiłowania lub popełnienia 
przestępstwa przez Ubezpieczonego a także w wyniku 
stawiania oporu podczas zatrzymania lub aresztowania, 

4. choroby, ułomności fizycznej lub psychicznej oraz medycznych 
lub chirurgicznych skutków jej leczenia, dyskopatii, rwy 
kulszowej, przepukliny, AIDS, zatrucia ptomainami lub infekcji 
bakteryjnej (z wyjątkiem infekcji ropnej powstałej w wyniku 
przypadkowego skaleczenia lub zranienia), 

5. uczestnictwa w zawodach z użyciem pojazdów kołowych, koni, 
łodzi lub nart wodnych, 

6. wypadku wynikłego z faktu pozostawania przez 
Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, środków 
odurzających lub innych substancji toksycznych, z wyjątkiem 
zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza. 

W przypadku złamania nie powodującego straty funkcji kończyny 
świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej nie zostanie wypłacone 
także w przypadku, gdy obrażenia fizyczne Ubezpieczonego 
powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo w 
wyniku: 
7. czynności spowodowanych lub wywołanych z winy umyślnej 

Ubezpieczonego, 
8. leczenia lub zabiegu chirurgicznego za wyjątkiem całkowicie 

niezbędnych w celu leczenia Ubezpieczonego, 
9. uprawiania przez Ubezpieczonego sportu wyczynowego, 
10. jazdy motocyklem lub skuterem o pojemności powyżej 50 cm3, 
11. pełnienia przez Ubezpieczonego służby wojskowej w 

jakimkolwiek kraju. 
 
Wypłata świadcze ń 
§ 6 

1. Całkowite i trwałe inwalidztwo 
1) W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 

Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w 
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Szczegółowej 
Umowie Ubezpieczenia zgodnie z Tabelą Świadczeń pod 
warunkiem, że 
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a) Ubezpieczony odniósł fizyczne obrażenia ciała na skutek 
nieszczęśliwego wypadku i 

b) fizyczne obrażenia ciała powodujące całkowite i trwałe 
inwalidztwo Ubezpieczonego zostały stwierdzone 
w terminie 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku i 

c) bezpośrednią i wyłączną przyczyną całkowitego i trwałego 
inwalidztwa Ubezpieczonego były wymienione wyżej 
obrażenia ciała i 

d) całkowite i trwałe inwalidztwo trwało nieprzerwanie przez 
12 kolejnych miesięcy licząc od daty nieszczęśliwego 
wypadku i  na zakończenie tego okresu pozostaje 
całkowitym i trwałym, to jest zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną nie rokuje poprawy.  

2) Świadczenie zostanie pomniejszone o kwoty należne lub 
wypłacone wcześniej – zgodnie z warunkami niniejszej Umowy 
Dodatkowej - z tytułu tego samego nieszczęśliwego wypadku. 

 
2. Uszczerbek na zdrowiu 
1) W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 

Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie stanowiące 
część sumy ubezpieczenia określonej w Szczegółowej Umowie 
Ubezpieczenia pod warunkiem, że 
a) Ubezpieczony odniósł fizyczne obrażenia ciała na skutek 

nieszczęśliwego wypadku i  
b) fizyczne obrażenia ciała powodujące Uszczerbek na 

zdrowiu zostały stwierdzone w terminie 180 dni od daty 
nieszczęśliwego wypadku i  

c) bezpośrednią i wyłączną przyczyną Uszczerbku na zdrowiu 
były wymienione wyżej obrażenia ciała. 

2) Świadczenie zostanie pomniejszone o kwoty należne lub 
wypłacone wcześniej – zgodnie z warunkami niniejszej Umowy 
Dodatkowej - z tytułu tego samego nieszczęśliwego wypadku. 

3) Wysokość świadczenia zostanie ustalona przez lekarza 
powołanego przez Towarzystwo na podstawie „Tabeli norm 
oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w 
ubezpieczeniach grupowych”, stanowiącej integralną część 
niniejszej umowy. Tabela dostępna jest w Biurze Głównym 
Towarzystwa, biurach terenowych, i na stronie internetowej 
www.amplico.pl 

 
§ 7 

1. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że wszystkie 
składki z tytułu Umowy Ubezpieczenia zostały opłacone. 

2. Wypłata świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu 
przez Towarzystwo dokumentów niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Towarzystwa zgodnie z warunkami Umowy 
Dodatkowej. 

3. Wypłata świadczenia z tytułu całkowitego i trwałego inwalidztwa 
powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
Umowy Dodatkowej w odniesieniu do Ubezpieczonego, któremu 
świadczenie zostało wypłacone. 

4. Wypłata świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu nie 
powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
Umowy Dodatkowej w przypadku, gdy Ubezpieczony pozostaje 
nadal uprawnionym do ubezpieczenia na życie. W razie zajścia 
następnego zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo wypłaci 
świadczenie zgodnie z  § 6 i z zastrzeżeniem ust 2 § 8. 

 
Ustalenie wysoko ści wypłaty świadczenia 
§ 8 

1. W przypadku straty funkcji w obrębie kilku narządów, układów 
lub kończyn lub złamania części sumy ubezpieczenia 
odpowiadające poszczególnym narządom lub kończynom 
dodaje się, jednakże wypłacone świadczenie nie może 
przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia określonej Umową 
Ubezpieczenia. 

2. W przypadku anatomicznego uszkodzenia bądź dysfunkcji 
narządu, układu lub kończyny powstałych przed datą objęcia 
Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy 
Dodatkowej, części sumy ubezpieczenia zostaną pomniejszone 
proporcjonalnie do stopnia inwalidztwa istniejącego uprzednio. 

3. Świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego zostanie 
wypłacone po okresie pełnej rekonwalescencji i potwierdzeniu 
trwałego charakteru inwalidztwa, jednak nie później niż 1 rok od 
daty nieszczęśliwego wypadku. 

4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań 
Ubezpieczonego przez lekarza powołanego przez Towarzystwo 
w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu lub 
potwierdzenia całkowitego i trwałego inwalidztwa. 

 
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową dodatkową 
podlegają uregulowaniom Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie oraz właściwym przepisom obowiązującego 
prawa. 
 
 

Warszawa, dnia 1 czerwca 2007 roku 
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