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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 
 

 
 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia  
na Wypadek Groźnej Choroby 
 

 
Rozdział I 
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Groźnej Choroby Pracownika 
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na 
Wypadek Groźnej Choroby (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. rak  – guz złośliwy charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem oraz 
rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych i naciekaniem tkanki, 
białaczka z wyłączeniem przewlekłej białaczki limfatycznej, chłoniaki i 
czerniaki złośliwe. Wyłączone są nieinwazyjne raki in-situ, guzy 
w obecności wirusa HIV oraz wszelkie raki skóry (poza wspomnianym 
czerniakiem złośliwym); 

3. zawał mi ęśnia sercowego  – oznacza obumarcie fragmentu mięśnia 
sercowego w wyniku jego niedokrwienia. Diagnoza musi być oparta na 
trzech lub więcej z niżej podanych pięciu kryteriach, które są podstawą 
rozpoznania świeżego zawału mięśnia sercowego: 
a) stwierdzony w wywiadzie medycznym typowy ból w klatce 

piersiowej, 
b) świeże zmiany w EKG potwierdzające zawał mięśnia sercowego, 
c) diagnostycznie istotne podwyższenie poziomu frakcji mięśniowej 

enzymu – kinazy kreatyninowej, 
d) diagnostycznie istotne podwyższenie poziomu Troponiny (T lub I), 
e) frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 50% mierzona 3 

miesiące lub później od dokonanego zawału; 
4. choroba wie ńcowa wymagaj ąca leczenia operacyjnego  – przebycie, 

w następstwie objawów dusznicy bolesnej, operacji z zastosowaniem 
krążenia pozaustrojowego w celu likwidacji zwężenia lub niedrożności 
dwóch lub więcej tętnic wieńcowych za pomocą przeszczepów 
omijających (by-pass), z wyłączeniem przezskórnej plastyki balonowej i 
innych technik nieoperacyjnych; 

5. udar  – epizod krążeniowo-mózgowy wywołujący trwałe i nieodwracalne 
następstwa neurologiczne (trwające dłużej niż 24 godziny), któremu 
towarzyszy trwały i nieodwracalny ubytek neurologiczny, w tym: 
a) zawał tkanki mózgowej; 
b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy; 
c) zator materiałem pochodzenia pozaczaszkowego.  
Diagnoza musi być oparta na wszystkich wymienionych poniżej 
kryteriach: 
a) potwierdzone przez lekarza neurologa objawy trwałego 

uszkodzenia układu nerwowego, 
b) zmiany stwierdzone zostały w rezonansie magnetycznym lub 

tomografii komputerowej lub innym wiarygodnym badaniem 

obrazowym potwierdzającym rozpoznanie świeżo przebytego udaru 
mózgowego. 

Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: 
a) przemijające niedokrwienie mózgu, 
b) uszkodzenia mózgu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub 

urazem; 
6. niewydolno ść nerek  – schyłkowa niewydolność nerek na skutek 

przewlekłego nieodwracalnego upośledzenia czynności obu z nich, 
udokumentowana regularnym odbywaniem przez Ubezpieczonego 
dializy nerek lub przebyciem przeszczepu nerki; 

7. przeszczepienie narz ądów  – leczenie operacyjne Ubezpieczonego 
obejmujące przeszczepienie następujących (jednego lub kilku) narządów 
pochodzenia ludzkiego: serca, płuca, wątroby, trzustki lub nerki; 

8. utrata wzroku  – całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku obu 
oczu na skutek choroby, której rozpoznanie potwierdzą klinicznie lekarz 
okulista i lekarz powołany przez Towarzystwo; 

9. śpiączka  – stan nieprzytomności z brakiem reakcji na bodźce 
zewnętrzne (albo potrzeby fizjologiczne) utrzymujący się nieprzerwanie 
co najmniej przez 96 godzin i skutkujący trwałymi,  nieodwracalnymi 
ubytkami (deficytami) neurologicznymi. Koniecznym wymogiem jest 
użycie systemów podtrzymujących życie; 

10. powa żne oparzenie  – oparzenie trzeciego stopnia będące wynikiem 
wypadku, obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała, mierzone 
zgodnie z „regułą dziewiątek” mapy powierzchni ciała; 

11. utrata mowy  – całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy trwająca 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Dokumentacja 
medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją specjalisty 
(laryngolog) i potwierdzać uraz lub chorobę strun głosowych. Wykluczone 
są przypadki, gdzie powodem utraty mowy są przyczyny psychiczne. 
Utrata mowy oznacza niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub 
zrozumiale mówionego języka; 

12. stwardnienie rozsiane  – choroba charakteryzująca się demielinizacją w 
mózgu i rdzeniu kręgowym. Diagnoza powinna być jednoznaczna i 
wymagane jest potwierdzenie przez specjalistę neurologa więcej niż 
jednego epizodu właściwie określonego deficytu neurologicznego 
z utrzymującymi się objawami zajęcia nerwów wzrokowych pnia mózgu i 
rdzenia kręgowego z równoczesnym osłabieniem koordynacji oraz funkcji 
ruchowej i czuciowej. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem 
stwierdzenia u Ubezpieczonego inwalidztwa przekraczającego 75% 
potwierdzonego przez lekarza powołanego przez Towarzystwo; 

13. operacja zastawek serca  – przebyta operacja na otwartym sercu w celu 
wymiany lub naprawy nieprawidłowości (wad) zastawek serca. 
Rozpoznanie nieprawidłowości (wad) zastawek musi być potwierdzone 
cewnikowaniem serca lub echokardiogramem. Wskazania do operacji 
muszą być potwierdzone przez specjalistę kardiologa; 

14. utrata słuchu  – całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich 
dźwięków jako rezultat ostrej choroby lub wypadku. Dokumentacja 
medyczna powinna być koniecznie poparta właściwą konsultacją 
specjalisty (laryngolog) włączając badanie audiometrii tonalnej oraz 
badanie progu słyszenia; 

15. parali ż – całkowita, nieodwracalna utrata władzy w dwóch lub więcej 
kończynach z powodu urazu lub choroby rdzenia kręgowego lub mózgu. 
Utrata władzy musi być potwierdzona jako trwała przez specjalistę 
neurologa. Utrata władzy w kończynach określona jako porażenie 
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obustronne (diplegia), porażenie czterokończynowe (tetraplegia i 
quadriplegia) jest objęte ubezpieczeniem. Przy orzekaniu zasadności 
roszczenia nie bierze się pod uwagę niedowładów; 

16. utrata ko ńczyn – całkowita, nieodwracalna utrata dwóch lub więcej 
kończyn spowodowana zewnętrznym urazem. Ubezpieczenie obejmuje 
także jednoczesną utratę obu dłoni lub obu stóp oraz jednoczesną utratę 
jednej dłoni i jednej stopy; 

17. łagodny guz mózgu – łagodny guz mózgu charakteryzujący się 
wszystkimi poniższymi cechami: 
a) występowanie zagrożenia życia, 
b) spowodowanie uszkodzenia mózgu, 
c) guz został usunięty chirurgicznie lub w przypadku nieoperacyjności 

spowodował trwały deficyt neurologiczny, 
d) występowanie guza zostało potwierdzone przez specjalistę-

neurologa lub neurochirurga w oparciu o wyniki magnetycznego 
rezonansu jądrowego, tomografii komputerowej lub innych 
wiarygodnych badań obrazowych. 

Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: 
a) torbiele, 
b) ziarniniaki, 
c) malformacje naczyniowe, 
d) krwiaki, 
e) guzy przysadki mózgowej oraz rdzenia kręgowego; 

18. operacja aorty – przebycie zabiegu operacyjnego z powodu choroby 
aorty, polegającego na wycięciu i zastąpieniu zmienionego chorobowo 
odcinka aorty przez przeszczep. Pod pojęciem aorty rozumie się aortę 
piersiową i brzuszną bez odgałęzień; 

19. AIDS – Zespół Nabytego Niedoboru Odpornościowego (AIDS) będzie 
używany w znaczeniu nadanym przez definicję Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO). Kopia tej definicji znajduje się w Biurze Głównym 
Amplico Life. Zespół Nabytego Niedoboru Odpornościowego (AIDS) 
obejmuje zakażenie wirusem HIV, encefalopatię (otępienie) oraz zespół 
wyniszczenia, będące wynikiem zakażenia wirusem HIV. 

 
Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest wystąpienie objawów choroby 
zdefiniowanej w § 2 punkty 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 17 lub 
przebycie leczenia operacyjnego zdefiniowanego w § 2 punkty 4, 7, 13 i 18. 
 
Odpowiedzialno ść Towarzystwa 
§ 4 

1. Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie umowy dodatkowej 
rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej. 

2. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia odpowiedzialność 
Towarzystwa w terminie 3 miesięcy od daty takiej zmiany ogranicza się 
do sumy ubezpieczenia obowiązującej przed tą datą. 

3. 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 
choroba lub leczenie operacyjne nastąpi pośrednio lub bezpośrednio w wyniku: 
1. samookaleczenia Ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności 

Ubezpieczonego, 
2. łamania prawa a także w wyniku stawiania oporu podczas zatrzymania 

lub aresztowania, 
3. nadużycia alkoholu, środków odurzających lub farmaceutycznych, z 

wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, 
4. AIDS,  
5. radiacji, reakcji jądrowej lub skażenia radioaktywnego,  
6. działania trucizny, trujących gazów lub oparów,  
7. zdarzenia (choroby lub leczenia operacyjnego), w przypadku którego, 

Ubezpieczony otrzymał diagnozę choroby bądź zalecenie leczenia 
operacyjnego lub był świadomy wystąpienia choroby bądź konieczności 
przeprowadzenia leczenia operacyjnego przed datą objęcia ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej. 
Ubezpieczony, u którego dokonano rozpoznania jednej z chorób 
zdefiniowanych w § 2 punkty 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 lub 
dokonano lub zalecono dokonanie leczenia operacyjnego 
zdefiniowanego w §2 punkty 4, 7, 13 lub 18 przed datą objęcia ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej, zostanie objęty 

ubezpieczeniem na podstawie umowy dodatkowej z poniższymi 
wykluczeniami: 
 

Punkt 
z § 2 

Zdarzenie zaistniałe przed objęciem 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu 

umowy dodatkowej 

Wykluczenie ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie 

z definicjami zawartymi w § 2 
2 Rak  2, 7, 17 
3 Zawał mięśnia sercowego  3, 4, 5, 7, 13, 18 
4 Choroba wieńcowa wymagająca 

leczenia operacyjnego 
 3, 4, 5, 7, 13, 18 

5 Udar  3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18 
6 Niewydolność nerek  6, 7 
7 Przeszczepienie narządu  2, 6, 7, 9 
8 Utrata wzroku  8, 17 
9 Śpiączka  5, 8, 9, 11, 17 
10 Poważne oparzenie  10 
11 Utrata mowy  5, 9, 11, 17 
12 Stwardnienie rozsiane  8, 9, 12 
13 Operacja zastawek serca  3, 4, 5, 7, 9, 13, 18 
14 Utrata słuchu  14 
15 Paraliż  15 
16 Utrata kończyn  16 
17 Łagodny  guz mózgu  2, 5, 8, 9, 11, 17 
18 Operacja aorty 3, 4, 5, 13, 18 

 
Wypłata świadcze ń 
§ 6 

1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo wypłaci 
Ubezpieczonemu, niezależnie od świadczenia z tytułu umowy 
ubezpieczenia na życie lub umów dodatkowych, świadczenie w 
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Umowie Ubezpieczenia pod 
warunkiem, że Ubezpieczony pozostanie przy życiu w ciągu 30 dni od 
daty: 
1) rozpoznania jednej z chorób zdefiniowanych w § 2 punkty 2, 3, 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 lub 
2) zakończenia leczenia operacyjnego zdefiniowanego w § 2 punkty 4, 

7, 13 lub 18. 
2. Świadczenie zostanie wypłacone w przypadku, gdy objawy choroby 

pojawią się lub gdy leczenie operacyjne nastąpi lub zostanie zalecone po 
raz pierwszy po upływie 3 miesięcy od daty objęcia Ubezpieczonego 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. W przypadku pracowników objętych ubezpieczeniem grupowym przez 
inny zakład ubezpieczeń w zakresie obejmującym ubezpieczenie na 
wypadek groźnej choroby bezpośrednio przed objęciem ubezpieczeniem 
z tytułu niniejszej umowy i rezygnujących z tego ubezpieczenia, uchyla 
się okres karencji (wymieniony w § 4 ust 1 OWU na Wypadek Groźnej 
Choroby) w części odpowiadającej liczbie miesięcy, przez które działała 
ochrona ubezpieczeniowa w poprzednim zakładzie ubezpieczeń z tytułu 
tej umowy z następującymi zastrzeżeniami: 
(i) uchylenie okresu karencji dotyczy wyłącznie wysokości sumy 

ubezpieczenia na wypadek groźnej choroby oraz zakresu 
ubezpieczenia, a w szczególności listy groźnych chorób (operacji) 
w poprzednim zakładzie ubezpieczeń, 

(ii) uchylenie okresu karencji dotyczy pracowników świadczących 
pracę i objętych ubezpieczeniem z tytułu umowy w dniu jej wejścia 
w życie, 

(iii) wysokość wypłaconego świadczenia nie może przewyższyć sumy 
ubezpieczenia wynikającej z niniejszej umowy ubezpieczenia. 

Uchylenie okresu karencji ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem 
dostarczenia do Towarzystwa w terminie 14 dni od daty otrzymania 
polisy listy osób ubezpieczonych w poprzednim zakładzie ubezpieczeń 
wraz z sumą ubezpieczenia na wypadek groźnej choroby, okresem 
ubezpieczenia i potwierdzeniem rezygnacji z tego ubezpieczenia. 

4. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej zostanie wypłacone z 
zastrzeżeniem § 5 i § 6 niniejszych warunków.  

5. Wypłata świadczenia zgodnie z ust 1 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, ochrona 
ubezpieczeniowa z tytułu umowy dodatkowej będzie zredukowana o 
chorobę lub leczenie operacyjne, z tytułu którego Ubezpieczony otrzymał 
świadczenie oraz o choroby i leczenia operacyjne pozostające w związku 
przyczynowo-skutkowym zgodnie z tabelą zdefiniowaną w § 5 punkt 7. 

6. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że wszystkie składki z 
tytułu umowy ubezpieczenia zostały opłacone. 
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7. Wypłata świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez 
Towarzystwo dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
Towarzystwa zgodnie z warunkami umowy dodatkowej. 

8. W trakcie postępowania wszczętego w związku ze zgłoszeniem 
zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo ma prawo do 
przeprowadzenia na swój koszt badania lekarskiego Ubezpieczonego. 
Jeżeli Ubezpieczony odmówi poddania się tym badaniom, Towarzystwo 
może uchylić się od wypłaty świadczenia z tytułu umowy dodatkowej. 

9. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wszelkie świadczenia, które 
powinny być wypłacone Ubezpieczonemu zostaną wypłacone 
Uposażonemu. 

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

 
 

Rozdział II 
Ogólne Warunki Grupowego Rodzinnego Ubezpieczenia na Wypadek Groźnej Choroby  
 

 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Rodzinnego 
Ubezpieczenia na Wypadek Groźnej Choroby (zwane dalej „Warunkami”) mają 
zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych 
Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie, jeśli specyfikacja świadczeń i 
stawek/ szczegółowa umowa ubezpieczenia to przewiduje. 
 
Osoby obj ęte ubezpieczeniem rodzinnym 
 
Grupowe Rodzinne Ubezpieczenie na Wypadek Groźnej Choroby obejmuje: 
a) małżonka pracownika (Ubezpieczonego), 
b) dzieci Ubezpieczonego od urodzenia do ukończenia lat 19, a jeżeli się 

kształcą i nie pracują zawodowo – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 

 
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. rak – guz złośliwy charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem oraz 
rozprzestrzenianiem się komórek notworowych i naciekaniem tkanki, 
białaczka z wyłączeniem przewlekłej białaczki limfatycznej, chłoniaki i 
czerniaki złośliwe. Wyłączone są nieinwazyjne raki in-situ, guzy 
w obecności wirusa HIV oraz wszelkie raki skóry (poza wspomnianym 
czerniakiem złośliwym); 

3. zawał mi ęśnia sercowego – oznacza obumarcie fragmentu mięśnia 
sercowego w wyniku jego niedokrwienia. Diagnoza musi być oparta na 
trzech lub więcej z niżej podanych pięciu kryteriach, które są podstawą 
rozpoznania świeżego zawału mięśnia sercowego: 
a) stwierdzony w wywiadzie medycznym typowy ból w klatce 

piersiowej, 
b) świeże zmiany w EKG potwierdzające zawał mięśnia sercowego, 
c) diagnostycznie istotne podwyższenie poziomu frakcji mięśniowej 

enzymu – kinazy kreatyninowej, 
d) diagnostycznie istotne podwyższenie poziomu Troponiny (T lub I), 
e) frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 50% mierzona 3 

miesiące lub później od dokonanego zawału; 
4. choroba wie ńcowa wymagaj ąca leczenia operacyjnego  – przebycie, 

w następstwie objawów dusznicy bolesnej, operacji z zastosowaniem 
krążenia pozaustrojowego w celu likwidacji zwężenia lub niedrożności 
dwóch lub więcej tętnic wieńcowych za pomocą przeszczepów 
omijających (by-pass), z wyłączeniem przezskórnej plastyki balonowej i 
innych technik nieoperacyjnych; 

5. udar  – epizod krążeniowo-mózgowy wywołujący trwałe i nieodwracalne 
następstwa neurologiczne (trwające dłużej niż 24 godziny), któremu 
towarzyszy trwały i nieodwracalny ubytek neurologiczny, w tym: 
a) zawał tkanki mózgowej; 
b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy; 
c) zator materiałem pochodzenia pozaczaszkowego.  

 
Diagnoza musi być oparta na wszystkich wymienionych poniżej 
kryteriów:  
a) potwierdzone przez lekarza neurologa objawy trwałego     

uszkodzenia układu nerwowego, 

b) zmiany stwierdzone zostały w rezonansie magnetycznym lub t   
tomografii komputerowej lub innym wiarygodnym badaniem 
obrazowym potwierdzającym rozpoznanie świeżo przebytego udaru 
mózgowego. 
Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: 

a) przemijające niedokrwienie mózgu, 
b) uszkodzenia mózgu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub 

urazem; 
6. niewydolno ść nerek  – schyłkowa niewydolność nerek na skutek 

przewlekłego nieodwracalnego upośledzenia czynności obu z nich, 
udokumentowana regularnym odbywaniem przez osobę ubezpieczoną 
dializy nerek lub przebyciem przeszczepu nerki; 

7. przeszczepienie narz ądów  – leczenie operacyjne osoby ubezpieczonej 
obejmujące przeszczepienie następujących (jednego lub kilku) narządów 
pochodzenia ludzkiego: serca, płuca, wątroby, trzustki lub nerki; 

8. utrata wzroku  – całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku obu 
oczu na skutek choroby, której rozpoznanie potwierdzą klinicznie lekarz 
okulista i lekarz powołany przez Towarzystwo; 

9. śpiączka  – stan nieprzytomności z brakiem reakcji na bodźce 
zewnętrzne (albo potrzeby fizjologiczne) utrzymujący się nieprzerwanie 
co najmniej przez 96 godzin i skutkujący trwałymi, nieodwracalnymi 
ubytkami (deficytami) neurologicznymi. Koniecznym wymogiem jest 
użycie systemów podtrzymujących życie; 

10. powa żne oparzenie  – oparzenie trzeciego stopnia będące wynikiem 
wypadku, obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała, mierzone 
zgodnie z „regułą dziewiątek” mapy powierzchni ciała; 

11. utrata mowy  – całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy trwająca 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Dokumentacja 
medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją specjalisty 
(laryngolog) i potwierdzać uraz lub chorobę strun głosowych. Wykluczone 
są przypadki, gdzie powodem utraty mowy są przyczyny psychiczne. 
Utrata mowy oznacza niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub 
zrozumiale mówionego języka; 

12. stwardnienie rozsiane  – choroba charakteryzująca się demielinizacją w 
mózgu i rdzeniu kręgowym. Diagnoza powinna być jednoznaczna i 
wymagane jest potwierdzenie przez specjalistę neurologa więcej niż 
jednego epizodu właściwie określonego deficytu neurologicznego 
z utrzymującymi się objawami zajęcia nerwów wzrokowych pnia mózgu i 
rdzenia kręgowego z równoczesnym osłabieniem koordynacji oraz funkcji 
ruchowej i czuciowej. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem 
stwierdzenia u osoby ubezpieczonej inwalidztwa przekraczającego 75% 
potwierdzonego przez lekarza powołanego przez Towarzystwo; 

13. operacja zastawek serca  – przebyta operacja na otwartym sercu w celu 
wymiany lub naprawy nieprawidłowości (wad) zastawek serca. 
Rozpoznanie nieprawidłowości (wad) zastawek musi być potwierdzone 
cewnikowaniem serca lub echokardiogramem. Wskazania do operacji 
muszą być potwierdzone przez specjalistę kardiologa; 

14. utrata słuchu  – całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich 
dźwięków jako rezultat ostrej choroby lub wypadku. Dokumentacja 
medyczna powinna być koniecznie poparta właściwą konsultacją 
specjalisty (laryngolog) włączając badanie audiometrii tonalnej oraz 
badanie progu słyszenia; 

15. parali ż – całkowita, nieodwracalna utrata władzy w dwóch lub więcej 
kończynach z powodu urazu lub choroby rdzenia kręgowego lub mózgu. 
Utrata władzy musi być potwierdzona jako trwała przez specjalistę 
neurologa. Utrata władzy w kończynach określona jako porażenie 
obustronne (diplegia), porażenie czterokończynowe (tetraplegia i 
quadriplegia) jest objęte ubezpieczeniem. Przy orzekaniu zasadności 
roszczenia nie bierze się pod uwagę niedowładów; 

16. utrata ko ńczyn  – całkowita, nieodwracalna utrata dwóch lub więcej 
kończyn spowodowana zewnętrznym urazem. Ubezpieczenie obejmuje 
także jednoczesną utratę obu dłoni lub obu stóp oraz jednoczesną utratę 
jednej dłoni i jednej stopy; 
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17. łagodny guz mózgu  – łagodny guz mózgu charakteryzujący się 
wszystkimi poniższymi cechami: 

a) występowanie zagrożenia życia, 
b) spowodowanie uszkodzenia mózgu, 
c) guz został usunięty chirurgicznie lub w przypadku 

nieoperacyjności spowodował trwały deficyt neurologiczny, 
d) występowanie guza zostało potwierdzone przez specjalistę-

neurologa lub neurochirurga w oparciu o wyniki magnetycznego 
rezonansu jądrowego, tomografii komputerowej lub innych 
wiarygodnych badań obrazowych. 

         Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: 
a) torbiele, 
b) ziarniniaki, 
c) malformacje naczyniowe, 
d) krwiaki, 
e) guzy przysadki mózgowej oraz rdzenia kręgowego; 

18. operacja aorty  – przebycie zabiegu operacyjnego z powodu choroby 
aorty, polegającego na wycięciu i zastąpieniu zmienionego chorobowo 
odcinka aorty przez przeszczep. Pod pojęciem aorty rozumie się aortę 
piersiową i brzuszną bez odgałęzień; 

19. wrodzone wady serca  – wrodzone wady serca przebiegające z sinicą, 
powodujące stan złego utlenowania krwi, będący następstwem jednej z 
poniższych, jednoznacznie zdiagnozowanych wad:  

a) zarośniecie zastawek serca 
b) przełożenie wielkich pni tętniczych 
c) wspólny pień tętniczy 
d) całkowicie nieprawidłowy spływ żył płucnych 
e) tetralogia Fallota 

Wszystkie inne wady serca są wyłączone. 
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza specjalistę w 
dziedzinie kardiologii oraz lekarza powołanego przez Towarzystwo i 
potwierdzone odpowiednimi badaniami dodatkowymi jak np. ECHO 
serca; 

20. dzieci ęce pora żenie mózgowe  - wrodzone porażenie mózgowe 
scharakteryzowane jako spastyczne porażenie czterokończynowe z 
towarzyszącymi napadami drgawek i głębokim upośledzeniem 
umysłowym. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza 
specjalistę w dziedzinie neurologii oraz przez lekarza powołanego przez 
Towarzystwo; 

21. dystrofia mi ęśniowa  – jeden z  niżej podanych typów dystrofii: 
Duchena, Becker’a,  obręczowo- kończynowa. Pozostałe typy są 
wykluczone. Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie neurologii, lekarza powołanego przez Towarzystwo oraz 
wynikiem biopsji mięśni i podwyższonym poziomem fosfokinazy 
kreatyninowej; 

22. zespół Down’a  – nieprawidłowość chromosomalna, ściśle związana z 
aberracją autosomalną, polegającą na dodatkowym chromosomie w 21 
parze chromosomów, charakteryzująca się: zmniejszonym napięciem 
mięśniowym, małogłowiem, krótkogłowiem, płaską potylicą oraz 
umysłowym i fizycznym upośledzeniem. Diagnoza powinna być oparta 
wyłącznie na aktualnie akceptowanych kryteriach rozpoznania zespołu 
Downa tzn. na teście chromosomalnym i pełnym badaniu przez lekarza 
powołanego przez Towarzystwo. Diagnoza musi być poparta przez fakt 
opóźnionego rozwoju fizycznego i umysłowego, co oznacza IQ poniżej 
50; 

23. mukowiscydoza  – jednoznacznie zdiagnozowana mukowiscydoza, 
potwierdzona przez lekarza specjalistę oraz lekarza Towarzystwa; 

24. AIDS – Zespół Nabytego Niedoboru Odpornościowego (AIDS) będzie 
używany w znaczeniu nadanym przez definicję Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO). Kopia tej definicji znajduje się w Biurze Głównym 
Amplico Life. Zespół Nabytego Niedoboru Odpornościowego (AIDS) 
obejmuje zakażenie wirusem HIV, encefalopatię (otępienie) oraz zespół 
wyniszczenia, będące wynikiem zakażenia wirusem HIV. 

 
Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym w przypadku małżonka pracownika jest 
wystąpienie objawów choroby zdefiniowanej w § 2 punkty 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16 i 17 lub przebycie leczenia operacyjnego zdefiniowanego w 
§ 2 punkty 4, 7, 13 i 18. 
 
Zdarzeniem ubezpieczeniowym w przypadku dziecka pracownika jest 
wystąpienie objawów choroby zdefiniowanej w § 2 punkty 2, 6, 8, 9, 11, 14, 19, 

20, 21, 22 i 23 lub przebycie leczenia operacyjnego zdefiniowanego w § 2 
punkty 7 i 13. 
 
Odpowiedzialno ść Towarzystwa 
§ 4 

1. Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie umowy dodatkowej w części 
dotyczącej małżonka pracownika rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy 
od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu 
umowy dodatkowej. 

2. Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie umowy dodatkowej w części 
dotyczącej dziecka pracownika rozpoczyna się po upływie: 
- 3 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną 

ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej w przypadku 
wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w § 2 punkty 2, 
6, 8, 9, 11, 14 lub przebycia leczenia operacyjnego zdefiniowanego w 
§ 2 punkty 7 i 13. 

- 9 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej w przypadku 
wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w § 2 punkty 
19, 20, 21, 22 i 23. 

3. Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie umowy dodatkowej w części 
dotyczącej dziecka pracownika w przypadku adoptowania dziecka 
rozpoczyna się po upływie: 
- 3 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną 

ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej w przypadku 
wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w § 2 punkty 2, 
6, 8, 9, 11, 14 lub przebycia leczenia operacyjnego zdefiniowanego w 
§ 2 punkty 7 i 13. 

- 9 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej w przypadku 
wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w § 2 punkty 
19, 20, 21, 22 i 23. 

4. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia odpowiedzialność 
Towarzystwa w terminie: 
- 3 miesięcy od daty takiej zmiany w części dotyczącej małżonka 

pracownika w odniesieniu do zdarzenia ubezpieczeniowego 
opisanego w § 2 punkty 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 17 lub 
przebycia leczenia operacyjnego zdefiniowanego w § 2 punkty 4, 7, 
13 i 18 

- 3 miesięcy od daty takiej zmiany w części dotyczącej dziecka 
pracownika w odniesieniu do zdarzenia ubezpieczeniowego 
opisanego w § 2 ustęp 2, 6, 8, 9, 11, 14 lub przebycia leczenia 
operacyjnego zdefiniowanego w § 2 punkty 7 i 13 

- 9 miesięcy w odniesieniu do zdarzeń ubezpieczeniowych opisanych 
w § 2 punkty 19, 20, 21, 22 i 23 

ogranicza się do sumy ubezpieczenia obowiązującej przed tą datą. 
5. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej w części 

dotyczącej małżonka Ubezpieczonego wygasa w dniu 65 urodzin 
małżonka. 

6. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej w części 
dotyczącej dziecka Ubezpieczonego wygasa w dniu ukończenia przez 
dziecko 19 lat, a jeżeli dziecko się kształci i nie pracuje zawodowo – do 
czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku 
życia. 

 
Wyłączenie odpowiedzialno ści Towarzystwa  
§ 5 

Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone, jeżeli 
choroba lub leczenie operacyjne nastąpi pośrednio lub bezpośrednio w wyniku: 
1. samookaleczenia osoby ubezpieczonej, niezależnie od stanu 

poczytalności, 
2. łamania prawa a także w wyniku stawiania oporu podczas zatrzymania 

lub aresztowania, 
3. nadużycia alkoholu, środków odurzających lub farmaceutycznych, z 

wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, 
4. AIDS,  
5. radiacji, reakcji jądrowej lub skażenia radioaktywnego, 
6. działania trucizny, trujących gazów lub oparów, 
7. zdarzenia (choroby lub leczenia operacyjnego), w przypadku którego 

osoba ubezpieczona otrzymała diagnozę choroby bądź zalecenie 
leczenia operacyjnego lub była świadoma wystąpienia choroby bądź 
konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego przed datą objęcia 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej. Powyższe zdanie 
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nie ma zastosowania do dzieci pracownika urodzonych po 9 miesiącach 
od daty objęcia ubezpieczeniem Ubezpieczonego. 
Osoba ubezpieczona, u której dokonano rozpoznania jednej z chorób 
zdefiniowanych w § 2 punkty 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23 lub dokonano lub zalecono dokonanie leczenia 
operacyjnego zdefiniowanego w §2 punkty 4, 7, 13 lub 18 przed datą 
objęcia ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej, zostanie 
objęta ubezpieczeniem na podstawie umowy dodatkowej z poniższymi 
wykluczeniami: 
 

A/ Wykluczenia ochrony dotyczące małżonka pracownika: 
 

Punkt z 
§ 2 

Zdarzenie zaistniałe przed 
objęciem ochroną 

ubezpieczeniową z tytułu umowy 
dodatkowej 

Wykluczenie ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie 

z definicjami zawartymi w § 2 

2 Rak  2, 7, 17 
3 Zawał mięśnia sercowego  3, 4, 5, 7, 13, 18 
4 Choroba wieńcowa wymagająca 

leczenia operacyjnego 
 3, 4, 5, 7, 13, 18 

5 Udar  3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18 
6 Niewydolność nerek  6, 7 
7 Przeszczepienie narządu  2, 6, 7, 9 
8 Utrata wzroku  8, 17 
9 Śpiączka  5, 8, 9, 11, 17 
10 Poważne oparzenie  10 
11 Utrata mowy  5, 9, 11, 17 
12 Stwardnienie rozsiane  8, 9, 12 
13 Operacja zastawek serca  3, 4, 5, 7, 9, 13, 18 
14 Utrata słuchu  14 
15 Paraliż  15 
16 Utrata kończyn  16 
17 Łagodny  guz mózgu  2, 5, 8, 9, 11, 17 
18 Operacja aorty 3, 4, 5, 13, 18 
 
B/ Wykluczenia ochrony dotyczące dziecka pracownika: 
 

Punkt z 
§ 2 

Zdarzenie zaistniałe przed 
objęciem pracownika ochroną 

ubezpieczeniową z tytułu 
umowy dodatkowej 

Wykluczenie ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie 

z definicjami zawartymi w § 2 

2 Rak 2, 7 
6 Niewydolność nerek 6, 7 
7 Przeszczepienie narządu 2, 6, 7, 9, 23 
8 Utrata wzroku 8, 20 
9 Śpiączka 8, 9, 11, 20, 21 

11 Utrata mowy 9, 11, 20 
13 Operacja zastawek serca 7, 9, 13, 19 
14 Utrata słuchu 14, 20 
19 Wrodzone wady serca 7, 9, 19 
20 Dziecięce porażenie 

mózgowe 
8, 9, 11, 14, 20 

21 Dystrofia mięśniowa 9, 21 
22 Zespół Down’a 22 
23 Mukowiscydoza 7, 23 

 

Powyższe wykluczenie nie ma zastosowania do dzieci pracownika urodzonych 
po 9 miesiącach od daty objęcia ubezpieczeniem Ubezpieczonego. 

Wypłata Świadcze ń 
§ 6 

1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo wypłaci 
Ubezpieczonemu, niezależnie od świadczenia z tytułu umowy 
ubezpieczenia na życie lub umów dodatkowych, świadczenie w 
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Umowie Ubezpieczenia pod 
warunkiem, że małżonek lub dziecko Ubezpieczonego pozostanie przy 
życiu w ciągu 30 dni od daty: 
1) rozpoznania jednej z chorób zdefiniowanych w § 2 punkty 2, 3, 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 lub 
2) zakończenia leczenia operacyjnego zdefiniowanego w § 2 punkty 4, 

7, 13 lub 18. 
2. Świadczenie zostanie wypłacone w przypadku, gdy objawy choroby 

pojawią się lub gdy leczenie operacyjne nastąpi lub zostanie zalecone po 
raz pierwszy po upływie: 
- 3 miesięcy w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego 

opisanego w § 2 punkty 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 17  
lub przebycia leczenia operacyjnego zdefiniowanego w § 2 punkty 
4, 7, 13 i 18, 

- 9 miesięcy w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
opisanego w § 2 punkty 19, 20, 21, 22 i 23  
licząc od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z 
tytułu umowy dodatkowej z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wypłata świadczenia zgodnie z ust. 1 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, ochrona 
ubezpieczeniowa z tytułu umowy dodatkowej będzie zredukowana o 
chorobę lub leczenie operacyjne, z tytułu którego odpowiednio małżonek 
lub dziecko pracownika otrzymali świadczenie oraz o choroby i leczenia 
operacyjne pozostające w związku przyczynowo-skutkowym zgodnie z 
tabelą zdefiniowaną w § 5 punkt 7. 

4. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że wszystkie składki z 
tytułu umowy ubezpieczenia zostały opłacone. 

5. Wypłata świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez 
Towarzystwo dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
Towarzystwa zgodnie z warunkami umowy dodatkowej. 

6. W trakcie postępowania wszczętego w związku ze zgłoszeniem 
zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo ma prawo do 
przeprowadzenia na swój koszt badania lekarskiego . Jeżeli małżonek 
lub dziecko pracownika odmówią poddania się tym badaniom, 
Towarzystwo może uchylić się od wypłaty świadczenia z tytułu umowy 
dodatkowej. 

7. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wszelkie świadczenia, które 
powinny być wypłacone Ubezpieczonemu zostaną  wypłacone 
odpowiednio małżonkowi lub dziecku Ubezpieczonego, których dotyczy 
wniosek roszczeniowy. 

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

 
Warszawa, dnia 1 listopada 2008 roku 

                
 
 

 

 
                             Jacek Pastuszka                                                                                                               Jacek Skowro ński                                                                                                                              

                                                                                                          
                         Prezes Towarzystwa                                                                                                              Członek Zarządu 
                                                                                                                                                        Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Grupowych 


