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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 
 

 
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia  
na Wypadek Niezdolności do Pracy  
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Wypadek Niezdolności do Pracy (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. Niezdolno ść do Pracy  – 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, 

3. 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. 

 
Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest niezdolność do pracy 
Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. 
 
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 niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku: 
1. choroby powstałej przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną 

ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej, 
2. wszelkich zaburzeń umysłowych, psychicznych, nerwic, 

3. samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego, 
niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego, 

4. jakiejkolwiek choroby lub ułomności fizycznej lub psychicznej 
spowodowanej przez czynniki określone w ustępie 3, 

5. 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, 

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

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

8. 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. 

 
Wypłata świadcze ń 
§ 6 

1. Niezdolność do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku. 
1) W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 

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

skutek nieszczęśliwego wypadku i 
b) niezdolność do pracy Ubezpieczonego, która 

powstała w wyniku tych obrażeń, została stwierdzona 
w terminie 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku 
i  

c) bezpośrednią i wyłączną przyczyną niezdolności do 
pracy Ubezpieczonego były wyżej wymienione 
obrażenia ciała  i 

d) niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez 12 
kolejnych miesięcy licząc od daty nieszczęśliwego 
wypadku i na zakończenie tego okresu pozostała 
całkowitą i trwałą, to jest zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną nie rokuje poprawy.  

2. Niezdolność do pracy na skutek choroby. 
1) W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 

Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w 
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Szczegółowej 
Umowie Ubezpieczenia pod warunkiem, że  
a) choroba będąca przyczyną niezdolności do pracy 

wystąpiła w czasie trwania odpowiedzialności 
Towarzystwa  w zakresie umowy dodatkowej i 

b) niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez 12 
kolejnych miesięcy i na zakończenie tego okresu 
pozostała całkowitą i trwałą, to jest zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną nie rokuje poprawy.  
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3. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że wszystkie 
składki z tytułu Umowy Ubezpieczenia zostały opłacone. 

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

5. Wypłata świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej powoduje 
wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy 
Ubezpieczenia w odniesieniu do Ubezpieczonego, któremu 
świadczenie zostało wypłacone. 

6. Towarzystwo zastrzega sobie wyłączne prawo do stwierdzenia 
całkowitego i trwałego charakteru niezdolności do pracy. 

 

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

Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku 
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