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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 
 

 
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia  
na Wypadek Śmierci na Skutek Nieszczęśliwego Wypadku 
Komunikacyjnego 
 

 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci na Skutek Nieszczęśliwego 
Wypadku Komunikacyjnego (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 Komunikacyjny – niezależne od woli 
Ubezpieczonego, nagłe i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną przy udziale jakiegokolwiek pojazdu w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym, które wystąpiło w czasie trwania 
odpowiedzialności Towarzystwa w zakresie umowy dodatkowej,  
rezultatem którego są fizyczne obrażenia ciała Ubezpieczonego. 
Pod pojęciem nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego rozumie 
się także te wypadki, których rezultatem są obrażenia ciała 
Ubezpieczonego powstałe w czasie, gdy Ubezpieczony poruszał się 
jako pieszy i został uderzony przez jakikolwiek pojazd będący w 
ruchu. 

3. Pojazd  – urządzenie mechaniczne przeznaczone do transportu 
lądowego posiadające silnik, oraz rowery i wszelkie urządzenia do 
transportu wodnego lub lotniczego. 

 

Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest śmierć Ubezpieczonego na skutek 
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. 
 

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 łamania prawa 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. 

 

Wypłata świadcze ń 
§ 6 

1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo 
wypłaci Uposażonemu, niezależnie od świadczenia z tytułu Umowy 
Ubezpieczenia na życie, świadczenie w wysokości sumy 
ubezpieczenia określonej w Umowie Ubezpieczenia pod 
warunkiem, że  
1) Ubezpieczony odniósł fizyczne obrażenia ciała na skutek 

nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego i 
2) śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w terminie najpóźniej 180 

dni od daty nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego i 
3) bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci Ubezpieczonego 

były wyżej wymienione obrażenia ciała. 
2. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że wszystkie 

składki z tytułu Umowy Ubezpieczenia zostały opłacone. 
3. Wypłata świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez 

Towarzystwo dokumentów niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Towarzystwa zgodnie z warunkami umowy 
dodatkowej. 
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