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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 

 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek 
Śmierci na Skutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru 
 

 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na 
Wypadek Śmierci na Skutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru (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. Zawał mi ęśnia sercowego – obumarcie fragmentu mięśnia sercowego 
w wyniku jego niedokrwienia rozpoznane jednoznacznie na podstawie 
wymienionych poniżej objawów występujących łącznie: 

a) rozpoznany w wywiadzie medycznym typowy ból w klatce 
piersiowej wskazujący na chorobę niedokrwienną serca; 

b) świeże zmiany elektrokardiograficzne; 
c) podwyższony poziom enzymów sercowych. 

3. Udar  – naczyniopochodny incydent mózgowy obejmujący: 
a) zawał tkanki mózgowej,  
b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajeczynówkowy, 
c) zator materiałem pochodzenia pozaczaszkowego, 

wywołujący trwające dłużej niż 24 godziny następstwa i objawy 
neurologiczne skutkujące trwałym ubytkiem neurologicznym. 

 

Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest śmierć Ubezpieczonego na skutek zawału 
mięśnia sercowego lub udaru. 
 

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 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 a także poddania 
się przez Ubezpieczonego zabiegowi o charakterze medycznym 
przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych, 

4. udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o 
ryzykownym charakterze, takich jak: spadochroniarstwo, wspinaczka, 
speleologia, skoki na linie oraz udziału Ubezpieczonego we wszelkiego 
rodzaju wyścigach, poza lekkoatletyką i pływaniem, 

5. radiacji, reakcji jądrowej lub skażenia radioaktywnego. 
 

Wypłata świadcze ń 
§ 6 

1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo wypłaci 
Uposażonemu, niezależnie od świadczenia z tytułu umowy 
ubezpieczenia na życie lub umów dodatkowych, świadczenie w 
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Umowie Ubezpieczenia pod 
warunkiem, że zgon Ubezpieczonego nastąpił w ciągu 30 dni od daty 
rozpoznania jednej z chorób zdefiniowanych  
w § 2 ustęp 2 lub 3. 

2. Świadczenie zostanie wypłacone w przypadku, gdy objawy choroby 
pojawią się 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 śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru 
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 Śmierci na skutek Zawału 
Mięśnia Sercowego lub Udaru) w części odpowiadającej liczbie miesięcy, 
przez które działała ochrona ubezpieczeniowa w poprzednim zakładzie 
ubezpieczeń z tytułu tej umowy i do wysokości sumy ubezpieczenia w 
poprzednim zakładzie ubezpieczeń z tytułu tej umowy z zastrzeżeniem 
,że 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 śmierci na skutek zawału lub udaru, okresem 
ubezpieczenia i potwierdzeniem rezygnacji z tego ubezpieczenia. 

4. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone w 
przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wynika pośrednio lub 
bezpośrednio z jakiejkolwiek choroby, na którą Ubezpieczony zapadł 
przed datą objęcia ubezpieczeniem z tytułu umowy dodatkowej. 

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

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

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