
Ubezpieczenie na życie oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków

W potrzebie

Ogólne warunki ubezpieczenia



1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
NA ŻYCIE ORAZ NASTĘPSTW

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
„W POTRZEBIE” ŻNW/T/2/2010

§ 1. 
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, wnio-
sku o zawarcie umowy ubezpieczenia na ich podstawie, doku-
mencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie) 
oraz w innych oświadczeniach składanych w związku z zawarciem 
tej umowy lub w jej wykonaniu, używa się wymienionych poni-
żej terminów, należy przez nie rozumieć, w odpowiednim przy-
padku i liczbie:

1) dokument ubezpieczenia – dokument określający najważ-
niejsze postanowienia umowy ubezpieczenia, doręczany ubez-
pieczającemu przez Towarzystwo, w tym polisa;

2) dzień zapłaty składki – dzień, w którym składka znajdzie 
się w posiadaniu Towarzystwa; w razie wpłaty na rachunek 
bankowy Towarzystwa jest nim dzień uznania wpłaty na tym 
rachunku;

3) nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie wywołane zewnętrzną 
przyczyną nie mającą bezpośredniego lub pośredniego źró-
dła w fi zycznym bądź psychicznym schorzeniu ubezpieczo-
nego, która to przyczyna zadziałała w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej w sposób nagły, niezależnie od woli 
ubezpieczonego;

4) śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 
– śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeżeli 
śmierć ta nastąpiła w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od 
daty nieszczęśliwego wypadku;

5) kalectwo ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku – przewidziane w OWU uszkodzenie ciała ubezpie-
czonego, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeżeli 
uszkodzenie to nastąpiło w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni 
od daty nieszczęśliwego wypadku, o ile ubezpieczony dożył 
końca tego terminu;

6) niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku 
– powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku całkowita nie-
zdolność uczestnika do wykonywania jakiejkolwiek działalno-
ści zarobkowej, która rozpoczęła się w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, ale nie później niż w ciągu 36 (trzydzie-
stu sześciu) miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, trwa-
jąca nieprzerwanie przez okres dwunastu miesięcy i mająca po 
zakończeniu tego okresu charakter trwały i nieodwracalny;

7) działalność zarobkowa – oznacza działalność uczestnika 
nakierowaną na osiągnięcie przychodu, wykonywaną w szcze-
gólności na podstawie umowy o pracę, jakiejkolwiek innej 
umowy lub w ramach wolnego zawodu;
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8) leczenie szpitalne wskutek nieszczęśliwego wypadku – 
trwający nieprzerwanie nie mniej niż pięć dni pobyt uczest-
nika w szpitalu znajdującym się na terytorium kraju należącego 
do Unii Europejskiej lub na terytorium: Australii, Islandii, Japo-
nii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu, podczas którego 
został on poddany leczeniu uzasadnionemu jego stanem zdro-
wia będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku; w rozu-
mieniu niniejszych warunków ogólnych dzień pobytu w szpi-
talu oznacza dzień kalendarzowy, przy czym za pierwszy przyj-
muje się dzień rejestracji, a ostatni dzień wypisu ze szpitala;

9) szpital – zakład opieki zdrowotnej świadczący przy wykorzy-
staniu wykwalifi kowanego zespołu lekarskiego i pielęgniar-
skiego całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki 
i leczenia, w tym leczenia chirurgicznego; w rozumieniu niniej-
szych warunków ogólnych pojęcie to nie obejmuje domu opieki 
dla przewlekle chorych, hospicjum – także onkologicznego, 
ośrodka leczenia uzależnień polekowych, alkoholowych i nar-
kotykowych, zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, ośrodków 
rehabilitacyjnych, sanatoryjnych ani wypoczynkowych;

10) rehabilitacja wskutek nieszczęśliwego wypadku – 
niezbędny z medycznego punktu widzenia i prowadzony pod 
kontrolą lekarza proces leczniczy, mający na celu uzyskanie 
przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowa-
nia utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynno-
ści uszkodzonego narządu lub narządów, realizowany meto-
dami  kinezyterapii, fi zykoterapii, farmakoterapii lub wyma-
gający zastosowania protez ortopedycznych, o ile proces ten 
został rozpoczęty w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia 
zajścia nieszczęśliwego wypadku; 

11) OWU – niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia;

12) rocznica ubezpieczenia – dzień rozpoczynający drugi i każdy 
kolejny rok ubezpieczenia, przy czym lata ubezpieczenia są to 
bezpośrednio po sobie następujące okresy rozpoczynające się 
odpowiednio w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
oraz w przypadające w następnych latach kalendarzowych 
dni oznaczone tą samą datą dzienną; jeżeli dniem rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej jest 29 lutego, drugi i kolejne lata 
ubezpieczenia rozpoczynają się ostatniego dnia lutego;

13) suma ubezpieczenia – kwota, którą na warunkach określo-
nych w umowie ubezpieczenia Towarzystwo zobowiązane jest 
zapłacić w przypadku zajścia określonego zdarzenia ubezpie-
czeniowego ubezpieczonemu lub innym uprawnionym osobom;

14) Towarzystwo – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA;

15) ubezpieczający – osoba fi zyczna, która zawiera z Towarzy-
stwem umowę ubezpieczenia;

16) ubezpieczony – osoba fi zyczna, na rzecz której jest zawierana 
umowa ubezpieczenia;

17) umowa ubezpieczenia – umowa zawierana na podstawie 
OWU;
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18) uposażony – osoba uprawniona do otrzymania na warunkach 
opisanych w OWU świadczeń ubezpieczeniowych przewidzia-
nych w razie śmierci ubezpieczonego oraz śmierci ubezpieczo-
nego wskutek nieszczęśliwego wypadku;

19) uposażony zastępczy – osoba uprawniona do otrzymania na 
warunkach opisanych w OWU świadczeń ubezpieczeniowych 
przewidzianych w razie śmierci ubezpieczonego oraz śmierci 
ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli 
w chwili śmierci danej osoby nie ma uposażonych uprawnio-
nych do otrzymania świadczenia z tytułu jej śmierci;

20) zdarzenie ubezpieczeniowe – objęte zakresem ubezpieczenia 
określonym w umowie ubezpieczenia: śmierć ubezpieczonego, 
śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
kalectwo ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
niezdolność do pracy ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, pobyt w szpitalu ubezpieczonego wskutek nieszczę-
śliwego wypadku oraz rehabilitacja ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku.

§ 2.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas oznaczony 
pięciu lat.

2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie wówczas, 
gdy ubezpieczający jest jednocześnie  ubezpieczonym w zawie-
ranej umowie. 

3. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli ubezpie-
czony na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpie-
czenia ukończył 21 lat i nie ukończył 51 lat.

4.  W celu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczający składa 
wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na formularzu Towa-
rzystwa agentowi ubezpieczeniowemu reprezentującemu 
Towarzystwo. 

5.  Towarzystwo dokonuje rejestracji wniosku w siedzibie głównej 
Towarzystwa, o ile formularz wniosku wypełniony został w spo-
sób prawidłowy i – z zastrzeżeniem wyjątków w nim przewi-
dzianych – zupełny.

6. Umowę ubezpieczenia na warunkach zgodnych z treścią wnio-
sku ubezpieczeniowego uważa się za zawartą z dniem wysta-
wienia dokumentu polisy.

7. Towarzystwo zobowiązane jest niezwłocznie doręczyć polisę 
ubezpieczającemu.

8. Brak zapłaty przez ubezpieczającego składki w terminie 7 dni 
od dnia przyjęcia przez agenta ubezpieczeniowego reprezen-
tującego Towarzystwo wniosku o zawarcie umowy, uważa się 
za cofnięcie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia.

9.  Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta, jeżeli w dniu 
złożenia wniosku o jej zawarcie ubezpieczony jest objęty 
ochroną ubezpieczeniową w ramach innej umowy ubezpie-



4

czenia zawartej na podstawie niniejszych warunków ogólnych 
lub ich kolejnej wersji. 

§ 3.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Towarzy-
stwa do wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych w wysokości 
wynikającej z umowy ubezpieczenia w przypadku zajścia zda-
rzeń ubezpieczeniowych w niej przewidzianych.

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia 
ubezpieczeniowe:

1) śmierć ubezpieczonego,

2) śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęś l iwego 
wypadku,

3) kalectwo ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku,

4) niezdolność do pracy ubezpieczonego wskutek nieszczę-
śliwego wypadku,

5) leczenie szpitalne ubezpieczonego wskutek nieszczęśli-
wego wypadku,

6) rehabilitację ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku.

3. Ubezpieczający dokonując odpowiedniego wyboru we wnio-
sku o zawarcie umowy ubezpieczenia może zawrzeć umowę 
w jednym z dwóch wariantów: wariancie A albo wariancie B, 
zróżnicowanych pod względem wysokości sum ubezpieczenia 
i składek. Tabela z wariantami stanowi załącznik nr 1 do niniej-
szych OWU.

4. Zakres ubezpieczenia i wysokość sum ubezpieczenia z tytułu 
zajścia poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych określa 
dokument ubezpieczenia oraz załącznik nr 1 do niniejszych 
OWU .

§ 4.
OKRES UBEZPIECZENIA

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po 
dniu zapłaty pierwszej łącznej składki ubezpieczeniowej, zaś koń-
czy z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia.

§ 5.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

1. Wysokość łącznej składki ubezpieczeniowej jest ustalana zgod-
nie z obowiązującą taryfą składek Towarzystwa i stosownie do 
wybranego wariantu ubezpieczenia.

2. Ubezpieczający obowiązany jest opłacać na rzecz Towarzystwa 
łączną składkę ubezpieczeniową, której wysokość oznaczona 
jest w dokumencie ubezpieczenia i załączniku nr 1 do niniej-
szych OWU. Jeżeli termin płatności przypada w dniu ustawowo 
wolnym od pracy, przyjmuje się, że łączna składka została opła-
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cona w terminie, jeżeli płatność została dokonana w najbliż-
szym dniu roboczym. Łączna składka ubezpieczeniowa obej-
muje świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu zajścia zdarzeń 
ubezpieczeniowych objętych zakresem ubezpieczenia.

3. Składka ubezpieczeniowa płatna jest w całym okresie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej w terminach określonych w doku-
mencie ubezpieczenia przed rozpoczęciem okresu, na który 
ona przypada, z częstotliwością miesięczną. Składka płatna jest 
przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa.

4.  Towarzystwo zapewnia niezmienność wysokości składki 
ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy ubezpie-
czenia.

5.  W razie niezapłacenia składki w terminie, Towarzystwo ma 
prawo wezwać ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki, 
wyznaczając mu dodatkowy, przynajmniej 7-dniowy termin do 
zapłacenia tej składki, licząc od dnia otrzymania przez niego 
wezwania Towarzystwa. Jeżeli składka nie zostanie opłacona 
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Towarzystwo, 
umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem 
tego terminu.

§ 6.
SUMY UBEZPIECZENIA

1. Sumy ubezpieczenia z tytułu zajścia poszczególnych zdarzeń 
ubezpieczeniowych wskazane są w tabeli z zakresem ubezpie-
czenia i wysokościami sum ubezpieczenia stanowiącej załącz-
nik nr 1 do niniejszych OWU oraz w dokumencie ubezpiecze-
nia, zgodnie z wybranym przez ubezpieczającego, na wniosku 
o zawarcie umowy ubezpieczenia, wariantem ubezpieczenia.

2. Wysokość sum ubezpieczenia ulega podwyższeniu w każdą 
rocznicę ubezpieczenia w sposób wskazany w tabeli z zakre-
sem ubezpieczenia i wysokościami sum ubezpieczenia stano-
wiącej załącznik nr 1 do niniejszych OWU.

§ 7.
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO 

ORAZ ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO WSKUTEK 
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

1. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Towa-
rzystwa do zapłaty w razie śmierci ubezpieczonego w trakcie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, świadczenia ubezpiecze-
niowego w wysokości równej wskazanej w umowie ubezpie-
czenia sumie ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego.

2. W okresie pierwszych stu pięćdziesięciu dni następujących 
po dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, ochrona ubezpie-
czeniowa ograniczona jest do zobowiązania Towarzystwa do 
zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego wskazanego w ust. 1 
wyłącznie w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku.

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również śmierć ubezpie-
czonego z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek.
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4. W razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu 
Towarzystwa do zapłaty, niezależnie od świadczenia wskaza-
nego w ust. 1, świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości 
równej wskazanej w umowie ubezpieczenia sumie ubezpiecze-
nia z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku.

§ 8.
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU KALECTWA UBEZPIECZONEGO 

WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

1. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Towarzy-
stwa do zapłaty w razie kalectwa ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania ochrony ubezpie-
czeniowej, świadczenia ubezpieczeniowego równego procen-
towi wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpiecze-
nia z tytułu kalectwa ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, określonemu zgodnie z poniższą tabelą:

Utrata wzroku w obojgu oczach 100%

Całkowita utrata słuchu 100%

Encefalopatia pourazowa 100%

Utrata kończyny dolnej 75%

Utrata kończyny górnej 75%

Utrata jednego podudzia 70%

Utrata jednego przedramienia 70%

Utrata dłoni 60%

Utrata jednego oka 50%

Amputacja wszystkich palców u ręki 50%

Utrata stopy 50%

Unieruchomienie stawu biodrowego 40%

Unieruchomienie stawu barkowego 40%

Utrata słuchu w jednym uchu 30%

Amputacja wszystkich palców u stopy 30%

Skrócenie kończyny dolnej o co najmniej 3 cm 
z zaburzeniami chodu 30%

Utrata co najmniej 3 palców u jednej dłoni (bez kciuka) 25%

Unieruchomienie stawu kolanowego 20%

Amputacja kciuka 10%

Poszczególne terminy użyte w niniejszej tabeli oznaczają:
1) amputacja – całkowite fi zyczne pozbawienie organu, 
2) utrata – amputacja lub całkowite i trwałe pozbawienie funkcji tego 

organu,
3) encefalopatia pourazowa – narastający zespół psychoorganiczny 

występujący po przebytym, udokumentowanym urazie głowy oraz 
zmiany w układzie nerwowym potwierdzone badaniami neurologa 
lub odchyleniami w jednym z następujących badań: tomografi i kom-
puterowej mózgu, rezonansie magnetycznym mózgu, encefalogra-
mie, testach psychologicznych,

4) unieruchomienie stawu – utrata funkcji stawu biodrowego, barko-
wego i kolanowego w stopniu większym niż 50%,
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5) skrócenie kończyny dolnej o co najmniej 3 cm z zaburzeniami 
chodu – obejmuje przypadki spowodowane zarówno uszkodze-
niem w obrębie samej kończyny dolnej w zakresie części kostnych, 
mięśni i wiązadeł, jak i uszkodzeniem innych części anatomicznych 
układu kostno-mięśniowo-wiązadłowego pasa obręczy biodrowej 
i kręgosłupa. Skrócenie kończyny nie dotyczy przypadku, w którym 
będzie spowodowane utratą stopy lub utratą podudzia.

2. Za wszystkie uszkodzenia ciała powstałe wskutek jednego 
nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo zobowiązuje się wypła-
cić świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie kwot wynikają-
cych z zastosowania tabeli zamieszczonej w ust. 1, nie wyższe 
jednak niż 100 (sto) procent sumy ubezpieczenia z tytułu kalec-
twa ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

§ 9.
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 

UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

1. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Towarzystwa 
do zapłaty w razie powstania niezdolności do pracy ubezpie-
czonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwa-
nia ochrony ubezpieczeniowej, świadczenia ubezpieczenio-
wego w wysokości równej wskazanej w umowie ubezpiecze-
nia sumie ubezpieczenia z tytułu niezdolności do pracy ubezpie-
czonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

2. Do dokonania wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego zobo-
wiązuje Towarzystwo taka niezdolność do pracy ubezpieczo-
nego, która w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej trwa 
nieprzerwanie przez okres dwunastu miesięcy, a po zakończeniu 
tego okresu ma charakter trwały i nieodwracalny. W przypadku, 
gdy okres dwunastomiesięcznej niezdolności do pracy ubezpie-
czonego rozpoczął się w trakcie trwania ochrony ubezpie-
czeniowej, a zakończył się po upływie okresu, na jaki umowa 
została zawarta, Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty 
świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu niezdolności do pracy, 
jeżeli po zakończeniu tego okresu niezdolność do pracy ubezpie-
czonego ma charakter trwały i nieodwracalny.

3.  Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się wysokość 
sumy ubezpieczenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek 
nieszczęśliwego wypadku obowiązującej w dniu rozpoczęcia 
dwunastomiesięcznego okresu niezdolności ubezpieczonego 
do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej.

4. Z dniem uznania przez Towarzystwo roszczenia z tytułu powsta-
nia niezdolności do pracy ubezpieczonego wskutek nieszczę-
śliwego wypadku wygasa ochrona ubezpieczeniowa przewi-
dziana w niniejszym paragrafi e.

§ 10.
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO 

UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

1. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Towarzy-
stwa do zapłaty, w razie leczenia szpitalnego ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, świadczenia ubezpieczeniowego równego 
iloczynowi sumy ubezpieczenia z tytułu dziennego leczenia 
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szpitalnego ubezpieczonego dla wybranego wariantu ubezpie-
czenia, wskazanej w tabeli z zakresem ubezpieczenia i wysoko-
ściami sum ubezpieczenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniej-
szych OWU, oraz liczby dni tego leczenia, przypadających na 
okres ubezpieczenia, nie większej jednak niż sto osiemdziesiąt 
dni w danym roku ubezpieczenia.

2. W przypadku, gdy w danym roku ubezpieczenia rozpoczęło się 
więcej niż jedno leczenie szpitalne ubezpieczonego, odpowie-
dzialnością Towarzystwa objęte jest łącznie z tytułu tych leczeń 
szpitalnych również nie więcej niż sto osiemdziesiąt dni lecze-
nia przypadających na dany rok ubezpieczenia.

§ 11.
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU REHABILITACJI UBEZPIECZONEGO 

WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

1. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Towarzy-
stwa do zapłaty w razie rehabilitacji ubezpieczonego wsku-
tek nieszczęśliwego wypadku świadczenia ubezpieczenio-
wego w wysokości stanowiącej równowartość poniesionych 
przez ubezpieczonego, a określonych w zdaniach następ-
nych kosztów rehabilitacji udokumentowanych oryginałami 
rachunków, ale nie więcej niż do wysokości sumy ubezpiecze-
nia z tytułu rehabilitacji ubezpieczonego wskutek nieszczęśli-
wego wypadku. Koszty rehabilitacji, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, to niezbędne z medycznego punktu widze-
nia koszty prowadzonego pod kontrolą lekarza procesu lecz-
niczego mającego na celu uzyskanie przez ubezpieczonego 
optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu 
lub narządów, realizowanego metodami kinezyterapii, fi zyko-
terapii, farmakoterapii oraz koszty zaopatrzenia ortopedycz-
nego (z wyłączeniem kosztów protez ortopedycznych). Koszty 
rehabilitacji obejmują koszty poniesione przez ubezpieczonego 
w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia rozpoczęcia rehabili-
tacji. Do kosztów rehabilitacji nie należą koszty jakichkolwiek 
badań wykonanych w czasie leczenia. 

2. Towarzystwo zobowiązane jest do zapłaty świadczenia pod 
warunkiem, że:

1) rehabilitacja została zalecona przez lekarza i stanowiła 
integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego 
wypadku,

2) została przeprowadzona na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i rozpoczęła się w okresie nie dłuższym niż 
12 (dwanaście) miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśli-
wego wypadku.

3. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszym para-
grafie, ograniczona jest do zobowiązania Towarzystwa do 
zapłaty jednego w danym roku ubezpieczenia świadczenia 
ubezpieczeniowego z tytułu rehabilitacji ubezpieczonego, 
przeprowadzonej w trakcie trwania ochrony ubezpieczenio-
wej i będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistnia-
łego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
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§ 12.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA

1. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci ubezpieczonego, 
nie zostanie wypłacone przez Towarzystwo, jeżeli dane zdarze-
nie ubezpieczeniowe nastąpi:

1) jako bezpośredni lub pośredni rezultat działań wojennych, 
działań zbrojnych lub zamieszek;

2) jako bezpośredni lub pośredni rezultat świadomego 
i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w innych 
niż wskazane w pkt 1 aktach przemocy, chyba że udział 
tej osoby w tych aktach przemocy wynikał z wykonywa-
nia czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub 
obrony koniecznej;

3) wskutek samobójstwa lub jako bezpośredni lub pośredni 
rezultat próby samobójczej podjętej przez ubezpieczo-
nego w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia rozpoczę-
cia ochrony ubezpieczeniowej.

2. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu: śmierci ubezpieczo-
nego wskutek nieszczęśliwego wypadku, kalectwa ubezpie-
czonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do 
pracy ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
leczenia szpitalnego ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku oraz rehabilitacji ubezpieczonego wskutek nieszczę-
śliwego wypadku nie zostanie wypłacone przez Towarzystwo, 
jeżeli dane zdarzenie ubezpieczeniowe lub nieszczęśliwy wypa-
dek nastąpi:

1) w związku ze spożyciem przez ubezpieczonego alkoholu, 
nie zaleconym przez lekarza zażyciem narkotyków lub 
środków działających na centralny ośrodek nerwowy;

2) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia 
przez ubezpieczonego przestępstwa lub dokonaniem przez 
niego umyślnego samouszkodzenia ciała;

3) w wyniku nieuzasadnionego nieprzestrzegania przez ubezpie-
czonego wskazań i zaleceń lekarskich;

4) w wyniku wypadku statku powietrznego, na którego pokła-
dzie przebywał ubezpieczony, z wyjątkiem przypadku, gdy 
był on pasażerem samolotu pasażerskiego licencjonowa-
nych linii lotniczych;

5) jako bezpośredni lub pośredni rezultat aktów terroryzmu, 
działań wojennych, działań zbrojnych lub zamieszek;

6) jako bezpośredni lub pośredni rezultat świadomego 
i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w innych 
niż wskazane w pkt 5 aktach przemocy, chyba że udział 
ubezpieczonego w tych aktach przemocy wynikał z wyko-
nywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczno-
ści lub obrony koniecznej;

7) jako wynik udziału ubezpieczonego w zajęciach spor-
towych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, 
w szczególności uprawiania sportów spadochronowych, 
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sportów motorowych, szybownictwa, wspinaczki, spele-
ologii, nurkowania, raftingu, skoków na linie (bungee 
jumping);

8) jako wynik udziału uczestnika w wyścigach samochodo-
wych lub motorowych.

3. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu leczenia szpitalnego 
ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie zosta-
nie wypłacone przez Towarzystwo również w przypadku, jeżeli 
dane zdarzenie ubezpieczeniowe lub nieszczęśliwy wypadek 
nastąpi jako wynik odbywania zasadniczej służby wojskowej 
przez ubezpieczonego.

4. Świadczenie z tytułu danego leczenia szpitalnego nie jest 
należne, jeżeli w trakcie tego leczenia szpitalnego nastąpi 
śmierć ubezpieczonego.

5. Świadczenie z tytułu danego leczenia szpitalnego nie jest 
należne, jeżeli pobyt w szpitalu miał wyłącznie charakter dia-
gnostyczny, obserwacyjny, jak również w przypadku, gdy pod-
czas pobytu w szpitalu zastosowane zostało wyłącznie lecze-
nie rehabilitacyjno-usprawniające ubezpieczonego.

§ 13.
USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 

I OSÓB UPRAWNIONYCH DO ICH OTRZYMANIA

1.  Przy obliczaniu wysokości świadczenia ubezpieczeniowego 
uwzględnia się wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zajścia 
danego zdarzenia ubezpieczeniowego obowiązującą w dniu 
zajścia tego zdarzenia.

2.  Ubezpieczony ma prawo samodzielnie wskazać i zmienić 
uposażonych. 

3.  Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego oraz śmierci 
ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wypła-
cane jest wskazanym przez niego uposażonym. Świadczenie 
z tytułu kalectwa ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, niezdolności do pracy ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku, leczenia szpitalnego ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz rehabilitacji ubezpie-
czonego  wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest 
ubezpieczonemu.

4. Jeżeli wskazano kilku uposażonych, a nie określono ich udziału 
w świadczeniu, uważa się, że udziały te są równe. Wskazanie 
uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli uposażony zmarł 
przed śmiercią osoby, z tytułu której śmierci uprawniony jest 
do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego albo umyśl-
nie przyczynił się do śmierci tej osoby, zaś jego udział przypada 
wtedy pozostałym uposażonym w częściach wprost proporcjo-
nalnych do wysokości ich udziałów. Jeżeli w chwili śmierci danej 
osoby nie ma żadnego z uposażonych, świadczenie przypada 
uposażonym zastępczym z zastosowaniem zasad ustalonych 
dla uposażonych.

5.  Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma uposażonych 
ani uposażonych zastępczych, świadczenie przypada oso-
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bom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców ubezpie-
czonego, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku 
zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom 
tym świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgod-
nych z zasadami dziedziczenia ustawowego.

§ 14.
WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

1. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego następuje po otrzy-
maniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyja-
śnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzial-
ności Towarzystwa i wysokości tego świadczenia.

2. Bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubez-
pieczeniowym Towarzystwo pisemnie lub w innej formie poin-
formuje uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpie-
czeniowego, jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty 
świadczenia.

3. Przedłożone Towarzystwu orzeczenia, zaświadczenia i wyniki 
badań dotyczące ubezpieczonego i związane z roszczeniem 
o wypłatę świadczenia z tytułu kalectwa lub niezdolności do 
pracy ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie 
mają charakteru wyłącznie wiążącego. W celu obiektywnego 
ustalenia stanu zdrowia ubezpieczonego Towarzystwo może 
zażądać od ubezpieczonego poddania się badaniom analitycz-
nym i lekarskim, które wykonane zostaną na koszt Towarzy-
stwa, przez lekarza przez nie wyznaczonego.

4.  W razie zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne doku-
menty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, a w razie ich braku – przez polską 
placówkę dyplomatyczną. Postanowienia zdań poprzedzają-
cych stosuje się również, jeżeli sporna jest tylko część świad-
czenia ubezpieczeniowego.

5.  Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w złotych, prze-
lewem na rachunek bankowy uprawnionego do otrzymania 
świadczenia lub w inny sposób uzgodniony z Towarzystwem.

6.  Towarzystwo zobowiązane jest do dokonania wypłaty świad-
czenia ubezpieczeniowego w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 
Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa okaże się niemoż-
liwe w tym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w termi-
nie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym przy dołożeniu nale-
żytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 
W takim przypadku Towarzystwo zawiadamia pisemnie osobę 
zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia 
jej roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną 
część świadczenia.

7.  Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysłu-
guje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, 
Towarzystwo poinformuje o tym pisemnie osobę występującą 
z roszczeniem, wskazując na okoliczności i podstawę prawną 



12

uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
świadczenia.

8. Przepisy regulujące opodatkowanie świadczeń ubezpieczenio-
wych wypłacanych przez Towarzystwo są wskazane w doku-
mencie polisy.

§ 15.
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ter-
minie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia mu polisy.

2. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszych warunkach ogól-
nych lub wynikającymi z przepisów prawa, umowa ubezpiecze-
nia rozwiązuje się w następujących przypadkach i terminach:

1) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w termi-
nie 30 (trzydziestu) dni od dnia  doręczenia mu polisy – 
z następnym dniem po dniu, w którym Towarzystwo otrzy-
mało oświadczenie woli ubezpieczającego o odstąpieniu 
od umowy,

2) dokonanego przez ubezpieczającego wypowiedzenia 
umowy, które może mieć miejsce w każdym czasie jej 
trwania, z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, za który 
przypadała ostatnio opłacona składka, nie wcześniej jednak 
niż z następnym dniem po dniu, w którym Towarzystwo 
otrzymało oświadczenie woli ubezpieczającego o wypo-
wiedzeniu umowy,

3) śmierci ubezpieczonego – z dniem zajścia tego zdarzenia 
ubezpieczeniowego,

4) z upływem okresu, na jaki umowa została zawarta.

3. W razie odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpie-
czenia, Towarzystwo zwraca ubezpieczającemu wpłaconą przez 
niego składkę w wysokości nominalnej, przy czym ma prawo 
potrącić składkę za czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 
Składka jest zwracana w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzie-
ści) dni od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia. Postano-
wienia dotyczące sposobu wypłaty świadczeń określone w § 14 
ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 16.
CESJA

Ubezpieczający i ubezpieczony mogą przenieść prawa przysługujące 
mu z umowy ubezpieczenia na osoby trzecie wyłącznie za uprzed-
nią zgodą Towarzystwa.

§ 17.
OŚWIADCZENIA WOLI

1. Wszelkie oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiado-
mienia przewidziane w OWU i składane w związku z zawarciem 
i wykonaniem umowy ubezpieczenia wymagają formy pisem-
nej. Złożony podpis powinien być zgodny z wzorem podpisu 
przekazanym uprzednio Towarzystwu. Towarzystwo nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie 
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego i uposa-
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żonego zastępczego oraz innych osób, w szczególności z tytułu 
opóźnienia w reakcji na oświadczenie lub powiadomienie 
ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli złożony podpis 
nie jest zgodny z wzorem podpisu przekazanym uprzednio 
Towarzystwu.

2. Wszelkie dokumenty, których przekazanie Towarzystwu zgod-
nie z OWU jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku 
polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą 
być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w razie ich braku – przez polską placówkę dyplomatyczną.

3. Agenci ubezpieczeniowi i pracownicy struktur terenowych 
Towarzystwa są upoważnieni wyłącznie do czynności wymie-
nionych w udzielonych im pełnomocnictwach. W szczególno-
ści nie są oni upoważnieni do odbioru w imieniu Towarzystwa 
innych niż wskazane w tych pełnomocnictwach pism ubezpie-
czającego, ubezpieczonego, uposażonego lub innego upraw-
nionego z umowy ubezpieczenia, ani do przekazywania takich 
pism Towarzystwu w imieniu tych osób. Przekazanie jakiego-
kolwiek pisma osobie nieupoważnionej do odbioru tego pisma 
lub za pośrednictwem takiej osoby, nie stanowi skutecznego 
doręczenia pisma Towarzystwu.

§ 18.
SKARGI I ZAŻALENIA

1. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zażaleń jest 
Zarząd Towarzystwa lub upoważnieni przez Zarząd pracow-
nicy Towarzystwa.

2. Skargi i zażalenia mogą być składane w siedzibie Towarzystwa, 
przesyłane w formie pisemnej bądź elektronicznej lub przeka-
zywane Towarzystwu w innej formie umożliwiającej określenie 
tożsamości osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przed-
miot tej skargi lub zażalenia.

3. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzy-
maniu, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od dnia ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażale-
nia okaże się niemożliwe w terminie, o którym mowa powy-
żej, Towarzystwo rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej 
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym przy zacho-
waniu należnej staranności rozpatrzenie takie było możliwe.

4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się 
osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, bezzwłocznie po ich 
rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej 
z zainteresowanym.

5. Skargi mogą być również składane do Rzecznika Ubezpieczo-
nych. Sposób i tryb rozpatrywania tych skarg regulują odrębne 
przepisy.
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§ 19.
PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY

1.  Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo 
Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpie-
czenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miej-
sca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpie-
czonego, uposażonego lub innego uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia.

§ 20.
ZAŁĄCZNIKI

Załącznikiem do OWU, stanowiącym ich integralną część, jest 
tabela określająca warianty ubezpieczenia i wysokość sum 
ubezpieczenia z tytułu zajścia poszczególnych zdarzeń ubezpie-
czeniowych w danym wariancie ubezpieczenia w ramach umowy 
ubezpieczenia zawieranej na podstawie OWU.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte Uchwałą 
Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 15 paź-
dziernika 2010 r., z mocą prawną od 15 października 2010 r.



15

ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

ORAZ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW „W POTRZEBIE” NR 2/2010

Zakres ubezpieczenia i wysokość sum ubezpieczenia 

Wariant A

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

Śmierć ubezpieczonego 4 000 4 400 4 840 5 324 5 856

Śmierć ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

40 000 44 000 48 400 53 240 58 564

Kalectwo 
ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

40 000 44 000 48 400 53 240 58 564

Niezdolność do pracy 
ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku

40 000 44 000 48 400 53 240 58 564

Rehabilitacja 
ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 
– sumy maksymalne

1 200 1 320 1 452 1 597 1 757

Leczenie szpitalne 
ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, stawka 
za dzień pobytu

80 88 97 106 117

Składka miesięczna 40 40 40 40 40

Wariant B

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

Śmierć ubezpieczonego 8 000 8 800 9 680 10 648 11 713

Śmierć ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

80 000 88 000 96 800 106 480 117 128

Kalectwo 
ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

80 000 88 000 96 800 106 480 117 128

Niezdolność do pracy 
ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku

80 000 88 000 96 800 106 480 117 128

Rehabilitacja 
ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 
– sumy maksymalne

2 400 2 640 2 904 3 194 3 514

Leczenie szpitalne 
ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, stawka 
za dzień pobytu

120 132 145 160 176

Składka miesięczna 60 60 60 60 60
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