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Drogi Kliencie!

Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik „Co to dla 
Ciebie oznacza?”, zawierający czytelne podsumowanie najistotniejszych zagadnień. Dodatkowo, słowa wyróżnione 
pogrubioną kursywą zostały zdefi niowane na końcu dokumentu.

Pragniemy, abyś był w pełni usatysfakcjonowany posiadanym ubezpieczeniem.

Mamy nadzieję, że dokument ten pozwoli Ci uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na 
Twoje pytania. Jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące warunków 
ubezpieczenia, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub zadzwoń na infolinię pod numer: 

801 200 200 

Ogólne warunki grupowego  ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja („OWU”) stosuje się do umów grupowego ubez-
pieczenia na życie Trafna Decyzja zawieranych przez AXA z Właścicielami polis.
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I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

Umowa ubezpieczenia

Warunki zawartej przez Ciebie umowy są 
określone nie tylko w OWU, lecz również w innych 
dokumentach – uzgodnionych przez Ciebie z AXA.

Jeśli umowa różni się od postanowień OWU, 
AXA pisemnie zwróci Ci na to uwagę.

§ 1 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na warunkach określonych w OWU.

2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na uzgodnionych przez Strony 
warunkach, odmiennych od postanowień niniejszych OWU.

3. AXA przedstawia Właścicielowi polisy na piśmie różnice pomiędzy postanowieniami 
niniejszych OWU a umową ubezpieczenia, chyba że umowa zostanie zawarta 
w drodze negocjacji.

4. Wniosek ubezpieczeniowy, OWU, polisa, aneks do polisy oraz inne załączniki do 
polisy, świadectwo uczestnictwa, deklaracja uczestnictwa oraz każdy inny dokument 
złożony AXA przez Właściciela polisy lub Ubezpieczonego, który został zaakceptowany 
przez AXA jako część umowy ubezpieczenia, stanowią integralną część umowy 
ubezpieczenia i określają jej warunki.

Co AXA ubezpiecza i za co odpowiada?

Ubezpieczenie ma na celu wesprzeć Twoich 
pracowników i ich bliskich w przypadku zajścia 
w ich życiu niespodziewanych zdarzeń objętych 
ubezpieczeniem.

W tym miejscu znajdziesz listę zdarzeń, jakie mogą 
wejść w zakres ubezpieczenia.

§ 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

2. Zakres ubezpieczenia – w zależności od wybranego pakietu ubezpieczeniowego 
– może obejmować następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

1) śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
2) śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że 
śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego 
wypadku;

3) śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie wypadku 
komunikacyjnego zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia 
wypadku komunikacyjnego;

4) śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie wypadku komunikacyjnego 
zaistniałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż 
w okresie 6 miesięcy od dnia wypadku komunikacyjnego;

5) śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie wypadku przy pracy 
zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem 
że śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wypadku przy 
pracy;

6) śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie zawału serca lub udaru 
mózgu zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod 
warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 1 miesiąca od dnia 
wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu;

7) uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powstały w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod 
warunkiem że uszczerbek wystąpił nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia 
nieszczęśliwego wypadku;

8) niezdolność Ubezpieczonego do pracy powstała w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod 
warunkiem że niezdolność do pracy rozpoczęła się nie później niż w okresie 6 
miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku;

9) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
w celu leczenia choroby lub obrażeń ciała powstałych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony, oraz pobyt 
Ubezpieczonego na OIOM/OIT w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
rekonwalescencja Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej 
i pobyt Ubezpieczonego w sanatorium w celu leczenia choroby lub doznanych 
obrażeń ciała powstałych bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

10) poważne zachorowania Ubezpieczonego, o których mowa w § 67 pkt 30), 
których pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte 
poważne zachorowania, o których mowa w § 54 ust. 8;

11) operację medyczną Ubezpieczonego przeprowadzoną w okresie udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej w następstwie obrażeń ciała Ubezpieczonego 
powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej, lub choroby, której pierwsze rozpoznanie miało 
miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, lub której pierwsze 
objawy wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

12) śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

13) śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, która nastąpiła 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż 
w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku;
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Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem tego 
zakresu, możesz dołączyć do niego ubezpieczenia 
dodatkowe. 

14) inwalidztwo współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, powstałe bezpośrednio 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że inwalidztwo wystąpiło nie później 
niż w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku;

15) pobyt współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w celu leczenia obrażeń ciała powstałych 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej;

16) poważne zachorowania współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, 
o których mowa w § 67 pkt 30), których pierwsze rozpoznanie miało miejsce 
w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem iż ochroną 
ubezpieczeniową nie są objęte poważne zachorowania, o których mowa w § 54 
ust. 8;

17) śmierć dziecka Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej;

18) urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonego, które nastąpiło w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

19) urodzenie się martwego noworodka, które nastąpiło w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, pod warunkiem że nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży;

20) osierocenie dziecka Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego, 
które nastąpiło w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

21) poważne zachorowania dziecka Ubezpieczonego, o których mowa w § 67 pkt 31), 
których pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte 
poważne zachorowania, o których mowa w § 54 ust. 14;

22) urodzenie się dziecka Ubezpieczonego wymagającego leczenia, które nastąpiło 
w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

23) śmierć rodzica Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie udzielania ochrony;
24) śmierć rodzica Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod 
warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia 
nieszczęśliwego wypadku;

25) śmierć rodzica współmałżonka Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

26) śmierć rodzica współmałżonka Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 
6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku.

3. Zakres ubezpieczenia może zostać poszerzony o umowy dodatkowe, o ile 
rozszerzenie dotyczy wszystkich Ubezpieczonych.

§ 3 1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu operacji medycznej Ubezpieczonego obejmuje 
wyłącznie zdarzenia, które zaszły na terytorium Unii Europejskiej.

2. Na wysokość świadczeń wypłacanych na podstawie umowy ubezpieczenia nie mają 
wpływu metody kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Wyboru zakresu ubezpieczenia i wysokości 
świadczeń dla poszczególnych zdarzeń dokonujesz 
wskazując określony pakiet i wariant wysokości 
świadczeń.

W uzasadnionych przypadkach pracownicy mogą 
przystąpić do ubezpieczenia w 2 różnych wariantach 
wysokości świadczeń. Tworzone są wówczas 
2 podgrupy, do których przynależność określona 
jest na podstawie zaakceptowanego przez AXA 
kryterium kwalifi kacji.

§ 4 1. Właściciel polisy może dokonać wyboru pakietu ubezpieczeniowego spośród 
pakietów ubezpieczeniowych oferowanych przez AXA wraz z określeniem wariantu 
dotyczącego wysokości świadczeń. 

2. AXA może uzależnić możliwość wyboru przez Właściciela polisy danego pakietu 
i wariantu od liczby osób obejmowanych ochroną ubezpieczeniową z tytułu zdarzeń 
ubezpieczeniowych określonych w tym pakiecie od daty początku ochrony.

3. Właściciel polisy za zgodą AXA może w ramach jednego pakietu ubezpieczeniowego 
utworzyć dwie podgrupy Ubezpieczonych, dla których będą miały zastosowanie różne 
warianty wysokości świadczeń. Przynależność danego Ubezpieczonego do podgrupy 
odbywa się zgodnie z kwalifi kacją ustaloną przez Strony umowy ubezpieczenia. 

4. Wybrany przez Właściciela polisy pakiet ubezpieczeniowy, z uwzględnieniem podgrup 
i wariantów, wskazany jest w polisie. 

W jaki sposób zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Podstawą zawarcia umowy jest wypełniony przez 
Ciebie wniosek.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć dokumenty 
wskazane w kolumnie obok.

Wraz z wnioskiem złożonym do AXA powinna zostać 
opłacona składka za wszystkich Ubezpieczonych.

§ 5 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana przez Właściciela polisy na podstawie 
kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku ubezpieczeniowego, stanowiącego 
ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest zawierana po 
przyjęciu wniosku ubezpieczeniowego przez AXA.

2. Do wniosku ubezpieczeniowego Właściciel polisy załącza podpisany przez siebie 
pakiet ubezpieczeniowy, wraz z określeniem wariantu dotyczącego wysokości 
świadczeń, oraz kompletnie i prawidłowo wypełnione deklaracje uczestnictwa.



4

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

Po zaakceptowaniu Twojego wniosku AXA przekaże 
Ci dokumenty potwierdzające umowę.

3. Jeżeli wniosek ubezpieczeniowy lub deklaracje uczestnictwa zostały wypełnione 
nieprawidłowo lub są niekompletne, Właściciel polisy lub Ubezpieczony są 
zobowiązani do uzupełnienia wyżej wymienionych dokumentów bądź ich ponownego 
sporządzenia w terminie określonym przez AXA.

4. AXA ma prawo nie zaakceptować wniosku bez podania przyczyny.

5. W przypadku przyjęcia oferty Właściciela polisy, określonej we wniosku 
ubezpieczeniowym, AXA wystawia polisę i doręcza ją Właścicielowi polisy.

6. Datą zawarcia umowy jest data rozpoczęcia ochrony określona w polisie.

7. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia odbiegające na niekorzyść 
Właściciela polisy od warunków określonych w OWU lub określonych przez 
Właściciela polisy we wniosku ubezpieczeniowym, AXA zwróci Właścicielowi polisy na 
piśmie uwagę na te różnice przy doręczeniu polisy, wyznaczając 7-dniowy termin na 
zgłoszenie sprzeciwu.

8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, 
umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta lub zostaje zawarta po ustaleniu jej 
warunków przez Strony.

9. W przypadku niezgłoszenia przez Właściciela polisy sprzeciwu w terminie określonym 
w ust. 8 niniejszego paragrafu, umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w dacie 
rozpoczęcia ochrony wskazanej w polisie.

§ 6 1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta także w trybie negocjacji.

2. Zawarcie umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, następuje, gdy Strony dojdą do 
porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji. 

Do zawarcia umowy konieczne jest przystąpienie 
co najmniej 75% pracowników uprawnionych do 
korzystania z tego ubezpieczenia, nie mniej niż 
3 osoby.

§ 7 Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest przystąpienie do niej co najmniej 75% 
osób związanych z Właścicielem polisy stosunkiem prawnym określonym w polisie oraz 
spełniających dodatkowe warunki przystąpienia do umowy ubezpieczenia, określone 
przez Właściciela polisy i zaakceptowane przez AXA zgodnie z § 14, nie mniej jednak 
niż 3 osoby.

Na jaki czas zawierana jest umowa ubezpieczenia i w jaki sposób ulega przedłużeniu?

Umowa zawierana jest na 1 rok i automatycznie 
przedłużana, jeżeli Ty lub AXA nie złożycie innego 
oświadczenia w tej sprawie.

§ 8 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, licząc od daty początku 
ochrony.

2. Właściciel polisy lub AXA mają prawo na 2 miesiące przed rocznicą polisy złożyć 
oświadczenie w sprawie nieprzedłużania umowy ubezpieczenia na kolejny okres. 
W takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu roku polisy.

3. Jeżeli żadna ze Stron nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, umowa 
ubezpieczenia ulega przedłużeniu na kolejny rok, na tych samych warunkach, chyba 
że Właściciel polisy lub AXA zaproponują zmianę warunków umowy, o których mowa 
w ustępach poniższych.

W jaki sposób można dokonać zmiany zakresu ochrony?

Jeżeli chcesz zmienić zakres ubezpieczenia, złóż 
w AXA odpowiedni wniosek na co najmniej 
2 miesiące przed rocznicą polisy.

§ 9 1. Właściciel polisy może wystąpić z wnioskiem o zmianę zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej najpóźniej na 2 miesiące przed rocznicą polisy.

2. Właściciel polisy dokonuje wyboru pakietu ubezpieczeniowego wraz z określeniem 
wariantu spośród pakietów oferowanych przez AXA w dniu złożenia wniosku o taką 
zmianę. Postanowienia § 23 ust. 6 OWU stosuje się odpowiednio.

W jakim czasie trwa odpowiedzialność AXA?

W świadectwie uczestnictwa AXA wskazuje 
datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 
Pamiętaj jednak, by do tego czasu opłacić składkę 
za wszystkich pracowników zgłoszonych do 
ubezpieczenia.

§ 10 Początek ochrony ubezpieczeniowej
1. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się 

w dacie rozpoczęcia ochrony określonej w polisie, nie wcześniej jednak niż w dniu 
opłacenia składki łącznej w wymaganej wysokości.

2. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku 
do danej osoby rozpoczyna się w dniu wskazanym w świadectwie uczestnictwa, 
nie wcześniej jednak niż w dniu opłacenia składki łącznej, w tym pierwszej składki 
łącznej indywidualnej za danego Ubezpieczonego.
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W przypadkach wskazanych w kolumnie obok, AXA 
przestaje udzielać ochrony ubezpieczeniowej Twoim 
pracownikom.

§ 11 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do wszystkich osób objętych ochroną 

ubezpieczeniową, w zakresie wszystkich zdarzeń przewidzianych umową 
ubezpieczenia, wygasa:

1) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia;
2) jeżeli składka łączna nie została zapłacona w terminie – z bezskutecznym upływem 

dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty zaległej składki łącznej;
3) z dniem odstąpienia przez Właściciela polisy od umowy ubezpieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego, w zakresie 
wszystkich zdarzeń przewidzianych umową ubezpieczenia (w tym odnoszących się do 
współmałżonka lub partnera, dziecka, rodzica oraz rodzica współmałżonka), wygasa:

1) z dniem śmierci Ubezpieczonego;
2) z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym rozwiązany został lub wygasł 

określony w polisie stosunek prawny, łączący Ubezpieczonego z Właścicielem 
polisy;

3) z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym Właściciel polisy 
poinformował AXA, że Ubezpieczony przestał spełniać dodatkowe warunki 
przystąpienia do umowy ubezpieczenia określone przez Właściciela polisy;

4) z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym Ubezpieczony złożył 
Właścicielowi polisy oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia;

5) z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69. rok 
życia;

6) z dniem wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

7) z upływem ostatniego dnia roku polisy, jeżeli Ubezpieczony nie wyraził zgody na 
zmianę umowy ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego z tytułu: 
śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu, poważnego zachorowania Ubezpieczonego, operacji 
medycznej Ubezpieczonego, pobytu współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania współmałżonka 
lub partnera Ubezpieczonego, poważnego zachorowania dziecka wygasa z upływem 
ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia.

4. Ochrona ubezpieczeniowa, w stosunku do danego Ubezpieczonego, z tytułu 
niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku wygasa z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony 
ukończył 64. rok życia.

5. Ochrona ubezpieczeniowa, w stosunku do danego Ubezpieczonego, z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wygasa z dniem wypłaty świadczeń z tego 
tytułu, łącznie odpowiadających 100% uszczerbku na zdrowiu. 

6. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego wygasa z dniem śmierci współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego.

7. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu inwalidztwa współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego wygasa z dniem wypłaty świadczeń z tego tytułu, łącznie 
odpowiadających 100% inwalidztwa współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego.

8. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci, śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, inwalidztwa, pobytu w szpitalu oraz poważnego zachorowania partnera 
Ubezpieczonego wygasa, w odniesieniu do partnera, z dniem wstąpienia 
Ubezpieczonego w związek małżeński w rozumieniu kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego.

9. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku rodzica Ubezpieczonego wygasa z dniem śmierci drugiego z rodziców 
Ubezpieczonego.

10. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku rodzica współmałżonka Ubezpieczonego wygasa z dniem wypłaty drugiego 
świadczenia z tytułu śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego.

11. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego 
wygasa z dniem wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecka.

12. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego 
Ubezpieczonego, w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, wpłacona składka 
łączna indywidualna za okres udzielanej przez AXA ochrony ubezpieczeniowej nie 
podlega zwrotowi.
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Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia

W tym miejscu określone są warunki konieczne do 
spełnienia, aby Twój pracownik mógł kontynuować 
ubezpieczenie po zakończeniu pracy.

§ 12 1. Ubezpieczony ma prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
ust. 2, w przypadku:

1) ustania określonego w polisie stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego 
z Właścicielem polisy;

2) zaprzestania spełniania dodatkowych warunków przystąpienia do umowy 
ubezpieczenia określonych przez Właściciela polisy;

3) likwidacji Właściciela polisy;
4) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Właściciela polisy.

2. Ubezpieczony ma prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w drodze 
zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie, na warunkach uzgodnionych 
z AXA, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia przez 
okres co najmniej 6 miesięcy;

2) złożył wniosek o kontynuację w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia 
któregokolwiek ze zdarzeń określonych w ust. 1;

3) nie ukończył 69. roku życia;
4) nie jest częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy.

Każda osoba kontynuująca indywidualnie 
to ubezpieczenie otrzyma odrębną polisę.

§ 13 Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia następuje poprzez zawarcie indywidualnej 
umowy ubezpieczenia na życie, na warunkach zaproponowanych przez AXA.

II. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

W jaki sposób można przystąpić do ubezpieczenia?

Pamiętaj, że w okresie obowiązywania umowy 
możesz zgłaszać do ubezpieczenia kolejnych 
pracowników, którzy ukończyli 15 i nie ukończyli 
69 lat.

Nie warto zwlekać z decyzją o przystąpieniu do 
ubezpieczenia, bo osoby które zrobią to po upływie 
terminów wskazanych w kolumnie obok, na 
początku ubezpieczenia będą miały ograniczony 
zakres ochrony.

Pracownicy przebywający w dacie podpisania 
deklaracji uczestnictwa na dłuższym niż 14-dniowe 
zwolnieniu lekarskim, mogą być nieprzyjęci do 
ubezpieczenia, a w czasie trwania tego zwolnienia 
mają ograniczony zakres ochrony.

§ 14 1. W każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia do umowy przystąpić może 
osoba, która ukończyła 15. rok życia i nie ukończyła 69. roku życia, związana 
z Właścicielem polisy zaakceptowanym przez AXA stosunkiem prawnym, określonym 
w polisie. Właściciel polisy ma prawo określić dodatkowe warunki przystąpienia do 
umowy ubezpieczenia, pod warunkiem że AXA je zaaprobuje. Dodatkowe warunki 
przystąpienia do umowy ubezpieczenia określone są w polisie.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie objęta ochroną ubezpieczeniową na 
warunkach określonych w umowie ubezpieczenia od pierwszego dnia kolejnego 
miesiąca polisy, po złożeniu kompletnie i prawidłowo wypełnionej deklaracji 
uczestnictwa, o ile złoży powyższą deklarację przed upływem 3 miesięcy:

1) od dnia początku ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli w dniu początku ochrony 
ubezpieczeniowej związana była z Właścicielem polisy stosunkiem prawnym, 
o którym mowa w ust. 1;

2) od daty, w której związana została z Właścicielem polisy stosunkiem prawnym, 
o którym mowa w ust. 1, jeśli związanie stosunkiem prawnym nastąpiło po dniu 
początku ochrony ubezpieczeniowej; 

3) od dnia, w którym spełniły się dodatkowe warunki, w przypadku gdy Właściciel 
polisy uzależnił prawo przystąpienia do umowy ubezpieczenia od spełnienia 
określonych dodatkowych warunków.

3. Osoba przystępująca do umowy ubezpieczenia po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 2, w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia przystąpienia zostaje objęta 
ochroną ubezpieczeniową obejmującą wyłącznie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie udzielania jej 
ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że zdarzenia te wystąpiły nie później niż 
6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku.

4. Jeżeli osoba przystępująca do umowy ubezpieczenia w dacie podpisania deklaracji 
uczestnictwa przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14 dni, AXA 
może uzależnić objęcie tej osoby ochroną ubezpieczeniową od stanu jej zdrowia. 
W przypadku gdy AXA nie obejmie danej osoby ochroną ubezpieczeniową, składka za 
tę osobę zostanie zwrócona. 

5. Osoba objęta przez AXA ochroną ubezpieczeniową, która w dacie podpisania 
deklaracji uczestnictwa przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 
14 dni, do czasu zakończenia zwolnienia lekarskiego zostaje objęta ochroną 
ubezpieczeniową ograniczoną do następstw nieszczęśliwych wypadków, zaistniałych 
w okresie udzielania jej ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że zdarzenia 
ubezpieczeniowe wystąpiły nie później niż 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego 
wypadku.
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Każdy pracownik może mieć w AXA tylko jedno 
ubezpieczenie grupowe lub jego indywidualną 
kontynuację.

§ 15 Ubezpieczeniem może zostać objęta jedynie osoba, która nie jest objęta ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu innej grupowej umowy ubezpieczenia na życie zawartej 
z AXA oraz nie kontynuuje umowy grupowego ubezpieczenia na życie z AXA w ramach 
indywidualnej kontynuacji.

Każdy z Twoich ubezpieczonych pracowników 
otrzyma świadectwo uczestnictwa, potwierdzające 
przyjęcie go do ubezpieczenia.

§ 16 AXA potwierdza przystąpienie do umowy ubezpieczenia świadectwem uczestnictwa, które 
doręcza każdemu z Ubezpieczonych za pośrednictwem Właściciela polisy.

Zmiana partnera wskazanego przez Ubezpieczonego 
możliwa jest tylko w rocznicę polisy.

§ 17 Ubezpieczony ma prawo do zmiany osoby wskazanej w deklaracji uczestnictwa jako 
partner wyłącznie w rocznicę polisy.

III. SKŁADKA I SUMY UBEZPIECZENIA

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

W jaki sposób ustalana jest wysokość składki?

Wysokość składki za jednego Ubezpieczonego 
zależy od wybranego pakietu i wariantu wysokości 
świadczeń. Jej wysokość określona jest w polisie.

§ 18 1. Składka ochronna indywidualna jest ustalana w zależności od wybranego przez 
Właściciela polisy pakietu ubezpieczeniowego i wariantu dotyczącego wysokości 
świadczeń.

2. Wysokość składki ochronnej indywidualnej określona jest w polisie.

Gdzie są określone sumy ubezpieczenia i kiedy ulegają zmianie?

W polisie znajdziesz informacje, o ile wzrastają 
sumy ubezpieczenia z tytułu określonych zdarzeń 
w poszczególnych latach polisy.

§ 19 1. Wysokość sum ubezpieczenia określona jest w polisie i świadectwie uczestnictwa.

2. Począwszy od 1. rocznicy polisy, sumy ubezpieczenia z tytułu niektórych zdarzeń, 
wskazane w polisie, ulegają podwyższeniu. Sumy ubezpieczenia podlegające 
podwyższeniu oraz współczynnik ich wzrostu w poszczególnych latach polisy 
określone są w polisie.

W jaki sposób opłacana jest składka?

Pamiętaj o terminowym opłacaniu składki w każdym 
miesiącu. Wpłacaj ją na wskazany rachunek 
bankowy AXA.

§ 20 1. Właściciel polisy jest zobowiązany opłacać składkę łączną z częstotliwością 
miesięczną, w terminach określonych w polisie.

2. Składka łączna powinna być wpłacona na rachunek bankowy AXA.

3. Składkę łączną uważa się za opłaconą z dniem uznania rachunku bankowego AXA 
kwotą wymagalnej składki, nie wcześniej jednak niż w dniu wymagalności składki 
łącznej.

Opóźnienie opłacania składki

Jeżeli powstanie zaległość w opłacaniu składki, 
każda wpłata w pierwszej kolejności pokrywa 
powstałą zaległość.
Jeżeli zaległa składka nie zostanie opłacona 
w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, 
AXA nie będzie po tym czasie świadczyła ochrony 
ubezpieczeniowej.

§ 21 1. W przypadku opóźnienia we wpłacie składki łącznej AXA zalicza wpłacone składki 
w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnej składki łącznej.

2. Jeżeli składka łączna nie została zapłacona w terminie, AXA wezwie Właściciela 
polisy do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowy termin na opłacenie składki, nie krótszy 
niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z zagrożeniem że brak zapłaty spowoduje 
ustanie odpowiedzialności AXA.

Zawieszenie opłacania składki

W uzgodnieniu z AXA możliwe jest zawieszenie 
płatności składki. Pamiętaj jednak, że w tym czasie 
Ubezpieczonemu nie przysługuje prawo do ochrony 
ubezpieczeniowej.

Wznowienie ochrony po zawieszeniu płatności 
składki następuje pod warunkiem opłacenia składki.

§ 22 1. W uzasadnionych przypadkach Właściciel polisy na swój pisemny wniosek i za 
uprzednią zgodą AXA może zawiesić opłacanie składki łącznej lub składki łącznej 
indywidualnej za wskazanego Ubezpieczonego, na uzgodniony z AXA okres.

2. Zawieszenie opłacania składki łącznej lub składki łącznej indywidualnej za 
wskazanego Ubezpieczonego powoduje zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej 
odpowiednio w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych lub danego Ubezpieczonego 
na okres, w którym zostało zawieszone opłacanie składki łącznej lub składki łącznej 
indywidualnej za tego Ubezpieczonego. 

3. W przypadku opłacenia składki łącznej lub składki łącznej indywidualnej w terminie 
określonym przy zawieszeniu opłacania składki, o którym mowa w ust. 1, ochrona 
ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia, odpowiednio w stosunku do 
wszystkich Ubezpieczonych lub danego Ubezpieczonego, zostaje przywrócona 
z pierwszym dniem po upływie okresu zawieszenia opłacania składki łącznej lub 
odpowiednio składki łącznej indywidualnej.
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4. W przypadku nieopłacenia składki łącznej w terminie określonym przy zawieszeniu 
opłacania składki, o którym mowa w ust. 1, AXA nie przywróci ochrony 
ubezpieczeniowej w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych. W takim przypadku 
przyjmuje się, że Właściciel polisy zgłosił wystąpienie wszystkich Ubezpieczonych 
z ubezpieczenia z ostatnim dniem okresu zawieszenia opłacania składki łącznej.

5. W przypadku nieopłacenia składki łącznej indywidualnej w terminie określonym przy 
zawieszeniu opłacania składki, o którym mowa w ust. 1, AXA nie przywróci ochrony 
ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego. W takim przypadku 
przyjmuje się, że Właściciel polisy zgłosił wystąpienie danego Ubezpieczonego 
z ubezpieczenia z ostatnim dniem okresu zawieszenia opłacania składki łącznej 
indywidualnej.

6. O ile w umowie dodatkowej przewidziane są inne skutki zawieszenia opłacania 
składki łącznej lub składki łącznej indywidualnej, w zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej świadczonej z tytułu danej umowy dodatkowej, w przedmiotowym 
zakresie stosuje się odpowiednie postanowienia tej umowy dodatkowej.

W jaki sposób uaktualniana jest wysokość składki?

Przeczytaj uważnie informacje zawarte w kolumnie 
obok, aby dowiedzieć się, jak powinieneś postąpić 
w przypadku niezaakceptowania zaproponowanej 
przez AXA zmiany wysokości składki.

§ 23 1. Najpóźniej na 50 dni przed każdą rocznicą polisy AXA przedstawia Właścicielowi 
polisy uaktualnioną wysokość składki ochronnej indywidualnej, obowiązującą od dnia 
rocznicy polisy, ustaloną na podstawie aktualnej taryfy składek.

2. AXA gwarantuje niezmienność wysokości składki ochronnej do następnej rocznicy 
polisy.

3. W przypadku gdy AXA podwyższyła składkę ochronną indywidualną, Właściciel polisy ma 
prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, złożyć AXA oświadczenie, że:

1) wyraża zgodę na zaproponowaną przez AXA zmianę, albo
2) dokonuje wyboru innego pakietu ubezpieczeniowego, albo
3) nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

4. Jeżeli Właściciel polisy, w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokona 
wyboru innego pakietu ubezpieczeniowego lub wyrazi zgodę na zaproponowaną 
przez AXA zmianę, umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na kolejny rok 
polisy, na warunkach określonych w wybranym przez Właściciela polisy pakiecie 
ubezpieczeniowym lub zaproponowanych przez AXA – jeżeli Właściciel polisy wyraził 
zgodę na zaproponowaną zmianę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego 
paragrafu.

5. Jeżeli Właściciel polisy, w terminie o którym mowa w ust. 3, nie wyraził zgody na 
zaproponowaną przez AXA zmianę umowy ubezpieczenia lub nie złożył AXA żadnego 
oświadczenia, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w ostatnim dniu roku polisy. 

6. Złożenie przez Właściciela polisy oświadczenia o dokonaniu wyboru innego 
pakietu ubezpieczeniowego lub oświadczenia dotyczącego innej zmiany umowy 
ubezpieczenia, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do dokonania zmiany 
umowy ubezpieczenia jest wymagana zgoda Ubezpieczonych, jest równoznaczne 
ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody w imieniu Ubezpieczonych, którzy 
upoważnili Właściciela polisy do jej wyrażenia. Dodatkowo, wraz z oświadczeniem 
o dokonaniu wyboru innego pakietu ubezpieczeniowego lub odpowiednio wraz 
z oświadczeniem dotyczącym innej zmiany umowy ubezpieczenia, gdy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa do dokonania zmiany umowy ubezpieczenia jest 
wymagana zgoda Ubezpieczonych, Właściciel polisy jest zobowiązany doręczyć AXA 
oświadczenia Ubezpieczonych, o wyrażeniu zgody na zmianę umowy ubezpieczenia, 
którzy nie upoważnili Właściciela polisy do dokonania tej czynności lub odwołali takie 
upoważnienie.

IV. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego

Wysokości wypłacanych świadczeń uzależnione 
są od sum ubezpieczenia z tytułu poszczególnych 
zdarzeń.

§ 24 W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej 
AXA wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy 
ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

§ 25 W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA 
wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia 
z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, oraz z tytułu 
śmierci Ubezpieczonego.
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Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

§ 26 W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego AXA 
wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia 
z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego oraz z tytułu: 
śmierci Ubezpieczonego, śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku, o ile zdarzenia te objęte są zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 
zaistniałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§ 27 W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 
zaistniałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, AXA wypłaci Uprawnionemu 
świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci 
Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego zaistniałego poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz z tytułu: śmierci Ubezpieczonego, śmierci Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierci Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego, o ile zdarzenia te objęte są zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej.

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

§ 28 W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy AXA wypłaci 
Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu 
śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy oraz z tytułu: śmierci 
Ubezpieczonego, śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 
Dodatkowo, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku komunikacyjnego, AXA wypłaci 
świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci 
Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, a w przypadku gdy wypadek 
komunikacyjny zaistniał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej również świadczenie 
ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
w następstwie wypadku komunikacyjnego zaistniałego poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, o ile zdarzenia te objęte są zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

§ 29 W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu AXA 
wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia 
z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu oraz 
z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego

Wysokość uszczerbku doznanego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku ustalana jest na 
podstawie Tabeli uszczerbków.

Procent uszczerbku istniejącego przed 
nieszczęśliwym wypadkiem pomniejsza procent 
uszczerbku ustalony w związku z danym wypadkiem.

W związku z uszczerbkiem z tytułu tego samego 
nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony otrzyma nie 
więcej niż 100% sumy ubezpieczenia z tytułu tego 
zdarzenia.

Każde kolejne świadczenie wyczerpuje maksymalne 
świadczenie ustalone w wysokości odpowiadającej 
100% uszczerbku.

§ 30 1. W przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe 
równe iloczynowi ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.

2. Procent uszczerbku ustalany jest po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, 
zgodnie z Tabelą uszczerbków mającą zastosowanie do grupowego ubezpieczenia na 
życie Trafna Decyzja, obowiązującą w AXA, na podstawie dokumentacji medycznej, 
a w przypadkach wątpliwych – na podstawie badań medycznych zleconych przez AXA 
i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez AXA. Koszt zleconych badań 
medycznych ponosi AXA.

3.  W przypadku powstania trwałego uszczerbku w obrębie narządu, którego czynności 
były upośledzone przed nieszczęśliwym wypadkiem, ustalony procent trwałego 
uszczerbku pomniejszany jest o procent uszczerbku wynikający z wcześniejszego 
upośledzenia czynności tego narządu.

4. Suma wypłaconych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
w następstwie jednego nieszczęśliwego wypadku nie może przekroczyć 100% sumy 
ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.

5. Kolejne świadczenie wypłacone z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
nie może być wyższe niż część sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu 
Ubezpieczonego, wynikająca z różnicy pomiędzy 100% uszczerbku a sumą procentów 
uszczerbku odpowiadających świadczeniom wypłaconym dotychczas z tego tytułu.
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Świadczenie z tytułu niezdolności Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Do ustalenia prawa do tego świadczenia konieczny 
jest upływ 12 miesięcy nieprzerwanej niezdolności, 
potwierdzający trwały i nieodwracalny charakter 
skutków wypadku.

§ 31 1. W przypadku wystąpienia niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie 
ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia z tytułu niezdolności Ubezpieczonego 
do pracy, o ile zgodnie z wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do 
odzyskania przez Ubezpieczonego zdolności do pracy zarobkowej.

2. Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia po upływie 12 miesięcy nieprzerwanego 
trwania niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej. W uzasadnionych 
przypadkach AXA może wypłacić świadczenie po upływie 6 miesięcy nieprzerwanego 
trwania niezdolności do pracy zarobkowej.

3. Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej ustalana jest na podstawie 
odpowiedniej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, a w przypadkach 
wątpliwych – na podstawie badań medycznych zleconych przez AXA 
i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez AXA. Koszt zleconych badań 
medycznych ponosi AXA. 

Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

Długość okresu pobytu w szpitalu wpływa na 
wysokość świadczenia z tego tytułu.

W tym miejscu wymienione są dodatkowe 
świadczenia związane z pobytem w szpitalu.

§ 32 1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, w celu leczenia choroby, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie 
ubezpieczeniowe równe:

1) 0,6% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu za każdy 
dzień pobytu w szpitalu, do 14. dnia włącznie, oraz

2) 0,5% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu za 
15. i każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu. 

2. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, w celu leczenia obrażeń ciała powstałych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie 
ubezpieczeniowe równe:

1) 1,0% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu za każdy 
dzień pobytu w szpitalu, do 14. dnia włącznie, oraz

2) 0,5% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu za 
15. i każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu.

3. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, w celu leczenia obrażeń ciała powstałych w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku przy pracy, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie 
ubezpieczeniowe równe:

1) 1,5% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu za każdy 
dzień pobytu w szpitalu, do 14. dnia włącznie, oraz

2) 1% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu za 15. i każdy 
kolejny dzień pobytu w szpitalu.

4. W przypadku zbiegu wyżej wymienionych przyczyn pobytu Ubezpieczonego 
w szpitalu, Ubezpieczonemu przysługuje wyłącznie jedno, najwyższe świadczenie 
ubezpieczeniowe.

5. W przypadku rozszerzonego wariantu pobytu w szpitalu AXA, oprócz świadczenia 
określonego w ust. 1, 2 albo 3, wypłaci Ubezpieczonemu:

1) w przypadku pobytu Ubezpieczonego na OIOM – jednorazowe świadczenie 
ubezpieczeniowe z tytułu pobytu na OIOM, zgodnie z Tabelą świadczeń 
stanowiącą załącznik do OWU;

2) w przypadku rekonwalescencji Ubezpieczonego – jednorazowe świadczenie 
ubezpieczeniowe z tytułu rekonwalescencji, zgodnie z Tabelą świadczeń 
stanowiącą załącznik do OWU;

3) w przypadku pobytu Ubezpieczonego w sanatorium – jednorazowe świadczenie 
ubezpieczeniowe z tytułu pobytu w sanatorium, zgodnie z Tabelą świadczeń 
stanowiącą załącznik do OWU.

6. AXA wypłaci świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego na OIOM, pod warunkiem 
że pobyt Ubezpieczonego na OIOM pozostaje w bezpośrednim związku z pobytem 
Ubezpieczonego w szpitalu, za który AXA ponosi odpowiedzialność.

7. AXA wypłaci świadczenie z tytułu rekonwalescencji Ubezpieczonego, pod warunkiem 
że rekonwalescencja Ubezpieczonego pozostaje w bezpośrednim związku z pobytem 
Ubezpieczonego w szpitalu, za który AXA ponosi odpowiedzialność, o ile pobyt 
Ubezpieczonego w szpitalu trwał nieprzerwanie przez okres co najmniej 15 dni.

8. AXA wypłaci świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w sanatorium, pod 
warunkiem że pobyt Ubezpieczonego w sanatorium pozostaje w związku z pobytem 
Ubezpieczonego w szpitalu, za który AXA ponosi odpowiedzialność, o ile skierowanie 
do sanatorium potwierdzone zostało przez odpowiednią państwową instytucję 
ubezpieczenia zdrowotnego.

9. AXA wypłaci świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w sanatorium nie częściej 
niż jeden raz w okresie pomiędzy rocznicami polisy.
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10. W przypadku gdy pobyt Ubezpieczonego w sanatorium następuje po wygaśnięciu 
ochrony ubezpieczeniowej z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, AXA wypłaci 
świadczenie z tytułu pobytu w sanatorium, pod warunkiem że Ubezpieczony nie 
przebywał w sanatorium w ostatnim roku polisy, w którym objęty był ochroną 
ubezpieczeniową.

11. W okresie kolejnych 12 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej AXA wypłaci 
łączne świadczenia za okres nieprzekraczający 180 dni pobytu Ubezpieczonego 
w szpitalu.

12. Świadczenie wypłacane jest po zakończeniu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, z tym 
że na pisemny wniosek Ubezpieczonego, w okresie jego pobytu w szpitalu, może 
nastąpić częściowa wypłata świadczenia po każdym 1-miesięcznym okresie pobytu 
w szpitalu. 

13. Należne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, pobytu 
Ubezpieczonego na OIOM, pobytu Ubezpieczonego w sanatorium lub rekonwalescencji 
Ubezpieczonego ustalane jest na podstawie dokumentacji medycznej, 
a w przypadkach wątpliwych – na podstawie badań medycznych zleconych przez AXA 
i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez AXA. Koszt zleconych badań 
medycznych ponosi AXA.

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

Prawo do wypłaty tego świadczenia przysługuje, 
o ile Ubezpieczony przeżył co najmniej 1 miesiąc od 
rozpoznania choroby lub przeprowadzenia zabiegu, 
będących poważnym zachorowaniem.

§ 33 1. W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego, którego 
pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie 
ubezpieczenia z tytułu poważnego zachorowania.

2. AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie, pod warunkiem że Ubezpieczony pozostał 
przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od dnia:

1) rozpoznania choroby, o której mowa w § 67 pkt 30) lit. a)–e) oraz j)–w);
2) zabiegu, o którym mowa w § 67 pkt 30) lit. f)–i).

3. Rodzaj oraz moment wystąpienia poważnego zachorowania ustalane są na podstawie 
dokumentacji medycznej, a w przypadkach wątpliwych – na podstawie badań 
medycznych zleconych przez AXA i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez 
AXA. Koszt zleconych badań medycznych ponosi AXA.

Świadczenie z tytułu operacji medycznej Ubezpieczonego

Na wysokość świadczenia z tytułu operacji 
medycznej wpływa klasa operacji medycznej 
ustalona na podstawie Tabeli operacji medycznych.

Ubezpieczony otrzyma wyłącznie jedno świadczenie 
bez względu na liczbę operacji, jakim został 
poddany, jeżeli przeprowadzono je w okresie 
kolejnych 60 dni.

Maksymalna kwota świadczeń z tytułu operacji 
przeprowadzonych w ciągu kolejnych 12 miesięcy 
to 200% sumy ubezpieczenia.

§ 34 1. W przypadku operacji medycznej Ubezpieczonego, przeprowadzonej w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie 
ubezpieczeniowe równe:

1) 100% sumy ubezpieczenia z tytułu operacji medycznej, jeżeli dana operacja 
medyczna należy do I klasy operacji medycznych zawartych w Tabeli operacji 
medycznych, stanowiącej załącznik do OWU;

2) 75% sumy ubezpieczenia z tytułu operacji medycznej, jeżeli dana operacja 
medyczna należy do II klasy operacji medycznych zawartych w Tabeli operacji 
medycznych, stanowiącej załącznik do OWU;

3) 50% sumy ubezpieczenia z tytułu operacji medycznej, jeżeli dana operacja 
medyczna należy do III klasy operacji medycznych zawartych w Tabeli operacji 
medycznych, stanowiącej załącznik do OWU;

4) 25% sumy ubezpieczenia z tytułu operacji medycznej, jeżeli dana operacja 
medyczna należy do IV klasy operacji medycznych zawartych w Tabeli operacji 
medycznych, stanowiącej załącznik do OWU;

5) 10% sumy ubezpieczenia z tytułu operacji medycznej, jeżeli dana operacja 
medyczna należy do V klasy operacji medycznych zawartych w Tabeli operacji 
medycznych, stanowiącej załącznik do OWU.

2. AXA nie wypłaci świadczenia z tytułu operacji medycznej, jeżeli Ubezpieczony zmarł 
w trakcie operacji medycznej lub przed upływem 30 dni od dnia operacji medycznej.

3. Z tytułu operacji medycznych przeprowadzonych w okresie kolejnych 60 dni 
Ubezpieczonemu przysługuje wyłącznie jedno, najwyższe świadczenie, niezależnie od 
liczby przeprowadzonych w tym okresie operacji medycznych.

4. W okresie kolejnych 12 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej AXA wypłaci 
łączne świadczenia w kwocie nie wyższej niż 200% sumy ubezpieczenia z tytułu 
operacji medycznej.

5. Należne świadczenie z tytułu operacji medycznej ustalane jest na podstawie 
dokumentacji medycznej, a w przypadkach wątpliwych – na podstawie badań 
medycznych zleconych przez AXA i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego 
przez AXA. Koszt zleconych badań medycznych ponosi AXA.
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Świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

§ 35 W przypadku śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, w okresie udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe 
w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego.

Świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

§ 36 W przypadku śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku, w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci 
Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu 
śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku oraz z tytułu śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego.

Świadczenie z tytułu inwalidztwa współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia 
inwalidztwa ustalonego na podstawie Tabeli 
inwalidztwa.

W związku z inwalidztwem z tytułu tego samego 
nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony otrzyma nie 
więcej niż 100% sumy ubezpieczenia z tytułu tego 
zdarzenia.

Każde kolejne świadczenie wyczerpuje maksymalne 
świadczenie ustalone w wysokości odpowiadającej 
100% inwalidztwa.

§ 37 1. W przypadku wystąpienia inwalidztwa współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie 
równe iloczynowi procentu inwalidztwa określonego w Tabeli inwalidztwa stanowiącej 
załącznik do OWU i sumy ubezpieczenia z tytułu inwalidztwa współmałżonka lub 
partnera Ubezpieczonego.

2. Rodzaj, procent inwalidztwa i moment wystąpienia inwalidztwa ustalane są po 
zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji odpowiednio współmałżonka lub 
partnera, na podstawie dokumentacji medycznej, a w przypadkach wątpliwych – na 
podstawie badań medycznych zleconych przez AXA i przeprowadzonych przez lekarza 
wskazanego przez AXA. Koszt zleconych badań medycznych ponosi AXA.

3. W przypadku wystąpienia inwalidztwa współmałżonka lub partnera, określonego 
w Tabeli inwalidztwa, w stopniu mniejszym od opisanego, o ile spełnione są 
wszystkie warunki powstania odpowiedzialności AXA, AXA wypłaci Ubezpieczonemu 
świadczenie w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie do stopnia wystąpienia 
danego rodzaju inwalidztwa.

4. Suma wypłaconych świadczeń z tytułu inwalidztwa współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego w następstwie jednego nieszczęśliwego wypadku nie może 
przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia z tytułu inwalidztwa współmałżonka lub 
partnera Ubezpieczonego.

5.  W przypadku powstania inwalidztwa w obrębie narządu, którego czynności były 
upośledzone przed nieszczęśliwym wypadkiem, ustalony procent inwalidztwa 
pomniejszany jest o procent inwalidztwa wynikający z wcześniejszego upośledzenia 
czynności tego narządu.

6. Kolejne świadczenie wypłacone z tytułu inwalidztwa współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego nie może być wyższe niż część sumy ubezpieczenia z tytułu 
inwalidztwa współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, wynikająca z różnicy 
pomiędzy 100% inwalidztwa a sumą procentów inwalidztwa odpowiadających 
świadczeniom wypłaconym dotychczas z tego tytułu, zaś kolejne świadczenie 
wypłacone z tytułu inwalidztwa współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego nie 
może być wyższe niż część sumy ubezpieczenia z tytułu inwalidztwa współmałżonka 
lub partnera Ubezpieczonego, wynikająca z różnicy pomiędzy 100% inwalidztwa 
a sumą procentów inwalidztwa odpowiadających świadczeniom wypłaconym 
dotychczas z tego tytułu.

Świadczenie z tytułu pobytu współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Długość okresu pobytu w szpitalu wpływa na 
wysokość świadczenia z tego tytułu.

§ 38 1. W przypadku pobytu współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu, 
w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w celu leczenia obrażeń ciała 
powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, AXA wypłaci Ubezpieczonemu 
świadczenie ubezpieczeniowe równe:

1) 1,0% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień pobytu w szpitalu, do 14. dnia 
włącznie, oraz

2) 0,5% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego w szpitalu za 15. i każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu.

2. W okresie kolejnych 12 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej AXA wypłaci 
łączne świadczenia za okres nieprzekraczający 180 dni pobytu w szpitalu 
współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego.
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3. Świadczenie wypłacane jest po zakończeniu pobytu współmałżonka lub partnera 
w szpitalu, z tym że na pisemny wniosek Ubezpieczonego, w okresie pobytu 
jego współmałżonka lub partnera w szpitalu, może nastąpić częściowa wypłata 
świadczenia po każdym 1-miesięcznym okresie pobytu w szpitalu. 

4. Należne świadczenie z tytułu pobytu współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego 
w szpitalu ustalane jest na podstawie dokumentacji medycznej, a w przypadkach 
wątpliwych – na podstawie badań medycznych zleconych przez AXA 
i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez AXA. Koszt zleconych badań 
medycznych ponosi AXA.

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego

Prawo do wypłaty tego świadczenia przysługuje, 
o ile współmałżonek/partner przeżył co 
najmniej 1 miesiąc od rozpoznania choroby lub 
przeprowadzenia zabiegu, będących poważnym 
zachorowaniem.

§ 39 1. W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego, którego pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie 
ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia z tytułu poważnego zachorowania 
współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego.

2. AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie pod warunkiem, że współmałżonek lub 
partner Ubezpieczonego pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od 
dnia:

1)  rozpoznania choroby, o której mowa w § 67 pkt 30) lit. a)–e) oraz j)–w);
2)  zabiegu, o którym mowa w § 67 pkt 30) lit. f)–i).

3. Rodzaj oraz moment wystąpienia poważnego zachorowania ustalane są na podstawie 
dokumentacji medycznej, a w przypadkach wątpliwych – na podstawie badań 
medycznych zleconych przez AXA i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez 
AXA. Koszt zleconych badań medycznych ponosi AXA.

Świadczenie z tytułu śmierci dziecka Ubezpieczonego

§ 40 W przypadku śmierci dziecka Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe 
sumie ubezpieczenia z tytułu śmierci dziecka Ubezpieczonego.

Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonego

§ 41 W przypadku urodzenia się dziecka Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe 
sumie ubezpieczenia z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonego.

Świadczenie z tytułu urodzenia się martwego noworodka

§ 42 W przypadku urodzenia się martwego noworodka w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe 
sumie ubezpieczenia z tytułu urodzenia się martwego noworodka.

Świadczenie z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego

Osierocenie dziecka przez oboje rodziców, którzy 
zginą w następstwie tego samego nieszczęśliwego 
wypadku, powoduje podwojenie wysokości 
świadczenia.

§ 43 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej 
AXA z tytułu osierocenia dziecka wypłaci każdemu dziecku Ubezpieczonego 
świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia z tytułu osierocenia 
dziecka.

2. W przypadku gdy w następstwie jednego nieszczęśliwego wypadku śmierć ponoszą 
Ubezpieczony i druga osoba, której przysługiwała władza rodzicielska nad dzieckiem 
lub której władza rodzicielska przysługiwała w momencie osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletności, AXA wypłaci każdemu dziecku, nad którym oboje sprawowali 
władzę rodzicielską, dodatkowe świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 100% 
świadczenia, o którym mowa w ust. 1.

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego

Prawo do wypłaty tego świadczenia przysługuje, 
o ile dziecko przeżyło co najmniej 1 miesiąc 
od rozpoznania choroby będącej poważnym 
zachorowaniem.

§ 44 1. W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego, którego 
pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie 
ubezpieczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego.

2. AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie pod warunkiem, że dziecko 
Ubezpieczonego pozostało przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od dnia 
rozpoznania poważnego zachorowania.
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3. Rodzaj oraz moment wystąpienia poważnego zachorowania ustalane są na podstawie 
dokumentacji medycznej, a w przypadkach wątpliwych – na podstawie badań 
medycznych zleconych przez AXA i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez 
AXA. Koszt zleconych badań medycznych ponosi AXA.

Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonego wymagającego leczenia

Świadczenie z tego tytułu jest podwyższane, jeżeli 
dziecko przy urodzeniu otrzymało 1–4 punktów 
w skali Apgar.

§ 45 W przypadku urodzenia się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej dziecka 
Ubezpieczonego wymagającego leczenia AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie 
w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz sumy ubezpieczenia 
z tytułu urodzenia dziecka wymagającego leczenia, a w przypadku gdy przy urodzeniu 
dziecko otrzymało 1–4 punktów w skali Apgar – świadczenie w wysokości sumy 
ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz 150% sumy ubezpieczenia z tytułu 
urodzenia dziecka wymagającego leczenia.

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego

§ 46 W przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe 
w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego. 

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

§ 47 W przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci Ubezpieczonemu 
świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci rodzica 
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz z tytułu śmierci rodzica 
Ubezpieczonego.

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego

§ 48 W przypadku śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego w okresie udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe 
w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci rodzica współmałżonka 
Ubezpieczonego. 

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

§ 49 W przypadku śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej AXA wypłaci 
Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu 
śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
oraz z tytułu śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego.

Podstawa ustalania wysokości świadczeń w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych 
powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Do ustalenia kwoty świadczenia stosuje się sumy 
ubezpieczenia obowiązujące w dacie wystąpienia 
nieszczęśliwego wypadku.

§ 50 W przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku AXA wypłaci należne świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia 
z dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub obliczone na podstawie wysokości tej 
sumy z dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Wskazanie Uposażonych i określenie ich udziału w świadczeniu ubezpieczeniowym

Ubezpieczony pracownik może wskazywać 
i zmieniać osoby uprawnione do otrzymania 
świadczenia w przypadku jego śmierci.

§ 51 1. Przystępując do ubezpieczenia Ubezpieczony może wskazać jedną lub więcej osób 
jako Uposażonych.

2. Ubezpieczony w czasie trwania umowy może zmieniać Uposażonych.

3. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby jako Uposażonych, Ubezpieczony 
może określić procentowy udział każdej z osób w świadczeniu.

4.  W przypadku nieokreślenia procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu 
ubezpieczeniowym lub określenia udziałów, których suma nie stanowi 100%, 
przyjmuje się, że udziały Uposażonych są równe.
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§ 52 1. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci 
Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli Uposażony zmarł przed Ubezpieczonym lub jego wskazanie stało się 
bezskuteczne z innej przyczyny, jego prawo przejmują pozostali Uposażeni 
proporcjonalnie do przyznanego im procentowego udziału w świadczeniu.

3. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych lub wszyscy wskazani przez 
niego Uposażeni zmarli przed datą śmierci Ubezpieczonego lub utracili prawo 
do świadczenia, Uprawnionymi do wypłaty świadczenia stają się spadkobiercy 
Ubezpieczonego.

4. Za osobę, która nie dożyła śmierci Ubezpieczonego, uważa się również osobę, 
która zmarła jednocześnie z Ubezpieczonym.

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego

Świadczenie wypłacane jest w terminie 21 dni od 
poinformowania AXA o zdarzeniu, a jeśli wyjaśnienie 
dodatkowych okoliczności nie jest możliwe w tym 
terminie, AXA wypłaci świadczenie w ciągu 14 dni 
od wyjaśnienia tych okoliczności.

Bezsporna część świadczenia wypłacana jest 
w ciągu 21 dni od zawiadomienia AXA o zdarzeniu.

Świadczenie przysługujące Ubezpieczonemu, po jego 
śmierci wypłacone zostanie jego spadkobiercom.

§ 53 1. Uprawniony do otrzymania danego świadczenia ubezpieczeniowego obowiązany 
jest do niezwłocznego zawiadomienia AXA o zajściu zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową.

2. AXA, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 
pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Uprawnionego, jakie dokumenty są 
potrzebne do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia ubezpieczeniowego.

3. AXA zobowiązana jest wypłacić świadczenie ubezpieczeniowe w terminie 21 dni, 
licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. 
Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia zakresu odpowiedzialności 
AXA okazało się niemożliwe w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
świadczenie ubezpieczeniowe powinno być wypłacone w terminie 14 dni od dnia, 
w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 
możliwe. Jednak bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego AXA powinna 
spełnić w powyższym 21-dniowym terminie.

4. Jeżeli w terminach określonych w ustępach powyższych AXA nie wypłaci świadczenia 
ubezpieczeniowego, zobowiązana jest do zawiadomienia na piśmie zgłaszającego 
roszczenie, informując go o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń.

5. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego następuje zgodnie z dyspozycją 
uprawnionego do jego otrzymania.

6. W przypadku śmierci Ubezpieczonego po nabyciu przez niego prawa do wypłaty 
świadczenia, AXA wypłaci to świadczenie spadkobiercom.

7. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości 
niż określona w zgłoszonym roszczeniu, AXA poinformuje o tym pisemnie osobę 
zgłaszającą roszczenie, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną 
uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.

V. ZA CO AXA NIE ODPOWIADA?
Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie jak najdokładniej. Czytaj uważnie. 
Pragniemy, abyś miał jasność odnośnie do sytuacji, w których świadczenie nie zostanie przyznane.

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?

Przeczytaj uważnie informacje zawarte w kolumnie 
obok, gdyż zostały tutaj opisane przypadki, 
w których prawo do świadczenia nie zostanie 
przyznane.

§ 54 1. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej na wypadek 
śmierci jest wyłączona, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła na skutek:

1) działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego 
uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroru lub zamieszkach, 
chyba że jego udział wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej 
konieczności lub obrony koniecznej;

2) samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie 1. roku od daty rozpoczęcia 
ochrony.

2. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu:

1) osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego;
2) śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego;
3) śmierci rodzica Ubezpieczonego;
4) śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego;
5) urodzenia się martwego noworodka;
6) śmierci dziecka Ubezpieczonego,
nie zostanie wypłacone, jeżeli powyższe zdarzenia ubezpieczeniowe nastąpiły 
na skutek działań lub czynności, o których mowa w ust. 1, dokonanych przez 
Ubezpieczonego (pkt. 1) i 5)) lub inne osoby wymienione w pkt. 2)–4) i 6).

3. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu pobytu Ubezpieczonego, współmałżonka 
lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu nie zostanie wypłacone, jeżeli cel pobytu 
w szpitalu związany był z: 
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1) leczeniem lub poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegowi pozostającemu 
w związku z ciążą, porodem lub połogiem, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie 
ma zastosowania w stosunku do pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku 
z porodem, jeżeli okres pobytu w szpitalu od dnia porodu do dnia wypisu ze 
szpitala trwa nieprzerwanie co najmniej 10 dni i ma na celu leczenie choroby 
Ubezpieczonego, będącej skutkiem powikłań poporodowych;

2) poddaniem się przez Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego operacji plastycznej lub kosmetycznej, chyba że była ona 
niezbędna w celu usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku, jakiemu uległ 
Ubezpieczony, współmałżonek lub partner Ubezpieczonego w okresie udzielanej 
mu ochrony ubezpieczeniowej;

3) wykonaniem Ubezpieczonemu, współmałżonkowi lub partnerowi Ubezpieczonego 
rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań rentgenowskich oraz 
innych badań, o ile przyczyną ich przeprowadzania nie jest choroba lub obrażenia 
ciała Ubezpieczonego lub odpowiednio obrażenia ciała współmałżonka lub 
partnera Ubezpieczonego;

4) wykonaniem Ubezpieczonemu, współmałżonkowi lub partnerowi Ubezpieczonego 
zabiegów rehabilitacyjnych, w tym również rehabilitacji kardiologicznej 
i neurologicznej;

5) leczeniem chorób umysłowych i zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego, 
współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego;

6) leczeniem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV Ubezpieczonego, 
współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego;

7) leczeniem wad wrodzonych Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego;

8) leczeniem samookaleczenia Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego.

Kiedy ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona i czego nie obejmuje 
4. W okresie 1 miesiąca od dnia objęcia danego Ubezpieczonego ochroną 

ubezpieczeniową z tytułu jego pobytu w szpitalu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 i 5, AXA 
udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej ograniczonej wyłącznie do pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała powstałych bezpośrednio 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej.

5. W przypadku gdy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby rozpoczął 
się przed dniem rozpoczęcia lub w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej, w tym zakresie w stosunku do niego, świadczenie z tytułu tego 
pobytu w szpitalu Ubezpieczonemu nie przysługuje.

6. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu operacji medycznej nie zostanie wypłacone, 
jeżeli operacja medyczna jest związana z: 

1) chorobami i obrażeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia Ubezpieczonego 
ochroną ubezpieczeniową;

2) zabiegami diagnostycznymi;
3) leczeniem wad wrodzonych oraz chorób dziedzicznych Ubezpieczonego;
4) pobraniem organów i tkanek od Ubezpieczonego jako dawcy;
5) poddaniem się przez Ubezpieczonego operacji plastycznej lub kosmetycznej, 

chyba że była ona niezbędna w celu usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku, 
jakiemu uległ Ubezpieczony w okresie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej;

6) korektą ostrości wzroku Ubezpieczonego;
7) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegowi w związku z ciążą, porodem, 

połogiem, powikłaniami ciąży, poronieniem samoistnym lub sztucznym;
8) chirurgiczną zmianą płci Ubezpieczonego;
9) leczeniem niepłodności Ubezpieczonego;
10) sterylizacją, podwiązaniem i przecięciem jajowodów oraz antykoncepcją 

operacyjną;
11) chirurgią szczękową, włączając wszczepienie zębów i inne zabiegi 

stomatologiczne;
12) chirurgią zwiadowczą i eksperymentalną;
13) poddaniem się przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu;
14) leczeniem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV Ubezpieczonego;
15) samookaleczeniem lub okaleczeniem Ubezpieczonego na własną prośbę.

7. W okresie 3 miesięcy od dnia objęcia danego Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu operacji medycznych, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 i 5, 
AXA udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej ograniczonej wyłącznie do 
operacji medycznej, która jest następstwem obrażeń ciała Ubezpieczonego powstałych 
bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tego tytułu.

8. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego, 
jak również z tytułu poważnego zachorowania współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli: 

1) poważne zachorowanie było wynikiem zespołu nabytego niedoboru odporności 
(AIDS) lub zakażenia Ubezpieczonego wirusem HIV; chyba że zakażenie wirusem 
HIV nastąpiło w okolicznościach opisanych w § 67 pkt 30) lit. u);

2) poważne zachorowanie lub objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono przed 
upływem:

 –  3 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego w tym 
zakresie,

 –  6 miesięcy od dnia objęcia współmałżonka lub partnera ochroną 
ubezpieczeniową w tym zakresie;
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3) poważnym zachorowaniem jest borelioza lub kleszczowe zapalenie mózgu 
zdiagnozowane u osoby wykonującej zawód leśnika lub drwala;

4) poważnym zachorowaniem jest choroba Parkinsona, występująca w postaci 
parkinsonizmu wtórnego (objawowego). 

9. Kolejne świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu poważnego zachorowania 
Ubezpieczonego, jak również z tytułu poważnego zachorowania współmałżonka 
lub partnera Ubezpieczonego, nie zostanie wypłacone, jeżeli pomiędzy kolejnymi 
poważnymi zachorowaniami występuje związek przyczynowo-skutkowy.

10. Katalog poważnych zachorowań pozostających w związku przyczynowo-skutkowym 
z wcześniejszym poważnym zachorowaniem, o którym mowa w ust. 9, został 
określony poniżej w Tabeli poważnych zachorowań.

Tabela poważnych zachorowań

Wcześniejsze poważne 
zachorowania

Poważne zachorowania, pozostające w związku 
przyczynowo-skutkowym, nieobjęte zakresem 
ubezpieczenia przy kolejnym poważnym zachorowaniu

a) niewydolność nerek a) niewydolność nerek

b)  schyłkowa niewydolność 
wątroby

b) schyłkowa niewydolność wątroby

c) przeszczep narządów c) przeszczep narządów

d) stwardnienie rozsiane d) stwardnienie rozsiane

e) śpiączka e) śpiączka

f) choroba Parkinsona f) choroba Parkinsona

g) borelioza g) borelioza

h)  choroba Creutzfeldta-
Jakoba

h) choroba Creutzfeldta-Jakoba

i)  zakażenie wirusem HIV 
w wyniku transfuzji

i) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji

j)  kleszczowe zapalenie 
mózgu

j) zawał serca

k) pomostowanie (bypass) naczyń wieńcowych

l) angioplastyka wieńcowa

m) operacja aorty

n) udar mózgu

o) nowotwór złośliwy

p) anemia aplastyczna

q) łagodny guz mozgu

r) utrata kończyn

s) utrata wzroku w następstwie choroby

t) oparzenia

u) utrata mowy

v) utrata słuchu

w) kleszczowe zapalenie mózgu

a) zawał serca a) zawał serca

b)  pomostowanie (bypass) 
naczyń wieńcowych

b) pomostowanie (bypass) naczyń wieńcowych

c) angioplastyka wieńcowa c) angioplastyka wieńcowa

d) operacja aorty d) operacja aorty

e) udar mózgu e) udar mózgu

f) nowotwór złośliwy

g) anemia aplastyczna

h) łagodny guz mózgu

i) utrata kończyn

j) utrata wzroku w następstwie choroby

k) oparzenia

l) utrata mowy

m) utrata słuchu

n) kleszczowe zapalenie mózgu
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Wcześniejsze poważne 
zachorowania

Poważne zachorowania, pozostające w związku 
przyczynowo-skutkowym, nieobjęte zakresem 
ubezpieczenia przy kolejnym poważnym zachorowaniu

a) nowotwór złośliwy a) nowotwór złośliwy

b) anemia aplastyczna b) anemia aplastyczna

c) łagodny guz mózgu c) łagodny guz mózgu

d) zawał serca

e) pomostowanie (bypass) naczyń wieńcowych

f) angioplastyka wieńcowa

g) operacja aorty

h) udar mózgu

i) utrata kończyn

j) utrata wzroku w następstwie choroby

k) oparzenia

l) utrata mowy

m) utrata słuchu

n) kleszczowe zapalenie mózgu

a) utrata kończyn a) utrata kończyn

b)  utrata wzroku 
w następstwie choroby

b) utrata wzroku w następstwie choroby

c) oparzenia c) oparzenia

d) utrata mowy d) utrata mowy

e) utrata słuchu e) utrata słuchu

f)  kleszczowe zapalenie 
mózgu

f) kleszczowe zapalenie mózgu

g) zawał serca

h) pomostowanie (bypass) naczyń wieńcowych

i) angioplastyka wieńcowa

j) operacja aorty

k) udar mózgu

l) nowotwór złośliwy

m) anemia aplastyczna

n) łagodny guz mózgu

11. Od dnia ukończenia 55. roku życia przez współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego 
AXA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za następujące rodzaje poważnych 
zachorowań współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego: niewydolność nerek, 
przeszczep narządów, oparzenia, utrata mowy, śpiączka i utrata kończyn.

12. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonego nie 
zostanie wypłacone w przypadku, gdy urodzenie się dziecka Ubezpieczonego nastąpiło 
w okresie pierwszych 9 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową danego 
Ubezpieczonego w tym zakresie.

13. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu urodzenia się martwego noworodka nie zostanie 
wypłacone w przypadku, gdy nie zostanie potwierdzone aktem urodzenia wystawionym 
przez urząd stanu cywilnego.

14. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu poważnego zachorowania dziecka 
Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli:

1) poważne zachorowanie jest następstwem lub konsekwencją wady wrodzonej lub 
schorzenia wrodzonego, które ujawniło się w pierwszych 12 miesiącach życia 
dziecka;

2) poważne zachorowanie jest następstwem lub konsekwencją choroby AIDS lub 
zakażenia dziecka Ubezpieczonego wirusem HIV;

3) poważne zachorowanie zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono, lub objawy 
poważnego zachorowania zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono przed upływem 
3 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w tym 
zakresie.

15. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonego 
wymagającego leczenia nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy urodzenie się 
dziecka Ubezpieczonego nastąpiło w okresie pierwszych 6 miesięcy od daty objęcia 
ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego w tym zakresie.
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§ 55 1. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3 i 5, AXA nie wypłaci świadczenia 
ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli nieszczęśliwy wypadek 
będący przyczyną śmierci Ubezpieczonego jest następstwem:

1) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość 
alkoholu w organizmie Ubezpieczonego wynosi lub prowadzi do stężenia we 
krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg 
alkoholu w 1 dm3; niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego 
leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych; poddania się 
przez Ubezpieczonego zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu 
poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych;

2) usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa;
3) udziału Ubezpieczonego w sportach ekstremalnych;
4) udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka;
5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, 

jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu 
uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu lub pojazd ten nie 
posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifi kacyjnego;

6) transportu środkami powietrznymi z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich linii 
lotniczych;

7) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych;
8) utraty przytomności poprzedzającej fi zyczne obrażenia ciała, w tym napadow 

padaczkowych.
2. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu:

1) śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
2) śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego;
3) śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego zaistniałego 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
4) śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy;
5) śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału lub udaru mózgu;
6) osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego w przypadku, o którym mowa w § 14 

ust. 3 i 5;
7) uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
8) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu;
9) operacji medycznej Ubezpieczonego;
10) poważnego zachorowania Ubezpieczonego;
11) niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku;
12) śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w przypadku, o którym mowa 

w § 14 ust. 3 i 5;
13) śmierci współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku;
14) inwalidztwa współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku;
15) pobytu współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu;
16) poważnego zachorowania współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego;
17) śmierci rodzica Ubezpieczonego w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3 i 5;
18) śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
19) śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego w przypadku, o którym mowa 

w § 14 ust. 3 i 5;
20) śmierci rodzica współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku;
21) urodzenia się martwego noworodka w przypadku, o którym mowa w § 14 

ust. 3 i 5;
22) śmierci dziecka Ubezpieczonego w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3 i 5;
23) poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego,

nie zostanie wypłacone, jeżeli nieszczęśliwy wypadek lub odpowiednio: 
–  zawał lub udar mózgu, choroba lub obrażenia ciała będące przyczyną pobytu 

w szpitalu, 
– choroba lub obrażenia ciała będące przyczyną operacji medycznej, lub 
– poważne zachorowanie,
są następstwem czynności, o których mowa w ust. 1, dokonanych przez 
Ubezpieczonego lub inne osoby, o których mowa w ust. 2.
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§ 56 1. Ograniczenie, o którym mowa w § 54 ust. 4, § 54 ust. 7, § 54 ust. 8 pkt 2), § 54 
ust. 12, § 54 ust. 14 pkt 3), nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczonego, 
który spełnia łącznie następujące warunki:

1) przystąpił do umowy ubezpieczenia nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty 
zawarcia umowy ubezpieczenia;

2) przystępując do umowy ubezpieczenia zrezygnował z obejmowania go ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia grupowego, zawartej przez 
Właściciela polisy z innym zakładem ubezpieczeń, pod warunkiem że był nią objęty 
przez co najmniej 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające objęcie go ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia, a jej zakres obejmował 
odpowiednio: poważne zachorowania, pobyt w szpitalu, operacje medyczne, 
urodzenie dziecka;

3) w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa nie przebywał na zwolnieniu lekarskim 
dłuższym niż 14 dni.

2. Od dnia objęcia danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu:

1) poważnego zachorowania Ubezpieczonego – przez okres 3 miesięcy;
2) poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego – przez okres 3 miesięcy;
3) poważnego zachorowania współmałżonka lub partnera – przez okres 6 miesięcy;
4) pobytu w szpitalu Ubezpieczonego – przez okres 1 miesiąca;
5) operacji medycznej Ubezpieczonego – przez okres 3 miesięcy;
6) urodzenia dziecka Ubezpieczonego – przez okres 9 miesięcy,

świadczenie z tytułu zdarzeń zaistniałych w tym okresie, o ile jest należne, 
ograniczone jest do wysokości niższego z następujących świadczeń:

a) świadczenia należnego z tytułu umowy ubezpieczenia albo
b) świadczenia wynikającego z sumy ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami 

umowy ubezpieczenia grupowego, zawartej przez Właściciela polisy, 
którą objęty był Ubezpieczony w innym zakładzie ubezpieczeń, zgodnie 
z postanowieniami ust. 1.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie pod warunkiem dostarczenia AXA przez 
Właściciela polisy, łącznie z wnioskiem o zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia 
na życie Trafna Decyzja, następujących informacji:

1) kopia polisy potwierdzającej wcześniejsze zawarcie umowy grupowego 
ubezpieczenia na życie w innym zakładzie ubezpieczeń, zawierającej informacje 
o okresie ubezpieczenia oraz zakresie i sumach ubezpieczenia; jeżeli w polisie 
brak jest informacji o okresie ubezpieczenia, Właściciel polisy zobowiązany jest 
umieścić tę informację na liście osób wskazanych w pkt. 2);

2) lista osób objętych ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy grupowego 
ubezpieczenia zawartej przez Właściciela polisy z innym zakładem ubezpieczeń, 
zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL.

4. Postanowienia ust. 1–3 nie mają zastosowania, jeżeli poważnym zachorowaniem 
Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego jest borelioza.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji 
może skutkować odmową wypłaty świadczenia 
w okresie pierwszych trzech lat od daty objęcia 
ochroną danego Ubezpieczonego.

§ 57 1. W przypadku ujawnienia, że przed objęciem ochroną ubezpieczeniową danego 
Ubezpieczonego, Właściciel polisy lub Ubezpieczony podał nieprawdziwe wiadomości, 
a zwłaszcza zatajona została choroba osoby objętej ochroną ubezpieczeniową, AXA 
– w okresie pierwszych trzech lat od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową danego 
Ubezpieczonego – może odmówić wypłaty świadczenia. Wspomniane konsekwencje 
nie będą miały zastosowania, jeżeli nieprawdziwe wiadomości nie miały wpływu 
na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego umową 
ubezpieczenia.

2. Jeżeli do podania nieprawdziwych wiadomości lub zatajenia informacji doszło na 
skutek umyślnej winy Właściciela polisy lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości 
przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową ubezpieczenia i jego następstwa są 
skutkiem tych nieprawdziwych lub zatajonych okoliczności.

VI. OBOWIĄZKI

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

Jakie są obowiązki Właściciela polisy?

Do Twoich obowiązków należą:
– opłacanie składek zgodnie z zawartą umową,
–  powiadamianie nas o zmianie Twojego adresu 

korespondencyjnego.

Dodatkowo ubezpieczonych pracowników 
powinieneś informować m.in.:
– o zmianach w umowie ubezpieczenia,
– o wysokości przysługujących świadczeń,
– o wartości polisy.

§ 58 1. Właściciel polisy ma obowiązek opłacać składkę łączną w terminach określonych 
w polisie. 

2. Właściciel polisy zobowiązany jest do przekazania Ubezpieczonym, w sposób przyjęty 
u tego Właściciela polisy:

1) przed wyrażeniem przez Właściciela polisy zgody na zmianę warunków umowy lub 
zmianę prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia – informacji w tym zakresie 
wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących 
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, oraz o skutkach niewyrażenia zgody na 
zmianę umowy ubezpieczenia, określonych w OWU;
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2) niezwłocznie po przekazaniu informacji Właścicielowi polisy przez AXA – informacji o:
a) wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, 
b) wartości rachunku podstawowego oraz rachunku dodatkowego, 
c)  każdej zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia.

3. W przypadku nieprzekazania przez Właściciela polisy Ubezpieczonym informacji 
zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu, Właściciel polisy ponosi 
wobec Ubezpieczonego odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

4. Właściciel polisy jest zobowiązany do przekazywania AXA wszystkich danych 
niezbędnych do należytego wykonywania postanowień umowy ubezpieczenia, 
w szczególności do przekazywania list osób przystępujących do ubezpieczenia wraz 
z deklaracjami uczestnictwa, list osób występujących z umowy ubezpieczenia i innych 
wniosków Ubezpieczonych.

5. Właściciel polisy jest zobowiązany do powiadomienia AXA o każdej zmianie swojego 
adresu korespondencyjnego.

6. Właściciel polisy zawiadamia AXA o wszelkich zmianach danych, określonych 
w umowie ubezpieczenia, dotyczących Właściciela polisy oraz Ubezpieczonego.

Jakie są obowiązki AXA?

Do naszych obowiązków należy:
– doręczenie polisy,
–  wypłata świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie 

z zasadami określonymi w tym dokumencie,
–  przekazywanie istotnych informacji dotyczących 

umowy ubezpieczenia.

§ 59 1. AXA jest zobowiązana do potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez 
wystawienie polisy i doręczenie jej Właścicielowi polisy.

2. AXA jest zobowiązana do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z zasadami 
określonymi w OWU. 

3. AXA jest zobowiązana do przekazania Właścicielowi polisy:

1) przed wyrażeniem przez Właściciela polisy zgody na zmianę warunków umowy 
ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia – informacji 
w tym zakresie wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń 
przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia;

2) nie rzadziej niż raz w roku, informacji o:
a) wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia,
b) każdej zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia.

VII. REZYGNACJA, WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

Kiedy można zrezygnować z polisy?

Możesz zrezygnować z umowy, jednak pamiętaj 
o terminach. Rezygnację musimy otrzymać w ciągu 
45 dni (lub 15 dni, jeśli jesteś przedsiębiorcą) od 
daty zawarcia umowy.

§ 60 1. Właściciel polisy może odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie AXA 
w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy podstawowej w terminie:

1) 45 dni;
2) 15 dni – jeżeli Właściciel polisy jest przedsiębiorcą;
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Właściciela polisy z obowiązku 
zapłacenia składki łącznej za okres, w jakim AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy można wypowiedzieć umowę?

§ 61 Właściciel polisy ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej 
obowiązywania, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia – ze skutkiem na 
ostatni dzień miesiąca polisy – poprzez złożenie AXA w formie pisemnej oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

Kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu?

W tym miejscu wskazaliśmy przyczyny i terminy 
rozwiązania umowy ubezpieczenia.

§ 62 1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

1) wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Właściciela polisy z ostatnim 
dniem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;

2) z upływem okresu na jaki została zawarta – jeżeli Strony nie przedłużyły okresu jej 
obowiązywania;

3) z upływem okresu na jaki została zawarta – jeżeli Strony nie uzgodnią warunków 
zmiany umowy ubezpieczenia do rocznicy polisy;

4) z upływem okresu na jaki została zawarta – jeżeli liczba Ubezpieczonych, którzy 
wyrazili zgodę na zmianę umowy ubezpieczenia zaproponowaną przez AXA 
lub Właściciela polisy, jest niższa niż określona w § 7 OWU, chyba że AXA 
i Właściciel polisy w drodze negocjacji ustalą inaczej;
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5) z bezskutecznym upływem wskazanego w wezwaniu do zapłaty dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 7 dni, jeżeli składka nie została opłacona w dacie jej 
wymagalności;

6) wskutek zaprzestania prowadzenia działalności przez Właściciela polisy – z dniem 
wykreślenia Właściciela polisy z właściwego rejestru bądź ewidencji.

2. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta, wpłacona składka łączna za okres udzielanej przez AXA ochrony 
ubezpieczeniowej nie podlega zwrotowi.

 VIII. SKARGI I ZAŻALENIA

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

Skargi i zażalenia

Skargi i zażalenia w formie pisemnej można 
kierować do Zarządu AXA. 

Do rozpatrywania skarg i zażaleń na działalność 
AXA uprawniony jest Rzecznik Ubezpieczonych.

§ 63 1. Osoba zainteresowana może wnosić skargi i zażalenia do Zarządu AXA.

2. Skargi i zażalenia powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA lub przesyłane 
na adres AXA. Powinny one określać dane umożliwiające identyfi kację osoby 
zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot skargi lub zażalenia.

3. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 
dni od dnia doręczenia AXA. W przypadku jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia nie 
jest możliwe w tym terminie, AXA poinformuje o tym osobę, która zgłosiła skargę lub 
zażalenie, oraz rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, 
w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie skargi lub zażalenia 
stało się możliwe.

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

5. Niezależnie od trybu określonego w niniejszym paragrafi e organem uprawnionym do 
rozpatrywania skarg i zażaleń na działalność AXA jest Rzecznik Ubezpieczonych. 

Prawo właściwe i sąd właściwy do rozstrzygania sporów

§ 64 1. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, 
chyba że umówiono się inaczej.

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć 
przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby AXA, Właściciela polisy, 
Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEPISACH PODATKOWYCH 

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

Postanowienia końcowe

Przepisy prawa mogą wymagać zgody osoby 
ubezpieczonej na zmianę umowy ubezpieczenia. 
W takim przypadku Właściciel polisy jest 
zobowiązany dostarczyć nam oświadczenie 
o zgodzie Ubezpieczonego.

Wnioski i dokumenty dyspozycji muszą być 
prawidłowo i kompletnie wypełnione.
Jeżeli nie powiadomisz nas o zmianie adresów 
korespondencyjnych, uznamy że pisma wysyłane 
na ostatnie wskazane nam adresy zostały doręczone 
po upływie 30 dni od daty ich nadania.
W większości przypadków oświadczenia 
i zawiadomienia wymagają formy pisemnej.
Pamiętaj! Składane przez Ciebie oświadczenia 
i zawiadomienia stają się skuteczne z chwilą 
doręczenia ich AXA. Nie bierzemy pod uwagę daty 
stempla pocztowego.

§ 65 1. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do dokonania zmiany 
umowy ubezpieczenia jest wymagana zgoda Ubezpieczonego, złożenie przez 
Właściciela polisy oświadczenia dotyczącego zmiany umowy ubezpieczenia jest 
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę umowy 
ubezpieczenia w imieniu wszystkich Ubezpieczonych, którzy upoważnili Właściciela 
polisy do jej wyrażenia. Dodatkowo, w takim przypadku wraz z oświadczeniem 
dotyczącym zmiany umowy ubezpieczenia Właściciel polisy jest zobowiązany doręczyć 
AXA oświadczenie każdego Ubezpieczonego, o wyrażeniu zgody na zmianę umowy 
ubezpieczenia, który nie upoważnił Właściciela polisy do dokonania tej czynności lub 
odwołał takie upoważnienie.

2. O ile OWU nie stanowią inaczej, odwołanie oświadczenia w danym wniosku lub 
dyspozycji jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone AXA nie później niż z tym 
wnioskiem lub dyspozycją.

3. AXA odmówi realizacji dyspozycji, jeżeli wniosek lub dokument dyspozycji zostały 
wypełnione nieprawidłowo lub są niekompletne.

4. W przypadku niepowiadomienia AXA o zmianie adresu Właściciela polisy, 
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, pisma przesłane do tych 
osób na ostatni adres wskazany AXA wywierają skutki nimi przewidziane po upływie 
30 dni od daty nadania w placówce pocztowej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia 
dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być dokonywane na piśmie. Oświadczenia 
i zawiadomienia składane AXA powinny być przesyłane na adres siedziby AXA bądź 
składane osobiście w jej siedzibie.



23

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja (OWU)

6. O ile OWU nie wymagają zachowania formy pisemnej, Strony mogą ustalić, 
że oświadczenia i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia będą składane 
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7. W sprawach nieuregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego oraz przepisy o działalności ubezpieczeniowej.

Informacja o przepisach podatkowych

§ 66 1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kwot otrzymanych przez osoby 
fi zyczne z tytułu ubezpieczeń na życie określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, 
poz. 176 z późn. zm.). 

2. Kwoty otrzymane przez osoby fi zyczne z tytułu ubezpieczeń na życie są wolne od 
podatku, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej 
w związku z umową ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczeń związanych 
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

3. Kwoty otrzymane przez osoby prawne z tytułu ubezpieczeń na życie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

X. DEFINICJE
Co oznaczają poszczególne pojęcia?

Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć, stosowanych w niniejszym dokumencie oraz w innych dokumentach stanowiących integralną część 
umowy ubezpieczenia.

§ 67
Sformułowanie Defi nicja

1) AXA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51;

2) data rozpoczęcia 
ochrony

 określony w polisie dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonych, nie wcześniejszy niż dzień, w którym dokonano wpłaty pierwszej składki łącznej, z za-
strzeżeniem że odpowiedzialność AXA w stosunku do poszczególnych osób objętych ochroną ubezpieczeniową rozpoczyna się w dniu 
wskazanym w świadectwie uczestnictwa, pod warunkiem opłacenia pierwszej składki łącznej indywidualnej za te osoby;

3) polisa dokument wystawiany przez AXA, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

4) OWU niniejsze Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja;

5) rok polisy  12-miesięczny okres rozpoczynający się od daty rozpoczęcia ochrony oraz każdy kolejny 12-miesięczny okres rozpoczynający się od daty 
rocznicy polisy;

6) sporty ekstremalne  sporty, przez które rozumiane są wszelkie dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub 
działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia, a w szczególności: sporty powietrzne (takie jak: skoki ze spadochronem, 
paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych), downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, 
skałkowa, lodowa, speleologia (taternictwo jaskiniowe), skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub 
skał, skoki bungee, jazda po muldach, rafting i inne sporty uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących 
się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, 
tereny lodowcowe;

7) sporty wysokiego 
ryzyka

 sporty, przez które rozumiane są wszelkie dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzy-
ka, a w szczególności: jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie na głębokość większą niż 10 m, narciarstwo lub inne podobne sporty 
zimowe uprawiane poza wytyczonymi trasami, bobsleje, sporty motorowe (quady, skutery, skutery śnieżne i inne pojazdy lądowe), sporty 
motorowodne (jazda na skuterach wodnych, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy 
motorowe), sztuki walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne;

8) Strony AXA i Właściciel polisy;

9) suma ubezpieczenia  kwota określona w polisie, będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia;

10) świadczenie 
ubezpieczeniowe

kwota należna osobom uprawnionym w przypadku zajścia w okresie odpowiedzialności AXA zdarzenia ubezpieczeniowego;

11) Właściciel polisy osoba fi zyczna, która w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego ukończyła 18. rok życia, posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia i jest 
zobowiązana do opłacania składek łącznych;

12) wniosek 
ubezpieczeniowy

 wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia składany przez Właściciela polisy na formularzu dostarczonym przez AXA;

13) choroba  stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Ubezpieczonego na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynno-
ściowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju Ubezpieczonego;

14) deklaracja 
uczestnictwa

 dokument o przystąpieniu Ubezpieczonego do umowy grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja;

15) dziecko  dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko przez niego przysposobione, które w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego nie ukoń-
czyło 25. roku życia;

16) dzień wymagalności 
składki

 dzień, w którym zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia składka łączna jest należna AXA;
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17) inwalidztwo  trwałe upośledzenie funkcji organizmu odpowiednio współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego określone w Tabeli inwalidztwa zawartej 
w załączniku do OWU;

18) miesiąc polisy  miesiąc rozpoczynający się w dacie rozpoczęcia ochrony, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca, a jeżeli nie ma 
takiego dnia w danym miesiącu – w ostatnim dniu tego miesiąca;

19) nieszczęśliwy 
wypadek

 przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz od-
powiednio współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, dziecka Ubezpieczonego, rodzica Ubezpieczonego, rodzica współmałżonka Ubez-
pieczonego, które spowodowało u tej osoby fi zyczne obrażenia ciała; zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących 
nagle, nie uważa się za nieszczęśliwy wypadek; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu niniejszych OWU nie uznaje się także następstw 
zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia lub pochylenia Ubezpieczonego, oraz odpowiednio współmałżonka lub partnera Ubezpie-
czonego, dziecka Ubezpieczonego, rodzica Ubezpieczonego, rodzica współmałżonka Ubezpieczonego;

20) wypadek 
komunikacyjny

  nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako:

a)  pasażer lub kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym lub motorowerem, pojazdem szynowym, 
statkiem morskim, promem morskim lub pasażerskim statkiem powietrznym,

b) rowerzysta,

c) pieszy;

21) wypadek przy pracy  wypadek przy pracy to nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił w związku z pracą:

a)  podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń służbowych oraz w trak-
cie podróży służbowej,

b)  podczas wykonywania albo w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności w interesie pracodawcy,

c)  w czasie pozostawania Ubezpieczonego w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania 
obowiązków służbowych,

d)  w związku z odbywaniem służby w zakładowych i resortowych formacjach samoobrony albo w związku z przynależnością do obowiązko-
wej lub ochotniczej straży pożarnej działającej u pracodawcy,

 przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje zawodowe lub uczestniczeniu w organizowanych przez nie 
czynach społecznych;

22) niezdolność do pracy 
zarobkowej

 całkowita niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 
miesięcy, o ile zgodnie z wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez Ubezpieczonego zdolności do pracy;

23) obrażenia ciała  uszkodzenie narządów lub układów narządów Ubezpieczonego, odpowiednio współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, powstałe bez-
pośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

24) Oddział Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej 
(OIOK), Oddział 
Intensywnego 
Nadzoru 
Kardiologicznego 
(OINK) 

wydzielony, specjalistyczny pododdział szpitalny funkcjonujący w obrębie oddziału, kliniki kardiologicznej lub oddziału internistycznego 
o profi lu kardiologicznym, przeznaczony do leczenia chorych wymagających stałego nadzoru i ciągłego monitorowania czynności życiowych 
wyłącznie z nagłych wskazań kardiologicznych; w rozumieniu niniejszych OWU za OIOK uznaje się również samodzielną jednostkę organi-
zacyjną (oddział), jeżeli funkcjonuje w obrębie monoprofi lowanych kardiologicznych jednostek opieki zdrowotnej o najwyższym stopniu refe-
rencyjności (instytuty); pobyt w OIOK/OINK powinien być udokumentowany w karcie wypisu ze szpitala lub poświadczony przez właściwego 
kierownika kliniki lub oddziału szpitalnego; w rozumieniu niniejszych OWU za OIOK/OINK nie uważa się: sali „R”, oddziału rehabilitacji 
kardiologicznej oraz sal nadzoru pooperacyjnego, znajdujących się w obrębie oddziałów klinik kardiochirurgicznych;

25) Oddział Intensywnej 
Opieki Medycznej/
Oddział Intensywnej 
Terapii (OIOM/OIT)

wydzielony, specjalistyczny oddział szpitalny przeznaczony dla chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wymagających intensyw-
nego leczenia, opieki i stałego nadzoru; w rozumieniu niniejszych OWU za OIOM uznaje się również Oddział Intensywnej Opieki Kardiolo-
gicznej (OIOK) oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK);

26) operacja medyczna  zabieg medyczny połączony z przecięciem tkanek przeprowadzony przez lekarza w znieczuleniu ogólnym, miejscowym lub przewodowym, 
w trakcie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, wymieniony w Tabeli operacji medycznych stanowiącej załącznik do OWU;

27) pakiet 
ubezpieczeniowy

 określony przez AXA zbiór zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową, zawierający określone wariantowo koszty ochro-
ny ubezpieczeniowej oraz sumy ubezpieczenia wypłacane lub stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wypłacanych świadczeń 
ubezpieczeniowych z tytułu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych;

28) partner  osoba płci odmiennej, pozostająca z Ubezpieczonym w związku pozamałżeńskim i prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, 
wskazana w deklaracji uczestnictwa do objęcia ochroną ubezpieczeniową;

29) pobyt w szpitalu pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej:

a)  24 godziny – dotyczy pobytu Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera w szpitalu, wyłącznie w celu leczenia doznanych obrażeń 
ciała,

b) 4 dni – dotyczy pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby,

c)  10 dni od dnia porodu – dotyczy pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z porodem i ma na celu wyłącznie leczenie choroby 
Ubezpieczonego, będącej skutkiem powikłań poporodowych;

 w rozumieniu niniejszych OWU okres pobytu w szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera 
do szpitala, a kończy się w dniu wypisania Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera ze szpitala; pobyt w szpitalu powinien zostać 
potwierdzony kartą informacyjną leczenia szpitalnego;

30) poważne 
zachorowanie

 jedna z poniżej wymienionych chorób Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego:

a)  zawał serca – rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego 
obszaru mięśnia sercowego; rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu typowego wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów serco-
wych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego 
dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia 
mięśnia sercowego: 

 – typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego, 

 –  jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub 
obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa;

 z zakresu ubezpieczenia wykluczone są inne ostre zespoły wieńcowe,

b)  udar mózgu – nagłe, w efekcie trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej w następstwie wynaczynienia krwi, niedokrwienia lub zatoru tętnicy 
śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu krwionośnego, skutkujące wystąpieniem defi cytów neurologicznych trwających nie 
krócej niż 24 godziny i potwierdzonych badaniem lekarskim; wykluczeniu podlegają: epizody przejściowego niedokrwienia ośrodkowe-
go układu nerwowego (OUN), udar niepozostawiający trwałego ubytku funkcji OUN; rozpoznanie trwałego uszkodzenia OUN musi być 
potwierdzone badaniem specjalisty neurologa i wynikiem badania metodą tomografi i komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego, 
nie wcześniej niż po upływie 8 tygodni od czasu wystąpienia pierwszych objawów,
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c)  nowotwór złośliwy – nowotwór (guz) złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek 
nowotworowych, powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek; rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histo-
patologicznym przeprowadzonym przez wykwalifi kowanego lekarza onkologa lub histopatologa; zakres ubezpieczenia obejmuje także 
białaczkę, chłoniaka złośliwego, ziarnicę złośliwą (chorobę Hodgkina), złośliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory skóry 
powodujące powstawanie przerzutów; z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:

 I.  rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), dysplazja szyjki macicy, rak szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3 oraz wszelkie zmiany 
przedrakowe i nieinwazyjne,

 II.  wczesny rak gruczołu krokowego (T1 wg klasyfi kacji TNM, wliczając T1a i T1b lub odpowiadający mu stopień zaawansowania wg 
innej klasyfi kacji),

 III.  czerniak złośliwy skóry w stopniu zaawansowania 1A (Stage 1A) (≤1 mm, poziom II lub III, bez owrzodzenia) według klasyfi kacji 
AJCC z 2002 r.,

 IV. nadmierne rogowacenie (hyperkeratosis), rak podstawnokomórkowy skóry i rak kolczystokomórkowy skóry,

 V. wszelkie nowotwory wspołistniejące z infekcją HIV,

d)  niewydolność nerek – przewlekłe, trwałe i całkowite uszkodzenie obu nerek, skutkujące koniecznością dializoterapii lub przeszczepu; 
diagnoza musi być jednoznacznie potwierdzona dokumentacją medyczną,

e)  łagodny guz mózgu – wszystkie guzy mózgu, które nie są klasyfi kowane jako złośliwe, potwierdzone przez specjalistę neurologa lub 
neurochirurga, wymagające usunięcia lub – w przypadku zaniechania operacji – powodujące trwały ubytek neurologiczny; wykluczeniu 
podlegają: krwiaki, ziarniaki, cysty, guzy szyszynki lub przysadki mózgowej oraz malformacje naczyń mózgowych,

f)  przeszczep narządów – przeszczepienie Ubezpieczonemu lub odpowiednio wspołmałżonkowi lub partnerowi Ubezpieczonego jako 
biorcy jednego z niżej wymienionych narządów lub zakwalifi kowanie Ubezpieczonego lub odpowiednio współmałżonka lub partnera 
Ubezpieczonego na listę biorców oczekujących na przeszczep jednego z niżej wymienionych narządów:

 I. serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub

 II.  szpiku kostnego z zastosowaniem komórek macierzystych krwi po uprzedniej całkowitej ablacji (zniszczeniu) własnego szpiku 
biorcy;

 przeszczep musi być uzasadniony medycznie i wynikać ze stwierdzenia i potwierdzenia nieodwracalnej, schyłkowej niewydolności 
narządu; ubezpieczeniem nie są objęte przeszczepy wykorzystujące komórki macierzyste inne niż wyżej wymienione,

g) pomostowanie (bypass) naczyń wieńcowych – przeprowadzenie operacji chirurgicznej mającej na celu zlikwidowanie zwężenia lub nie-
drożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego; operacja musi być poprzedzona angiografi ą 
wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej i przeprowadzona w następstwie zalecenia specjalisty kardiologa; zakres ubezpiecze-
nia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek innych zabiegów na tętnicach wieńcowych, wykonywanych od strony światła tętnicy 
wieńcowej i wykorzystujących techniki cewnikowania naczyń wieńcowych lub techniki laserowe, 

h)  angioplastyka wieńcowa – pierwszorazowe leczenie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych z zastosowaniem 
angioplastyki balonowej, przezskórnej angioplastyki wieńcowej lub innych podobnych metod; przeprowadzenie takiej angioplastyki 
musi być uzasadnione medycznie na podstawie zalecenia specjalisty kardiologa oraz musi istnieć angiografi czne potwierdzenie istot-
nego zwężenia tętnicy wieńcowej,

i)  operacja aorty – zabieg chirurgiczny przeprowadzony z powodu zagrażającej życiu choroby naczyniowej, w tym koarktacji aorty, tętnia-
ków i rozwarstwienia aorty; aorta defi niowana jest jako jej odcinek piersiowy i brzuszny bez jej odgałęzień; ubezpieczenie nie obejmuje 
zabiegów polegających na wprowadzeniu stentu do aorty oraz zabiegów dotyczących jedynie odgałęzień aorty,

j)  anemia aplastyczna – wystąpienie przewlekłej nieodwracalnej niewydolności szpiku, której rezultatem jest łączne wystąpienie niedokrwi-
stości, trombocytopenii oraz granulocytopenii, wymagającej regularnego leczenia przynajmniej jednym z następujących sposobów:

 I. przetaczanie krwi i preparatów krwiopodobnych,

 II. leczenie lekami immunosupresyjnymi,

 III. leczenie czynnikami stymulującymi szpik,

 IV. przeszczepienie szpiku kostnego;

 rozpoznanie anemii aplastycznej musi być potwierdzone przez specjalistę hematologa,

k)  utrata wzroku w następstwie choroby – całkowita, nieodwracalna utrata widzenia w obu oczach spowodowana chorobą; rozpoznanie 
musi być potwierdzone przez lekarza okulistę z ośrodka prowadzącego leczenie;

l) oparzenia – głębokie termicznie i/lub chemiczne uszkodzenie powłok skórnych obejmujące:

 I. nie mniej niż 60% całkowitej powierzchni ciała w przypadku oparzenia I stopnia,

 II. nie mniej niż 40% całkowitej powierzchni ciała w przypadku oparzenia II stopnia,

 III. nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni ciała w przypadku oparzenia III stopnia;

 przy ocenie powierzchni oparzenia stosuje się „regułę dziewiątek” lub tabelę Lunda i Browdera; zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
oparzeń słonecznych,

m)  utrata mowy – całkowita i nieodwracalna utrata możliwości mówienia w następstwie choroby trwającej nieprzerwanie przez okres 
co najmniej 12 miesięcy; rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę w zakresie laryngologii w oparciu o stwierdzenie 
choroby fałdów głosowych; zakres ubezpieczenia nie obejmuje jakichkolwiek przypadków utraty zdolności mówienia spowodowanych 
schorzeniami psychicznymi oraz utraty zdolności mówienia, która może być skorygowana przez zastosowanie jakichkolwiek procedur 
terapeutycznych,

n)  schyłkowa niewydolność wątroby (w tym schyłkowa niewydolność wątroby spowodowana wirusowym zapaleniem wątroby) – schyłkowa 
postać choroby (marskości) wątroby powodująca co najmniej jeden z poniższych objawów: 

 I. wodobrzusze niepoddające się leczeniu,

 II. trwałą żółtaczkę,

 III. żylaki przełyku,

 IV. encefalopatię wrotną;

 zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków chorób wątroby powstałych skutkiem nadużywania alkoholu, leków itp. środków,

o)  śpiączka – stan utraty przytomności z brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne lub potrzeby naturalne, trwający w sposób ciągły i wy-
magający stosowania systemów podtrzymywania życia przez okres co najmniej 96 godzin; dodatkowo wymagane jest stwierdzenie 
trwałego ubytku neurologicznego potwierdzone przez specjalistę w zakresie neurologii; zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje 
przypadków śpiączki wynikających z użycia alkoholu i innych substancji odurzających,

p)  stwardnienie rozsiane – zespół mnogich ubytków neurologicznych wywołanych demielinizacją mózgu lub rdzenia kręgowego, utrzymu-
jących się przez co najmniej 6 miesięcy; rozpoznanie musi być ostateczne i postawione przez specjalistę neurologa oraz poprzedzone 
więcej niż jednym epizodem zaburzeń neurologicznych, stanowiących dowolną kombinację uszkodzenia nerwu wzrokowego, pnia mó-
zgu, rdzenia kręgowego, zaburzeń koordynacji lub zaburzeń czucia,

q)  utrata kończyn – amputacja lub całkowita i nieodwracalna utrata funkcji co najmniej dwóch kończyn z powodu choroby; w przypadku 
amputacji zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

 I. w zakresie kończyn dolnych – amputację na poziomie stawów skokowych lub proksymalnie od nich,

 II. w zakresie kończyn górnych – amputację na wysokości nadgarstków lub proksymalnie od nich,
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r)  utrata słuchu – całkowita i nieodwracalna obustronna utrata słuchu spowodowana zachorowaniem; rozpoznanie musi nastąpić na pod-
stawie badań audiometrycznych i być potwierdzone przez laryngologa; zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków utraty słuchu 
możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycznym,

s)  choroba Parkinsona – samoistna postępująca choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana pierwotnym 
zwyrodnieniem komórek nerwowych istoty czarnej, prowadzącym do zaniku komórek produkujących dopaminę, charakteryzująca się 
występowaniem: drżenia spoczynkowego, spowolnienia ruchowego, sztywności mięśniowej i niestabilności postawy, i skutkująca nie-
możnością wykonywania co najmniej trzech z pięciu czynności życia codziennego (poruszanie się w domu, kontrolowanie czynności 
fi zjologicznych, mycie i toaleta, ubieranie się, jedzenie); rozpoznanie choroby musi być potwierdzone przez specjalistę neurologa,

t)  choroba Creutzfeldta-Jakoba – choroba Creutzfeldta i Jakoba (CJD), choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się 
postępującym otępieniem i występowaniem drgawek mioklonicznych, klinicznie rozpoznana za życia Ubezpieczonego przez specjalistę 
neurologa i skutkująca niemożnością wykonywania co najmniej trzech z pięciu czynności życia codziennego (poruszanie się w domu, 
kontrolowanie czynności fi zjologicznych, mycie i toaleta, ubieranie się, jedzenie); warunkiem uznania roszczenia przez AXA jest stwier-
dzenie przez specjalistę neurologa pełnoobjawowej choroby Creutzfeldta i Jakoba przy jednoczesnej niepełnosprawności w ww. czyn-
nościach życia codziennego,

u)  zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji – zakażenie wirusem HIV lub rozpoznanie AIDS jako zakażenie, w przypadku którego można 
udowodnić, że zostało spowodowane w okresie ubezpieczenia przetoczeniem zakażonej krwi lub produktów krwiopochodnych, pocho-
dzących z licencjonowanego ośrodka uprawnionego do przygotowywania takich preparatów (stacji krwiodawstwa), pod warunkiem że 
serokonwersja nastąpiła w ciągu 6 tygodni od daty przetoczenia krwi lub produktów krwiopochodnych,

v)  borelioza (Lyme boreliosis) – krętkowica przenoszona przez kleszcze, przewlekła, wieloukładowa choroba odzwierzęca manifestująca 
się różnorodnymi objawami narządowymi, między innymi zapaleniem stawów, rumieniowymi zmianami skórnymi, zapaleniem mięśnia 
sercowego oraz objawami neurologicznymi, występująca w postaci boreliozy wczesnej lub późnej wg Asbrink i Hovmarka rozpoznanej po 
raz pierwszy; w przypadku leczenia szpitalnego rozpoznanie musi być udokumentowane poprzez wskazanie w karcie wypisu ze szpitala 
właściwego kodu choroby klasyfi kacji ICD 10; w przypadkach leczonych ambulatoryjnie obowiązuje jednoznaczne rozpoznanie choroby 
przez lekarza specjalistę chorób zakaźnych lub internistę, potwierdzone dodatnim wynikiem laboratoryjnego badania bezpośredniego 
lub swoistego badania serologicznego, a w szczególnych przypadkach – wynikiem testu potwierdzającego metodą Western-blot, 

w)  kleszczowe zapalenie mózgu – ciężkie zapalenie mózgu, półkul mózgowych, opon mózgowo-rdzeniowych, pnia mózgu lub móżdżku 
wywołane przez wirus zapalenia mózgu przenoszony przez kleszcze, powodujące trwały defi cyt neurologiczny trwający co najmniej 6 
miesięcy pod postacią porażeń, niedowładów lub innych zespołów neurologicznych lub trwałych zaburzeń psychicznych; rozpoznanie 
musi być udokumentowane wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego lub testami serologicznymi oraz jednoznacznie potwierdzone 
przez specjalistę neurologa;

31) poważne 
zachorowanie dziecka

jedna z poniżej wymienionych chorób dziecka Ubezpieczonego:

a)  nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami – niekontrolowany wzrost ilości komórek nowotworowych, niszczący zdrowe tkanki; 
choroba musi być potwierdzona wynikiem badania histopatologicznego; ostateczny wynik badania histopatologicznego jednoznacznie 
potwierdzający nowotworowe tło choroby przyjmuje się za datę zaistnienia choroby; wykluczeniu podlegają nowotwory „in situ”, no-
wotwory współistniejące z infekcją HIV, nowotwory skóry (w tym czerniak złośliwy do 1-B stopnia zaawansowania w klasyfi kacji TNM), 
ziarnica złośliwa i chłoniaki w 1. stopniu zaawansowania,

b)  niewydolność nerek – krańcowe stadium przewlekłej niewydolności nerek charakteryzujące się wskaźnikiem fi ltracji kłębuszkowej 
mniejszym niż 10 ml/min oraz wymagające ze wskazań życiowych przewlekłego leczenia dializami lub przeszczepu nerek,

c)  niewydolność wątroby – krańcowa przewlekła niewydolność wątroby ze stałą żółtaczką, encefalopatią i wodobrzuszem; rozpoznanie 
wymaga potwierdzenia jednoznaczną dokumentacją medyczną; za stan przewlekły uważa się co najmniej 6-miesięczny okres trwania 
choroby będącej przyczyną krańcowej niewydolności wątroby,

d)  cukrzyca – choroba metaboliczna o wieloczynnikowej etiologii charakteryzująca się przewlekłą hiperglikemią, która rozwija się w wyniku 
defektu wydzielania lub działania insuliny bądź też obu tych zaburzeń; ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do dnia ukończenia 
przez dziecko Ubezpieczonego 18. roku życia; zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków, gdy oboje rodzice są diabetykami,

e)  dystrofi a mięśniowa – dystrofi a mięśniowa typu Duchenne’a (najczęściej występująca i najcięższa postać dystrofi i); rozpoznanie wy-
maga potwierdzenia wyczerpującą dokumentacją medyczną (w tym badaniami genetycznymi),

f)  guzy śródczaszkowe – niezłośliwe guzy śródczaszkowe będące przyczyną stałych ubytków neurologicznych; wykluczeniu podlegają 
torbiele, ziarniaki, malformacje śródczaszkowe, guzy przysadki,

g)  śpiączka – stan utraty przytomności charakteryzujący się brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne, oceniany w skali śpiączki Glasgow 
na mniej niż 9 punktów, i koniecznością użycia sprzętu wspomagającego utrzymanie czynności życiowych (np. respiratora); stan ten 
winien trwać co najmniej 96 godzin oraz pozostawiać trwałe ubytki neurologiczne, a jego rozpoznanie wymaga potwierdzenia wyczer-
pującą dokumentacją medyczną, zawierającą między innymi końcową ocenę stanu neurologicznego;

32) rekonwalescencja  okres następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu pobytu w szpitalu, służący powrotowi Ubezpieczonego do zdrowia, potwierdzony 
zwolnieniami lekarskimi lub odpowiednimi wpisami w dokumentacji medycznej;

33) rocznica polisy  dzień w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy ubezpieczenia, odpowiadający dacie rozpoczęcia ochrony, a jeżeli nie ma 
takiego dnia w danym roku – ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia ochrony;

34) rodzic 
Ubezpieczonego

matka lub ojciec Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; za rodzica uznaje się również:

a)  osobę, będącą w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego żoną ojca Ubezpieczonego lub wdową po ojcu Ubezpieczonego, o ile nie 
wstąpiła ponownie w związek małżeński,

b)  osobę, będącą w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego mężem matki Ubezpieczonego lub wdowcem po matce Ubezpieczonego, 
o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński;

35) rodzic współmałżonka 
Ubezpieczonego

matka lub ojciec współmałżonka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; za rodzica współmałżonka Ubezpie-
czonego uznaje się również:

a)  osobę będącą w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego żoną ojca współmałżonka Ubezpieczonego lub wdową po ojcu współmał-
żonka Ubezpieczonego, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński,

b)  osobę będącą w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego mężem matki współmałżonka Ubezpieczonego lub wdowcem po matce 
współmałżonka Ubezpieczonego, o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński;

36) sanatorium  działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego zakład lecznictwa, zorganizowany w miejscowości uzdrowiskowej, przezna-
czony do leczenia – głownie naturalnymi środkami – chorób przewlekłych, rehabilitacji chorych oraz do zapobiegania u rekonwalescentów 
nawrotom chorób przewlekłych, ich powikłaniom i zaostrzeniom;

37) składka łączna  składka ochronna, a w przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o umowy dodatkowe – suma składki ochronnej i składki z tytułu 
umów dodatkowych;

38) składka łączna 
indywidualna

 składka ochronna indywidualna, a w przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o umowy dodatkowe – suma składki ochronnej indywi-
dualnej i składki indywidualnej z tytułu umów dodatkowych;
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§ 68

1. Niniejsze Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA nr 1/19/04/2010 z dnia 19.04.2010 r.

2. Niniejsze Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja wchodzą w życie z dniem 4 maja 2010 r. i mają zastosowanie do umów zawartych 
po tym dniu.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Maciej Szwarc Janusz Arczewski

Sformułowanie Defi nicja

39) składka ochronna kwota należna AXA z tytułu udzielanej wszystkim Ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej umowy;

40) składka ochronna 
indywidualna

kwota należna AXA z tytułu udzielanej danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej umowy;

41) szpital  działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kraju, na terytorium którego jest zlokalizowany, zakład opieki lecznictwa zamknię-
tego, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifi kowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie 
i wykonywanie zabiegów chirurgicznych; za szpital nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, 
ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka uzdrowi-
skowego, a także szpitala, oddziału i ośrodka rehabilitacji;

42) śmierć w następstwie 
udaru mózgu

śmierć w następstwie udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, krwotoku podpajęczynówkowego na skutek pęknięcia tętniaka we-
wnątrzczaszkowego, co zostało wskazane jako pierwotna przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego;

43) śmierć w następstwie 
zawału serca

śmierć w następstwie martwicy części mięśnia sercowego spowodowanej niedokrwieniem, co zostało wskazane jako pierwotna przyczyna 
zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego;

44) świadectwo 
uczestnictwa

dokument wystawiany przez AXA, potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową danej osoby;

45) Ubezpieczony osoba fi zyczna, na rzecz której Właściciel polisy zawarł umowę ubezpieczenia, związana z Właścicielem polisy stosunkiem prawnym 
określonym w polisie;

46) Uposażony  osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Ubezpieczonego, upraw-
niona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego;

47) urodzenie się dziecka 
Ubezpieczonego

urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonego potwierdzone aktem urodzenia, wystawionym przez urząd stanu cywilnego, w którym Ubez-
pieczony wymieniony jest jako rodzic tego dziecka;

48) urodzenie się 
martwego noworodka

urodzenie się martwego noworodka, w akcie urodzenia którego Ubezpieczony wymieniony jest jako jego rodzic;

49) uszczerbek trwałe naruszenie sprawności organizmu Ubezpieczonego, powodujące upośledzenie czynności organizmu;

50) wiek emerytalny  wiek, po osiągnięciu którego Ubezpieczony nabywa uprawnienia emerytalne, z zastrzeżeniem że dla Ubezpieczonych, którzy nabyli upraw-
nienia emerytalne przed datą objęcia ich ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, wiek emerytalny wynosi odpo-
wiednio 60 lat (kobiety) albo 65 lat (mężczyźni);

51) współmałżonek  osoba, która w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci Ubezpieczonego, swojej śmierci, rozpoznania poważnego zachorowania, 
pobytu w szpitalu, wystąpienia trwałego inwalidztwa) lub odpowiednio w dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku pozostawała z Ubezpieczo-
nym w związku małżeńskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja; 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

52) urodzenie dziecka 
wymagającego 
leczenia

urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonego, potwierdzone wystawionym przez urząd stanu cywilnego aktem urodzenia, w którym Ubez-
pieczony wymieniony jest jako rodzic dziecka, które:

a) przy urodzeniu otrzymało 1–4 punktów w skali Apgar,

b) przy urodzeniu otrzymało 5–8 punktów w skali Apgar,

c) urodziło się z wadą wrodzoną,

d) urodziło się jako wcześniak.

przy ustalaniu punktacji w skali Apgar bierze się pod uwagę ostatnią dokonaną ocenę;

53) wcześniak  żywy noworodek, który urodził się porodem siłami natury lub operacyjnym przed 36. tygodniem ciąży, z wagą poniżej 2500 g; poród przed-
wczesny oraz wiek korygowany płodu muszą być potwierdzone w dokumentacji medycznej;

54) wada wrodzona  nabyta w życiu płodowym, pojedyncza lub mnoga nieprawidłowość rozwojowa dotycząca narządu lub części ciała, doprowadzająca do 
zmian morfologicznych danego narządu, narządów lub części ciała i upośledzająca czynność ustroju lub skracająca życie; ochroną ubez-
pieczeniową objęte są wymienione w Katalogu wad wrodzonych wady rozwojowe istniejące w chwili urodzenia żywego noworodka oraz 
takie, które ujawniły się do końca 1. roku życia dziecka;

55) zawieszenie ochrony 
ubezpieczeniowej

czasowe wyłączenie odpowiedzialności AXA, w którym AXA nie udziela ochrony ubezpieczeniowej.
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Rodzaj inwalidztwa Procent inwalidztwa

Narządy zmysłów

Utrata wzroku w obu oczach 100%

Całkowita utrata słuchu 100%

Utrata mowy 100%

Utrata słuchu w jednym uchu 30%

Utrata wzroku w jednym oku 50%

Głowa

Trwały niedowład w zakresie nerwu twarzowego 30%

Utrata szczęki dolnej 50%

Utrata szczęki górnej 40%

Trwałe blizny na twarzy o powierzchni powyżej 5 cm kwadratowych 

lub długości powyżej 15 cm 15%

Oskalpowanie u mężczyzn 20%

Oskalpowanie u kobiet 30%

Utrata jednej małżowiny usznej 10%

Utrata obu małżowin usznych 20%

Narząd ruchu

Utrata obu dłoni lub obu stóp 100%

Utrata obu kończyn górnych lub obu przedramion 100%

Utrata jednej kończyny górnej i jednego podudzia 100%

Utrata jednej dłoni i jednej stopy 100%

Niedowład czterokończynowy 100%

Uszkodzenie kręgosłupa z całkowitym i trwałym niedowładem 

kończyn dolnych i zwieraczy 80%

Całkowity niedowład kończyn dolnych 70%

Całkowity niedowład kończyny górnej 60%

Trwałe uszkodzenie miednicy upośledzające chodzenie 30%

Zesztywnienie szyjnego odcinka kręgosłupa dotyczące minimum 

3 kręgów szyjnych 25%

Kończyna górna

Całkowity niedowład w zakresie splotu barkowego 60%

Zesztywnienie barku 35%

Całkowity niedowład nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia 25%

Całkowity niedowład nerwu promieniowego w zakresie przedramienia 15%

Całkowity niedowład nerwu łokciowego 25%

Amputacja jednego ramienia 60%

Amputacja jednego przedramienia 50%

Amputacja jednej dłoni 50%

Amputacja kciuka 15%

Amputacja każdego z palców dłoni oprócz kciuka 5%

Zesztywnienie w zakresie stawu łokciowego 30%

Zesztywnienie w zakresie stawu nadgarstkowego 25%

Zesztywnienie kciuka uniemożliwiające chwyt 15%

Kończyna dolna

Całkowity niedowład w zakresie całej kończyny dolnej 60%

Całkowity niedowład w zakresie nerwu udowego 40%

Całkowity niedowład w zakresie nerwu kulszowego 40%

Całkowity niedowład w zakresie nerwu strzałkowego 15%

Utrata kończyny dolnej powyżej kolana  70%

Utrata kończyny dolnej poniżej kolana  60%

Utrata stopy  50%

Utrata dużego palca u stopy  10%

Utrata każdego z palców u stopy oprócz palucha  4%

Zesztywnienie w zakresie stawu biodrowego w ustawieniu 

czynnościowo korzystnym  25%

Zesztywnienie w zakresie stawu biodrowego w ustawieniu 

czynnościowo niekorzystnym  40%

Zesztywnienie w zakresie stawu kolanowego  20%

Zesztywnienie w zakresie stawu skokowego  25%

Klatka piersiowa i jama brzuszna

Uszkodzenie szkieletu kostnego klatki piersiowej skutkujące trwałą 

niewydolnością oddechową potwierdzoną spirometrycznie

i gazometrycznie  50%

Uszkodzenie płuc i opłucnej skutkujące trwałą niewydolnością 

oddechową potwierdzoną spirometrycznie i gazometrycznie  50%

Uszkodzenie nerwu przeponowego skutkujące zaburzeniem 

ruchomości przepony  10%

Uszkodzenie struktur serca wymagające interwencji kardiochirurgicznej  40%

Uszkodzenie przełyku powodujące konieczność trwałego 

odżywiania się płynami 30%

Amputacja gruczołu piersiowego u kobiety jako efekt leczenia urazu  30%

Amputacja jelita cienkiego jako efekt leczenia urazu obejmująca 

co najmniej 50% długości narządu i powodująca trwałe 

upośledzenie trawienia i stanu odżywiania  25%

Amputacja jelita grubego jako efekt leczenia urazu obejmująca 

co najmniej 50% długości narządu powodująca trwałe zaburzenie 

perystaltyki i formowania stolca  15%

Urazowe uszkodzenie zwieraczy odbytu powodujące stałe 

nietrzymanie gazów i stolca  60%

Uszkodzenie wątroby skutkujące trwałą niewydolnością narządu  40%

Uszkodzenie trzustki skutkujące trwałą niewydolnością narządu  40%

Amputacja nerki bez cech niewydolności drugiej nerki jako efekt 

leczenia urazu  20%

Amputacja nerki z cechami trwałej niewydolności drugiej nerki jako 

efekt leczenia urazu  75%

Uszkodzenie pęcherza moczowego lub cewki moczowej skutkujące 

trwałym nietrzymaniem moczu  25%

Amputacja obu jąder  30%

Amputacja obu jajników  30%

Amputacja jednego jądra lub jednego jajnika u Ubezpieczonego 

do 45. roku życia  15%

Amputacja macicy u kobiety do 45. roku życia  30%

Amputacja macicy u kobiety po 45. roku życia  20%

Amputacja prącia  30%

Trwałe blizny na skórze poza twarzą o powierzchni większej 

niż 30% powierzchni ciała  20%

ZAŁĄCZNIK – TABELA INWALIDZTWA
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Rodzaj operacji  Klasa operacji

A UKŁAD NERWOWY
 Centralny układ nerwowy

A01  Rozległe wycięcie tkanki mózgowej   I

A02  Wycięcie zmiany w tkance mózgowej   I

A03  Drenaż zmiany w tkance mózgowej   II

A04  Wytworzenie przetoki komory mózgowej (wentrykulostomii)   III

A05  Wycięcie zmiany w obrębie opon mózgowych   I

 Rdzeń kręgowy

A06  Częściowe wycięcie rdzenia kręgowego   I

A07  Operacje na korzeniach nerwów rdzeniowych  I

 Nerwy obwodowe

A08  Wycięcie nerwu obwodowego   IV

A09  Wycięcie zmiany w obrębie nerwu obwodowego   IV

B  UKŁAD WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO. SUTEK
 Przysadka i szyszynka

B01  Wycięcie przysadki całkowite lub częściowe  I

B02  Operacje szyszynki  I

 Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego

B03  Wycięcie tarczycy  III

B04  Wycięcie grasicy  III

B05  Operacje dotyczące nieprawidłowej tkanki nadnerczy  III

 Sutek

B06  Całkowita amputacja sutka  II

B07  Kwadrantektomia  IV

C OKO
 Oczodół

C01  Usunięcie oka (gałki ocznej) – enukleacja  III

C02  Wszczepienie protezy oka  IV

 Siatkówka

C03  Odklejenie siatkówki – leczenie fotokoagulacją  II

C04  Zniszczenie zmiany siatkówki  III

 Mięśnie oka

C05  Połączone operacje mięśni oka  III

C06  Wycięcie mięśnia oka  IV

C07  Cofnięcie mięśnia oka  IV

 Rogówka

C08  Zeszycie rogówki oka  V

C09  Usunięcie ciała obcego z rogówki  V

 Twardówka i tęczówka

C10  Wycięcie zmiany w obrębie twardówki  IV

C11  Operacje odklejającej się siatkówki z klamrowaniem  III

C12  Wycięcie tęczówki  IV

 Komora przednia gałki ocznej i soczewka

C13  Wycięcie ciała rzęskowego  IV

C14  Zewnątrz- lub wewnątrztorebkowe wycięcie soczewki  IV

D  UCHO
 Wyrostek sutkowaty i ucho środkowe

D01  Rekonstrukcja kosteczek słuchowych  II

D02  Wypatroszenie komórek

  powietrznych wyrostka sutkowatego  III

D03  Operacje naprawcze błony bębenkowej  III

E  UKŁAD ODDECHOWY
 Nos

E01  Amputacja (resekcja) nosa  III

 Zatoki przynosowe

E02  Operacje zatoki szczękowej z dostępu podwargowego  IV

E03  Operacje zatoki czołowej  IV

E04  Operacje zatoki klinowej  IV

 Krtań

E05  Wycięcie krtani  II

E06  Otwarte wycięcie zmiany w obrębie krtani  III

 Tchawica i drzewo oskrzelowe

E07  Częściowe wycięcie tchawicy  I

E08  Wyłonienie tchawicy (tracheostomia)    IV

E09  Terapeutyczne zabiegi endoskopowe 

  w obrębie dolnych dróg oddechowych  IV

 Płuca

E10  Przeszczep płuca  I

E11  Wycięcie płuca lub jego części  I

F  JAMA USTNA
F01  Wycięcie języka   III

F02  Wycięcie migdałków podniebiennych  V

F03  Wycięcie ślinianki  IV

F04  Otwarte usunięcie kamienia z przewodu ślinianki  IV

F05  Usunięcie kamienia ze światła ślinianki  V

G  GÓRNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO
 Przełyk

G01  Otwarte operacje żylaków przełyku  III

 Żołądek

G02  Całkowite wycięcie żołądka  II

G03  Częściowe wycięcie żołądka  III

G04  Operacje wrzodu żołądka  III

G05  Zespolenie żołądkowo-jelitowe  III

 Dwunastnica

G06  Wycięcie dwunastnicy  III

G07  Operacje wrzodu dwunastnicy  III

 Jelito czcze

G08  Wycięcie jelita czczego  III

G09  Wytworzenie przetoki jelita czczego (jejunostomii)     III

G10  Zespolenie omijające jelito czcze  III

 Jelito kręte

G11  Wycięcie jelita krętego  III

G12  Wytworzenie przetoki jelita krętego (ileostomii)    III

G13  Zespolenie omijające jelito kręte  III

ZAŁĄCZNIK – TABELA OPERACJI MEDYCZNYCH
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H  DOLNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO
 Wyrostek robaczkowy

H01  Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych  IV

 Okrężnica

H02  Całkowite lub częściowe wycięcie okrężnicy  I

 Odbytnica

H03  Wycięcie odbytnicy  I

I INNE NARZĄDY JAMY BRZUSZNEJ 
 – GŁÓWNIE UKŁADU POKARMOWEGO
 Wątroba

I01  Przeszczep wątroby  I

I02  Częściowe wycięcie wątroby  I

 Pęcherzyk żółciowy

I03  Wycięcie pęcherzyka żółciowego  IV

 Trzustka

I04  Przeszczep trzustki  I

I05  Całkowite lub częściowe wycięcie trzustki  III

J SERCE
J01  Operacje na otwartym sercu  I

J02  Pomostowanie aortalno-wieńcowe  I

J03  Przezskórna angioplastyka wieńcowa  II

J04  Wszczepienie stymulatora  II

J05  Przezżylne wprowadzenie systemu rozrusznika serca  III

J06  Drenaż osierdzia  II

 Aorta

J07  Operacja tętniakowatego odcinka aorty ze wskazań nagłych  I

J08  Zabiegi operacyjne aorty wykonywane od strony światła aorty  II

 Tętnice mózgowe

J09  Operacje tętniaka tętnicy mózgowej  I

 Odgałęzienia aorty brzusznej

J10  Zabiegi operacyjne tętnicy nerkowej  I

 Tętnica biodrowa i tętnica udowa

J11  Wymiana tętniakowato zmienionej 

  tętnicy biodrowej ze wskazań nagłych  I

J12  Zabiegi operacyjne tętnicy biodrowej 

  wykonywane ze światła tętnicy biodrowej  II

J13  Wymiana tętniakowato zmienionej 

  tętnicy udowej ze wskazań nagłych  I

J14  Zabiegi operacyjne tętnicy udowej 

  wykonywane ze światła tętnicy udowej  III

K  UKŁAD MOCZOWY
 Nerki

K01  Przeszczep nerki  II

K02  Całkowite wycięcie nerki  II

K03  Endoskopowe zabiegi terapeutyczne 

  dotyczące kamieni nerkowych  III

K04  Otwarta naprawcza operacja nerki  III

 Moczowód

K05  Zabiegi terapeutyczne dotyczące 

  moczowodu wykonywane metodą ureteroskopii  IV

K06 Wycięcie moczowodu  III

K07  Odprowadzenie moczu przez przetokę  II

K08  Operacja naprawcza moczowodu  III

K09  Operacja ujścia moczowodu  IV

 Pęcherz moczowy

K10  Wycięcie zmiany w obrębie pęcherza 

  moczowego metodą endoskopową  III

K11  Całkowite lub częściowe wycięcie pęcherza moczowego  II

 Gruczoł krokowy (prostata)

K12  Otwarte wycięcie gruczołu krokowego  III

 Operacje dotyczące odpływu z pęcherza moczowego

K13  Operacje usprawniające odpływ z pęcherza moczowego

  z dostępu brzusznego i/lub przezpochwowego u kobiet  III

K14  Endoskopowe zabiegi terapeutyczne

  ujścia pęcherza moczowego u kobiet  IV

K15  Endoskopowa resekcja ujścia 

  pęcherza moczowego u mężczyzn  III

 Cewka moczowa

K16  Endoskopowe zabiegi terapeutyczne 

  dotyczące cewki moczowej  IV

K17  Operacje ujścia cewki moczowej  V

L  MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
 Jądra

L01  Obustronne wycięcie jąder  IV

L02  Obustronna implantacja jąder do moszny  III

L03  Proteza jądra  IV

 Powrózek nasienny

L04  Operacje najądrza  IV

L05  Wycięcia nasieniowodu  V

L06  Operacja żylaków powrózka nasiennego  IV

 Prącie

L07  Amputacja prącia  IV

L08  Wycięcie zmiany w obrębie prącia  V

L09  Proteza prącia  IV

L10  Operacja plastyczna prącia  IV

Ł  ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
 Pochwa

Ł01  Wycięcie pochwy  V

Ł02  Operacja naprawcza wypadania pochwy 

  z amputacją szyjki macicy  IV

 Macica

Ł04  Amputacja szyjki macicy  IV

Ł05  Wycięcie macicy z dostępu brzusznego lub przezpochwowego  III

 Jajowód

Ł06  Obustronne wycięcie przydatków macicy  III

Ł07  Jednostronne wycięcie przydatków macicy  IV

Ł08  Częściowe wycięcie jajowodu  V

 Jajnik

Ł09  Wycięcie jajnika jedno- lub obustronne  IV

Ł10  Częściowe wycięcie jajnika  V

M TKANKI MIĘKKIE
 Ściana klatki piersiowej, opłucna i przepona

M01 Częściowe wycięcie ściany klatki piersiowej  III
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M02 Endoskopowe zabiegi terapeutyczne opłucnej  IV

 Ściana brzucha

M03 Proste wycięcie worka przepukliny pachwinowej  IV

M04 Pierwotna operacja przepukliny pachwinowej  IV

M05 Pierwotna operacja przepukliny udowej  III

M06 Operacja przepukliny pępkowej  IV

M07 Otwarcie jamy brzusznej (laparotomia)    III

 Ścięgna

M08 Pierwotna operacja naprawcza ścięgna  IV

M09 Wtórna operacja naprawcza ścięgna  IV

M10 Zmiana długości ścięgna  V

 Mięśnie

M12 Operacja naprawcza mięśnia  III

M13 Uwolnienie przykurczu mięśnia  IV

 Więzadła

M14 Rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego  IV

N  KOŚCI I STAWY CZASZKI I KRĘGOSŁUPA
 Kości i stawy czaszki i twarzy

N01  Otwarcie czaszki  I

N02  Nastawienie złamania szczęki  III

N03  Nastawienie złamania żuchwy  IV

N04  Nastawienie złamania innej kości twarzy  IV

N05  Stabilizacja żuchwy  IV

 Kości i stawy kręgosłupa

N06  Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego w każdym odcinku  I

N07  Operacyjne leczenie złamania 

  kompresyjnego kręgu – jednego lub więcej  II

N08  Korekcja zniekształcenia 

  kręgosłupa przy użyciu urządzeń mechanicznych  II

N09  Pierwotne zespolenie (artrodeza) kręgów w odcinku szyjnym  I

N10  Pierwotne zespolenie (artrodeza) kręgów w innym odcinku  II

N11  Odbarczenie złamania kręgosłupa  II

N12  Stabilizacja złamania kręgosłupa  II

O  INNE KOŚCI I STAWY
 Złamania kości

O01  Zespolenia kostne, przeszczep kości 

  w leczeniu złamań złożonych  III

O02  Operacyjne leczenie prostego złamania kości:

O02.1 podudzia  IV

002.2 łękotki  IV

O02.3 uda, łękotki  IV

O03  Przedramienia – kość łokciowa i promieniowa  IV

O03.1 Ramienia  IV

O03.2 Obręczy barkowej  IV

 Amputacje

O04  Amputacja w zakresie ramienia  III

O05  Amputacja ręki  IV

O06  Amputacja nogi  III

O07  Amputacja stopy  IV

O08  Amputacja palucha  IV

P   OPERACJE NA STAWACH
P01  Wycięcie, umocowanie, wyłuszczenie w stawie:

P01.1 łokciowym, nadgarstka, skokowym  IV

P01.2 barkowym, biodrowym, kolanowym  III

P01.3 osteotomia  III

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 

Pobyt na OIOM/OIT 500 zł

Rekonwalescencja 250 zł

Pobyt w sanatorium 500 zł

ZAŁĄCZNIK – TABELA ŚWIADCZEŃ
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Lokalizacja Typ wady

Układ nerwowy wodogłowie wrodzone, nieokreślone

 rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem

  rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem

  rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem

  rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem

  nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem

  rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia

  rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia

  rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia

  rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia

  rozszczep kręgosłupa, nieokreślony

  wodordzenie

Oko, ucho, twarz i szyja wady wrodzone powiek

  bezocze, małoocze i wielkoocze

  wrodzona zaćma

  szczelina tęczówki

  brak tęczówki

  inne wady wrodzone rogówki

  wrodzone zmętnienie rogówki

  wady wrodzone siatkówki

  wady wrodzone naczyniówki

  inne wady wrodzone tylnego odcinka oka

  wady wrodzone tylnego odcinka oka nieokreślone

  jaskra wrodzona

  wady ucha powodujące upośledzenie słuchu

  duża szpara ustna (makrostomia)

Serce wspólny pień tętniczy

  odejście obu dużych naczyń z prawej komory

  odejście obu dużych naczyń z lewej komory

  nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze

  odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory

  nieprawidłowe połączenie przedsionkowo-komorowe

  inne wady wrodzone jam i połączeń sercowych

  tetralogia Fallota

  wady wrodzone przegród serca

  zarośnięcie zastawki pnia płucnego

  wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego

  wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego

  inne wady wrodzone zastawki pnia płucnego

  wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej

  choroba Ebsteina

  zespół niedorozwoju prawej części serca

  inne wady wrodzone zastawki trójdzielnej

  wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego

  wrodzona niedomykalność zastawki aorty

 wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnej

  wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej

  zespół niedorozwoju lewej części serca

  wrodzona wada zastawki: aorty i dwudzielnej, nieokreślona

  serce trójprzedsionkowe

ZAŁĄCZNIK – TABELA WAD WRODZONYCH
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Lokalizacja Typ wady 

  wada rozwojowa naczyń wieńcowych

  wrodzony blok serca

  drożny przewód tętniczy

  zwężenie cieśni aorty

  zarośnięcie aorty

  zwężenie aorty

  zarośnięcie pnia płucnego

  zwężenie pnia płucnego

  wrodzone zwężenie żyły głównej

Układ oddechowy zarośnięcie nozdrzy

  agenezja lub niedorozwój nosa

  inne wady wrodzone nosa

  niedorozwój krtani

  inne wady wrodzone krtani

  wrodzone rozmiękanie tchawicy

  wady wrodzone tchawicy

 wady wrodzone oskrzeli

  wrodzona torbielowatość płuc

  niewytworzenie płuca

  niedorozwój lub dysplazja płuca

  inne wady wrodzone płuc

Wargi i/lub podniebienie  rozszczep podniebienia twardego, obustronny

  rozszczep podniebienia twardego, jednostronny

  rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny

  rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny

  rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny

  rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny

  rozszczep podniebienia pośrodkowy

  rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny

  rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny

  rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny

  rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny

  rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny

  rozszczep podniebienia miękkiego, twardego i wargi, obustronny

  rozszczep podniebienia miękkiego, twardego i wargi, jednostronny

  rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny

  rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny

Przewód pokarmowy  język olbrzymi

 zarośnięcie przełyku bez przetoki

  zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową

  wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia

  wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika

  wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony

  wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy

  wrodzony brak, zarośnięcie lub niedorozwój jelita czczego

  wrodzony brak, zarośnięcie lub niedorozwój jelita krętego

  wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonej części jelita cienkiego

  wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego

  wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką

  wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki

  wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką

  wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki
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Lokalizacja Typ wady 

  choroba Hirschprunga

  odbyt przemieszczony

  wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu

  przetrwały stek (kloaka)

  torbiel przewodu żółciowego wspólnego

  torbielowatość wątroby

  trzustka pierścieniowata

 Narządy płciowe macica jednorożna

  wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa

  wady wrodzone łechtaczki

  wady wrodzone sromu

  spodziectwo prąciowe

 spodziectwo prąciowo-mosznowe

  spodziectwo kroczowe

  brak lub agenezja jądra

  niedorozwój jąder i moszny

  wrodzony brak lub aplazja prącia

  obojnactwo rzekome żeńskie, niesklasyfi kowane gdzie indziej

Układ moczowy agenezja nerki, jednostronna

  agenezja nerki, obustronna

  agenezja nerki, nieokreślona

  niedorozwój nerki, jednostronny

  niedorozwój nerki, obustronny

  niedorozwój nerki, nieokreślony

  wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego

  dysplazja nerek

  wodonercze wrodzone

  zarośnięcie lub zwężenie moczowodu

  wrodzony moczowód olbrzymi (poszerzenie moczowodu)

  niewykształcenie moczowodu (brak)

  zdwojenie moczowodu

 wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy

  nerka przemieszczona (ektopiczna)

  nerka olbrzymia lub hyperplastyczna

  wierzchniactwo

  wynicowanie pęcherza moczowego

  wrodzona zastawka cewki tylnej

  wada rozwojowa przewodu omoczniowego

  wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej

Układ mięśniowo-szkieletowy wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

  wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne

  wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

  inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego

  wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone

  stopa końsko-szpotawa, wrodzona

  szpotawość śródstopia wrodzona

 inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy

  stopa piętowo-koślawa wrodzona

  inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy

  asymetria twarzy

  długogłowie (dolichocephalia)

  wrodzone zniekształcenie kręgosłupa
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Lokalizacja Typ wady 

  wrodzone zniekształcenie kolana

  wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki

  dodatkowy(e) palec(ce) rąk

  dodatkowy(e) kciuk(i)

  dodatkowy(e) palec(ce) stóp

  palce dodatkowe, nieokreślone

  palce rąk splecione (z kościozrostem)

 palce dodatkowe ze zrostem palców (polisyndaktylia) 

 zrost palców stóp (z kościozrostem)

  wrodzony brak całkowity kończyn(y) górnych(ej)

  wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią

  wrodzony brak przedramienia i dłoni

  wrodzony brak dłoni i palców

  podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej

  podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej

  ręka przypominająca szczypce homara

  inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych

  zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone

  wrodzony brak całkowity kończyn(y) dolnych(ej)

  wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą

  wrodzony brak podudzia i stopy

  wrodzony brak stopy i palców

  podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej

  podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej

  rozszczep stopy

 inne zniekształcenia zmniejszające kończyn(y) dolnych(ej)

  zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone

  inne wady wrodzone kończyn(y) górnych(ej), z wyłączeniem obręczy barkowej

  wady wrodzone stawu kolanowego

  inne kończyn(y) dolnych(ej), z wyłączeniem obręczy miednicznej

  wrodzona sztywność wielostawowa

  przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych

  dyzostoza czaszkowo-twarzowa (zespół Crouzona)

  wielkogłowie

  inne określone wady wrodzone kości czaszki i twarzy

  utajony rozszczep kręgosłupa

  zespół Klippel-Feila

  wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wadami kości

  inne wady wrodzone kręgosłupa niezwiązane ze skrzywieniem bocznym

  wady wrodzone mostka

  wady wrodzone klatki piersiowej kostnej, nieokreślone

  achondroplazja

  inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa

  osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa

  mnogie wyrośla kostne wrodzone

  wytrzewienie (gastroschisis)

  zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha)

 Powłoki ciała pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystrofi czna

  pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone

  stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a)

  fakomatoza, nieokreślona
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Lokalizacja Typ wady 

 Inne lub niesklasyfi kowane wady wrodzone

 wady wrodzone śledziony

  wady wrodzone nadnerczy

 bliźnięta zrośnięte (zroślaki)

 Aberracje chromosomowe, niesklasyfi kowane gdzie indziej 

 zespół Downa

  zespół Edwardsa

  zespół Patau

  delecja krótkiego ramienia chromosomu 4 (zesp. Wolffa-Hirschorna)

  delecja krótkiego ramienia chromosomu 5 (zesp. cri-du-chat)

  kariotyp 45,X

  zespół Turnera

  zespół Klinefeltera

  inne określone aberracje chromosomowe
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I. TWOJE USŁUGI

Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej informacji medycznej

Dla kogo usługa jest dostępna?

§ 1  Klientem jest Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia.

Jaki jest zakres usług?

Operator udzieli Ci informacji medycznych, których 
zakres możesz sprawdzić w katalogu stanowiącym 
załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2 1.  AXA oferuje Klientom usługę doraźnej informacji medycznej.

2.  Zakres usług świadczonych przez AXA obejmuje organizację świadczeń 
informacyjnych.

3.  Informacje medyczne uzyskane przez Klienta nie są diagnozą stanu zdrowia Klienta 
i nie zastępują wizyty u lekarza.

4.  Usługa świadczona jest za pośrednictwem Operatora.

Co musisz zrobić, aby skorzystać z usługi?

W celu uzyskania informacji medycznej przekaż 
Operatorowi wyszczególnione tu dane. Do Twojej 
dyspozycji została oddana specjalna infolinia.

§ 3 Telefonując pod numer linii telefonicznej dedykowanej do ob sługi Klientów, w celu 
uzyskania świadczenia, Klient zobo wiązany jest podać następujące informacje: 

1)  imię i nazwisko Klienta; 
2)  numer PESEL Klienta; 
3)  inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia.

II. KIEDY USŁUGA NIE BĘDZIE CI PRZYSŁUGIWAĆ?
Każdy regulamin zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie jak najdokładniej. Czytaj uważnie. 
Pragniemy, abyś miał jasność odnośnie do sytuacji, w których usługa nie będzie Ci przysługiwać.

Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej informacji medycznej

Kiedy utracisz prawo dostępu do usługi?

W tym miejscu wskazaliśmy sytuacje, w których 
utracisz prawo dostępu do usługi.

§ 4 1. Klient traci prawo dostępu do usługi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
ubezpieczenia, jak również z chwilą zawieszenia lub wygaśnięcia, udzielanej na 
podstawie umowy ubezpieczenia, ochrony ubezpieczeniowej.

2. AXA zaprzestanie świadczenia usługi z chwilą jej wypowiedzenia, co ze względu na 
charakter usługi może mieć miejsce w każdym czasie jej świadczenia.

Reklamacje

§ 5 1.  Klientowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących usług 
oferowanych na postawie Regulaminu. 

2.  Reklamacje powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA lub przesyłane 
na adres AXA. Powinny one okre ślać dane umożliwiające identyfi kację osoby 
zgłaszającej reklamację oraz przedmiot reklamacji.

Regulamin
doraźnej informacji medycznej

INDEKS TDDIM/10/04/19
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III. DEFINICJE
Co oznaczają poszczególne pojęcia?

Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku defi nicji niewyszczególnionych w tej 
tabeli – pojęcia mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja.

§ 6
 Sformułowanie Defi nicja

 Klient Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia;

 Operator Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w War szawie;

 Regulamin niniejszy regulamin;

 świadczenie informacyjne  usługa świadczona przez Operatora, realizowana przez telefon, polegająca na udzielaniu przez Operatora w trybie 24 godzin 
na dobę przez 7 dni w tygodniu, a w przypadku wyszkolonego personelu medycznego Operatora – lekarzy i pielę gniarek 
– w godzinach od 7.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu, in formacji medycznej dotyczącej pytań zgłoszonych przez Klientów, 
których przykładowy zakres został wskazany w załączniku do niniejszego Regulaminu. Aktualny katalog świadczeń informacyjnych 
przysługujących Klientowi znajduje się na stronie internetowej www.axa.pl;

 umowa ubezpieczenia  umowa ubezpieczenia na życie zawarta na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja.

Postanowienia końcowe 

§ 7
1.  Pojęcia zdefi niowane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na ży cie Trafna Decyzja, używane w niniejszym Regulaminie, mają takie samo 

znaczenie, o ile w Regulaminie nie zostały zdefi niowane odmiennie.

2.  Niniejszy Regulamin doraźnej informacji medycznej został zatwierdzony uchwałą Zarządu 1/19/04/2010 z dnia 19.04.2010 r. i ma zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych od 4 maja 2010 r.

IV. PRZYKŁADOWY KATALOG ŚWIADCZEŃ INFORMACYJNYCH
Załącznik do Regulaminu doraźnej informacji medycznej

Operator udziela informacji o:
1)  zdrowiu, chorobie i jednostkach chorobowych

informacje dotyczące otyłości, nadciśnienia, chorób rzadkich, obja wów, procedur diagnostycznych, procedur terapeutycznych, sposobów diagnozowania, 
opisów badań, sposobów przygotowania do badań, przybliżonych cen badań diagnostycznych, zapobiega nia, przyczyn i leczenia chorób;

2)  zachowaniach prozdrowotnych
informacje o sposobach zdrowego życia, poglądach lekarzy na spo soby odchudzania się, jak również informacje o ćwiczeniach, spor cie i sposobach 
zdrowego spędzania wolnego czasu;

3)  szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach ogólnych
informacje dotyczące dostępu do szpitali, aptek, przychodni, leka rzy prowadzących praktykę prywatną, itp. z uwzględnieniem lokali zacji geografi cznej, profi lu 
usług medycznych, oraz o lekarskich wi zytach domowych;

4)  pielęgnacji niemowląt
informacje pielęgnacyjne potrzebne na co dzień, np. o tym, jak ra dzić sobie z podrażnieniami skóry, jak zachować się gdy dziecko gorączkuje, na co zwrócić 
uwagę w przypadku choroby dziecka oraz co może być niebezpieczne dla zdrowia dziecka;

5)  lekach oraz objawach niepożądanych
informacja o lekarstwach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich dostępności, działaniu, nazwach han dlowych oraz 
zamiennikach leków; konsultacja w zakresie objawów niepożądanych;

6)  dietach, zdrowym żywieniu
informacja specjalistów i ich rekomendacje z zakresu stosowania diet oraz zdrowego żywienia;

7)  grupach wsparcia, telefonach zaufania
pomoc informacyjna w przypadkach molestowania w pracy, proble mów zdrowotnych, chorób przewlekłych;

8)  transporcie medycznym
informacja dotycząca organizacji powrotu do domu po hospitaliza cji, transportu chorego na badania;

9)  stanach wymagających nagłej pomocy
pomoc informacyjna w nagłych wypadkach, takich jak: użądlenie pszczoły, porażenie słoneczne, pierwsza pomoc.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Maciej Szwarc Janusz Arczewski
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I. TWOJE USŁUGI

Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej opieki medycznej

Dla kogo usługa jest dostępna?

§ 1  Klientem jest Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia.

Jaki jest zakres usług?

Organizujemy oraz pokrywamy koszty świadczeń 
opiekuńczych we wskazanych tu przypadkach.
Sprawdź dostępne Ci usługi w katalogu 
stanowiącym załącznik do niniejszego 
regulaminu.

Usługi świadczone są na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem 
renomowanej fi rmy assistance.

§ 2 1. AXA oferuje Klientom usługę doraźnej opieki medycznej.
2.  Zakres usługi obejmuje organizację świadczeń opiekuńczych (wskazanych 

w załączniku do niniejszego Regulaminu) na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej 
oraz pokrycie ich kosztów w przypadku: 
1) obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia Klienta powstałych w następ stwie nagłego

zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
2) hospitalizacji Klienta; 
3) urodzenia się dziecka Klienta.

3. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Operatora.

Co musisz zrobić, aby skorzystać z usługi?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego 
zakresem usług niezwłocznie przekaż Operatorowi 
wyszczególnione tu informacje. 

Do Twojej dyspozycji została oddana specjalna 
infolinia.

§ 3 1.  W celu umożliwienia Operatorowi spełnienia świadczenia opiekuń czego Klient lub 
każda inna osoba, działająca w jego imieniu, zobo wiązani są zawiadomić Operatora 
o zdarzeniu objętym zakresem usług, telefonując pod numer linii telefonicznej 
dedykowanej do ob sługi Klientów, podając następujące informacje: 
1) imię i nazwisko Klienta; 
2) numer PESEL Klienta; 
3) imię i nazwisko zgłaszającego zdarzenie;
4) numer telefonu, pod którym można się skontaktować z Klientem lub inną osobą 

działającą w jego imieniu;
5) miejsce oraz okoliczności zdarzenia objętego zakresem usług oraz miejsce, 

w którym aktualnie znajduje się Klient;
6) inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia. 

2.  Klient zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przekaza nych przez 
Operatora, w zakresie niezbędnym do realizacji świad czenia.

II. KIEDY USŁUGA NIE BĘDZIE CI PRZYSŁUGIWAĆ?
Każdy regulamin zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie jak najdokładniej. Czytaj uważnie. 
Pragniemy, abyś miał jasność odnośnie do sytuacji, w których usługa nie będzie Ci przysługiwać.

Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej opieki medycznej

Czego nie obejmuje zakres usług?

Wszystkie podawane przez Ciebie informacje muszą 
być zgodne z prawdą – w przeciwnym wypadku 
będziesz zobowiązany do zwrotu poniesionych 
kosztów.

§ 4 Zakres usług nie obejmuje: 
1) kosztów wizyty lekarza, transportu medycznego i innych usług świadczonych za 

granicą Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) kosztów wizyty lekarza, pielęgniarki i transportu medycznego oraz innych usług, 

które zostały zorganizowane przez Operatora w związku z podaniem przez 
Klienta informacji nieprawdziwych. W tych przypadkach Klient zobowiązany jest 
do zwrotu poniesionych kosztów.

Regulamin
doraźnej opieki medycznej

INDEKS TDDOM/10/04/19
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Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej opieki medycznej

Czym skutkuje brak uzyskania zgody Operatora na poniesienie kosztów?

§ 5 Koszty poniesione przez Klienta bez uprzed niego powiadomienia i uzyskania zgody 
Operatora nie podlegają zwrotowi, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły 
wyższej lub szczególnych okoliczności.

Czego nie obejmuje prawo do świadczeń opiekuńczych?

W tym miejscu wymieniliśmy okoliczności, 
w których nie będziesz miał prawa do świadczeń 
opiekuńczych.

§ 6 1.  Prawo do świadczeń opiekuńczych nie obejmuje kosztów usług powsta łych z tytułu 
lub w następstwie:

1) chorób przewlekłych, psychicznych lub depresji;
2) fi zykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych;
3) chorób przenoszonych drogą płciową, chorób wenerycznych, AIDS i wirusa HIV 

pozytywnego;
4) ciąży, z wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej i związanego z nią niezbędnego 

transportu do placówki medycznej;
5) przerywania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia 

bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych;
6) alkoholizmu lub spożycia przez Klienta alkoholu w ilości powodującej, 

że zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 
0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu 
w 1 dm3; 

7) używania nar kotyków i środków odurzających nieprzepisanych przez lekarza lub 
przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie 
z je go zaleceniem;

8) wypadków spowodowanych umyślnie przez Klienta, w tym skutków 
samookaleczenia, samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez 
Klienta;

9) epidemii, o których władze kraju przeznaczenia poinformowały w środkach 
masowego przekazu, skażeń oraz katastrof naturalnych;

10) promieniowania radioaktywnego i jonizującego;
11) wydarzeń związanych z wojnami domowymi lub o zasięgu międzynarodowym, 

rozruchami i niepokojami społecznymi, aktami sabotażu oraz zamachami;
12) udziału Klienta w aktach przemocy i przestępstwach, chyba że jego udział 

wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony ko niecznej;
13) wypadków wynikających z wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, 

w tym dyscyplin uznawanych za sporty ekstremalne;
14) wypadków wynikających z poddania się przez Klienta eksperymentowi 

medycznemu;
15) niestosowania się Klienta do zaleceń lekarza prowadzącego i lekarza Operatora;
16) szkód wyrządzonych Klientowi przez członków jego rodziny lub inne osoby 

ubezpieczone w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.

Kiedy utracisz prawo dostępu do usługi?

W tym miejscu wskazaliśmy sytuacje, w których 
utracisz prawo dostępu do usługi.

§ 7 1. Klient traci prawo dostępu do usługi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
ubezpieczenia, jak również z chwilą zawieszenia lub wygaśnięcia, udzielanej na 
podstawie umowy ubezpieczenia, ochrony ubezpieczeniowej.

2. AXA zaprzestanie świadczenia usługi z chwilą jej wypowiedzenia, co ze względu na 
charakter usługi może mieć miejsce w każdym czasie jej świadczenia.

Reklamacje

§ 8 1.   Klientowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących usług oferowanych na 
postawie Regulaminu. 

2.   Reklamacje powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA lub przesyłane 
na adres AXA. Powinny one okre ślać dane umożliwiające identyfi kację osoby 
zgłaszającej reklamację oraz przedmiot reklamacji.
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III. DEFINICJE
Co oznaczają poszczególne pojęcia?

Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku defi nicji niewyszczególnionych w tej 
tabeli – pojęcia mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja.

§ 9
 Sformułowanie Defi nicja

 AXA AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie;

 dziecko dziecko własne lub przysposobione Klienta; 

 hospitalizacja   pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co naj mniej 7 dni, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała; okres hospitali zacji rozpoczyna 
się w dniu przyjęcia Klienta do szpitala, a kończy w dniu wypisania Klienta ze szpitala;

 Klient Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia;

 miejsce zamieszkania adres na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej wskazany przez Klienta AXA we wniosku ubezpiecze niowym;

 nagłe zachorowanie  stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu Klienta, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej;

 obrażenia ciała  uszkodzenie narządów lub układów narządów Klienta powstałe bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wy padku;

 Operator Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w War szawie;

 przewoźnik zawodowy  przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia umożliwiające płatny przewóz osób, takimi środkami transportu jak: samolot, 
pociąg, autobus, statek, prom itp.; 

 osoba niesamodzielna  osoba pozostająca pod opieką Ubezpieczonego, niesamodzielna ze względu na wiek lub osoba niezdolna do samodzielnej 
egzystencji w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 Regulamin niniejszy regulamin;

 rozstrój zdrowia  stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Klienta na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń 
czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, na rządach, układach lub całym ustroju Klienta; 

 świadczenie opiekuńcze  usługi medyczne świadczone przez Operatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w Katalogu świadczeń 
opiekuńczych, stanowiącym załącznik do niniej szego Regulaminu;

 umowa ubezpieczenia  umowa ubezpieczenia na życie zawarta na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja.

Postanowienia końcowe 

§ 10
1.  Pojęcia zdefi niowane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na ży cie Trafna Decyzja, używane w niniejszym Regulaminie, mają takie samo 

znaczenie, o ile w Regulaminie nie zostały zdefi niowane odmiennie.
2. Niniejszy Regulamin doraźnej opieki medycznej został zatwierdzony uchwałą Zarządu AXA nr 1/19/04/2010 z dnia 19.04.2010 r. i ma zastosowanie do 

umów ubezpieczenia zawieranych od 4 maja 2010 r.

IV. PRZYKŁADOWY KATALOG ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Załącznik do Regulaminu doraźnej opieki medycznej

1. Konsultacja telefoniczna z lekarzem
W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klienta, w następstwie których Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
Operator zapewni Klientowi pierwszą konsultację/informację medyczną udzielaną przez telefon przez lekarza Operatora w oparciu o informacje otrzymane od 
Klienta.

2. Wizyta lekarska
1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania, w następstwie których Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

rodzących konieczność pomocy lekarskiej, Operator zorganizuje wizytę lekarza w miejscu zamieszkania Klienta oraz pokryje koszty realizacji świadczenia, 
tj. koszty dojaz du i honorarium lekarza, do łącznej wysokości 300 PLN (trzystu złotych) za wizytę.

2)  Operator zorganizuje jedną wizytę związaną z jednym nieszczę śliwym wypadkiem lub jednym nagłym zachorowaniem, pod warunkiem że stan zdrowia 
Klienta nie wymaga interwencji pogoto wia ratunkowego oraz wyłącznie w przypadku, gdy stan zdrowia Klienta uniemożliwia skorzystanie z pomocy 
ambulatoryjnej.

3)  O zasadności organizacji i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej de cyduje lekarz Operatora. Samowolne podejmowanie decyzji
sprzecznych z zaleceniami lekarza Operatora pociąga za sobą utratę prawa do tego świadczenia.

4) Świadczenie wizyty lekarskiej przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3. Wizyta pielęgniarki

1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
Operator zorganizuje wizytę pielęgniarki w miejscu zamieszkania Klienta oraz pokryje koszty realizacji świadczenia, tj. koszty dojaz du i honorarium 
pielęgniarki, do łącznej wysokości 300 PLN (trzysta złotych) za wizytę.

2)  O zasadności organizacji i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki decyduje lekarz, którego wizytę wcześniej organizował Operator, w związku z uszkodzeniem 
ciała lub rozstrojem zdrowia dozna nym przez Klienta w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem Klienta.

3)  Świadczenie wizyty pielęgniarki przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
4. Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego

1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient musi, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez 
lekarza, leżeć przez co najmniej 5 (pięć) dni, Operator zorganizuje i pokryje – do łącznej wysoko ści 1000 PLN (tysiąca złotych) – koszty dostarczenia do 
miejsca zamieszkania Klienta niezbędnych leków i sprzętu rehabilitacyj nego, zaleconych wcześniej przez lekarza, którego wizytę orga nizował Operator. 
Klientowi przysługuje prawo do organizacji i pokrycia kosztów jednej dostawy leków lub sprzętu rehabilita cyjnego wyłącznie w przypadku, gdy w miejscu 
zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić.

2)  Zakres usług nie obejmuje wartości leków ani sprzętu rehabilita cyjnego. Koszty nabycia leków lub sprzętu rehabilitacyjnego pokrywa Klient.
3) Świadczenie dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego przysłu guje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
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5. Transport medyczny
1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdro wia, w związku z którymi 

lekarz Operatora zalecił pilną konsulta cję medyczną, pobyt w szpitalu lub specjalistyczny zabieg ambulatoryjny pierwszej pomocy, Operator zorganizuje 
i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem medycznym, za pomocą niezbędnych środków transportu, do szpitala lub 
innej jednostki służby zdrowia położonej najbliżej miejsca zamieszkania Klienta i odpowiednio wyposażonej do udzielenia Klientowi pomocy – o ile stan 
zdrowia Klienta umożliwia taki przewóz.

2)  W przypadku gdy szpital lub inna jednostka służby zdrowia, w której przebywa Klient w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia spowodowanym 
nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub Klient jest skierowany na 
zabieg lub badania lekarskie do innej placówki medycznej, Operator zorganizuje i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem 
medycznym, za pomocą niezbędnych środków transportu, do innego odpowiedniego szpita la lub innej placówki medycznej spełniającej wymogi leczenia 
Klienta.

3)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i został hospitalizowany 
przez okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, Operator zorganizuje i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem medycznym, 
za pomocą nie zbędnych środków transportu, ze szpitala lub innej jednostki służ by zdrowia do miejsca zamieszkania Klienta.

4)  O zasadności transportu medycznego, w każdym przypadku określonym w ppkt. 1)–3) decyduje lekarz Operatora. Transport jest organizowany, 
o ile w opinii lekarza Operatora stan zdrowia Klienta utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu.

5)  Decyzję o wyborze terminu i środka transportu podejmuje lekarz Operatora po konsultacji (o ile jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia) 
z lekarzem prowadzącym Klienta, a jedyną jej przesłanką są wymogi medyczne i techniczne.

6)  Samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami le karzy, o których mowa w ppkt. 5), powoduje utratę prawa Klienta do tego świadczenia.
7)  Realizacja świadczeń transportu medycznego, o których mowa w ppkt. 1)–3), przysługuje Klientowi do łącznej wysokości 1000 PLN (tysiąca złotych) 

i obejmuje łączne wydatki na transport medyczny Klienta do placówki medycznej, pomię dzy placówkami i z placówki medycznej do miejsca zamieszka nia 
Klienta.

8) Realizacja świadczeń transportu medycznego, o których mowa w ppkt. 1)–3), przysługuje Klientowi wyłącznie raz w roku polisy.
9)  W przypadku realizacji świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), Operator zobowiązany jest przed przetransportowaniem Klienta

zarezerwować Klientowi miejsce w szpitalu lub innej jednostce służby zdrowia, będącej celem przewozu Klienta.
6. Opieka domowa po hospitalizacji Klienta

1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i był hospitalizowany przez 
co najmniej 7 (siedem) dni i zgodnie z udokumentowanym zaleceniem lekarskim musi przebywać na zwolnieniu lekarskim, Operator zorganizuje i pokryje 
koszty opieki pielęgniarskiej (w szczególności związanej z przygotowa niem posiłków, wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych) w miejscu zamieszkania 
Klienta po zakończeniu hospitalizacji, jednak nie dłużej niż przez okres 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin. Świadczenie jest realizowane wyłącznie 
w sytuacji, gdy w miej scu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić.

2) O zasadności opieki i pokrycia jej kosztów decyduje lekarz Ope ratora.
3) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.

7. Transport osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi Klienta
1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator zorganizuje i pokryje koszty przewozu 

środkiem transportu przewoźnika za wodowego (bilet PKP pierwszej klasy, bilet PKS, bilet lotniczy, je śli przewidywana podróż innym środkiem transportu 
trwałaby dłużej niż 8 (osiem) godzin, lub przewóz taksówką, jednak na odległość nie większą niż 100 (sto) km), osoby wyznaczonej przez Klienta i za jej 
zgodą, z miejsca zamieszkania osoby wyznaczo nej do miejsca zamieszkania Klienta, w celu sprawowania opieki nad dziećmi Klienta w wieku poniżej 
15 lat.

2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia opieki nad dziećmi Klienta, określonego w pkt. 8.

8. Opieka nad dziećmi Klienta
1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator na wniosek Klienta zorganizuje opiekę nad 

dziećmi Klienta w miejscu za mieszkania Klienta przez okres do 48 (czterdziestu ośmiu) go dzin. Świadczenie jest realizowane wyłącznie w przypadku, gdy 
w miejscu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby ta kie świadczenie zapewnić.

2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia transportu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi 

Klienta, określonego w pkt. 7.
9. Transport osoby wyznaczonej do opieki nad osobami niesamodziel nymi

1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator zorganizuje i pokryje koszty przewozu 
środkiem transportu przewoźnika za wodowego (bilet PKP pierwszej klasy, bilet PKS, bilet lotniczy, je śli przewidywana podróż innym środkiem transportu 
trwałaby dłużej niż 8 (osiem) godzin, lub przewóz taksówką, jednak na od ległość nie większą niż 100 (sto) km), osoby wyznaczonej przez Klienta i za 
zgodą tej osoby, z miejsca zamieszkania osoby wy znaczonej do miejsca zamieszkania Klienta, w celu sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi 
pozostającymi we wspól nymi gospodarstwie z Klientem.

2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia opieki nad osobami niesamodzielnymi, określonego 

w pkt. 10.
10.  Opieka nad osobami niesamodzielnymi

1)  W przypadku nagłej hospitalizacji Klienta w wyniku nieszczęśli wego wypadku Operator, na wniosek Klienta, zorganizuje opiekę nad osobami 
niesamodzielnymi, pozostającymi we wspólnymi gospodarstwie z Klientem, w miejscu zamieszkania Klienta przez okres do 48 (czterdziestu ośmiu) 
godzin. Świadczenie jest reali zowane wyłącznie w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie 
zapewnić.

2)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia transportu osoby wyznaczonej 

do opieki nad osobami niesamodzielnymi, określonego w pkt. 9.
11.  Przekazanie pilnej wiadomości od Klienta

Na wniosek Klienta Operator przekaże wyznaczonej przez Klienta osobie każdą pilną wiadomość w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym 
wypadkiem, któremu uległ Klient.

12.  Wizyta położnej na wypadek urodzenia się dziecka Klienta
1)  W przypadku narodzin dzieci Klienta w następstwie ciąży mno giej, na wniosek Klienta Operator zorganizuje wizytę, tj. pokryje koszty dojazdu i honorarium 

położnej, w miejscu zamieszkania dzieci Klienta.
2)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi o ile niemożliwe jest zorganizowanie wizyty położnej środowiskowej w czasie 

niezbędnym do zapewnienia należytej opieki noworodkom.
3) Świadczenie wizyty położnej przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Maciej Szwarc Janusz Arczewski
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I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie 
okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (OWUD)

Kto może zostać ubezpieczony w ramach umowy dodatkowej?

Umową dodatkową mogą być objęci wyłącznie 
pracownicy ubezpieczeni w ramach umowy 
podstawowej Trafna Decyzja.
Sprawdź w kolumnie obok, czy wszystkie te osoby 
spełniają warunki dotyczące ich wieku.

§ 1 Ubezpieczonym w ramach umowy dodatkowej może być wyłącznie Ubezpieczony 
w ramach umowy podstawowej, który w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego 
spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma ukończony 18. rok życia;

2) nie ukończył 55. roku życia – w przypadku gdy Ubezpieczony jest mężczyzną albo 
50. roku życia – w przypadku gdy Ubezpieczony jest kobietą.

Co AXA ubezpiecza i za co odpowiada?

Ubezpieczenie ma na celu wesprzeć Twoich 
Pracowników, jeżeli z powodu nieszczęśliwego 
wypadku staną się niezdolni do wykonywania pracy 
zarobkowej.

§ 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności 
AXA.

W jaki sposób zawierana jest umowa dodatkowa?

Zasady i tryb zawarcia tej umowy są takie same jak 
dla umowy podstawowej. Sprawdź szczegóły w OWU 
Trafna Decyzja.

§ 3 1. Umowa dodatkowa może być zawarta wyłącznie jako rozszerzenie zakresu umowy 
podstawowej: jednocześnie z umową podstawową lub w każdą rocznicę polisy.

2. Umowa dodatkowa zawierana jest w tym samym trybie co umowa podstawowa, 
na zasadach określonych w umowie podstawowej.

Na jaki czas zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Umowa dodatkowa zawierana jest na 1 rok
i ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejny
roczny okres.
Jeżeli nie chcesz, aby umowa uległa
przedłużeniu, powinieneś nas o tym pisemnie
poinformować. Pamiętaj, że możesz to uczynić
najpóźniej na 2 miesiące przed upływem okresu,
na jaki umowa ta została zawarta.
Umowa dodatkowa nie może funkcjonować
bez umowy podstawowej, dlatego można
ją przedłużać maksymalnie do końca
obowiązywania umowy podstawowej.

§ 4 Umowa dodatkowa zawierana jest na okres 1 roku, licząc od daty rozpoczęcia 
ochrony, i może być przedłużana na kolejny okres na tych samych zasadach co umowa 
podstawowa.

W jakim czasie trwa odpowiedzialność AXA?

W okresie zawieszenia opłacania składki, ochrona 
z umowy dodatkowej nie jest udzielana.

Ochrona wygasa w przypadkach i terminach 
określonych w umowie podstawowej, a także 
w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy 
dodatkowej, oraz dodatkowo, w stosunku do danego 
Ubezpieczonego, w związku z przekroczeniem przez 
niego określonego wieku, wypłatą świadczenia 
z tytułu tej umowy, a także w przypadku jego 
śmierci.

§ 5 Początek ochrony ubezpieczeniowej
1. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna 

się w dacie rozpoczęcia ochrony, nie wcześniej jednak niż w dniu opłacenia składki 
łącznej.

2. AXA ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej w okresie 
obowiązywania umowy dodatkowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego 
paragrafu.

Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej
3. AXA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej 

w okresie zawieszenia opłacania składki łącznej, zgodnie z § 22 OWU.

Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
4. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej wygasa z dniem:

1) rozwiązania umowy podstawowej lub dodatkowej;
2) odstąpienia od umowy podstawowej lub umowy dodatkowej przez Właściciela 

polisy;
3) w stosunku do danego Ubezpieczonego:

a) z upływem ostatniego dnia roku umowy dodatkowej, w którym ten 
Ubezpieczony ukończył 64 lata – gdy Ubezpieczony jest mężczyzną albo 59 lat 
– w przypadku gdy Ubezpieczony jest kobietą,

b) z dniem pierwszej wypłaty świadczenia okresowego z tytułu niezdolności 
Ubezpieczonego do pracy zarobkowej,

c) z dniem śmierci Ubezpieczonego.
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Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie 
okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (OWUD)

Suma ubezpieczenia

Wysokość sumy ubezpieczenia możesz sprawdzić 
w polisie. 

§ 6 Gdzie jest określona suma ubezpieczenia?
1. Sumę ubezpieczenia z tytułu niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 

w okresie odpowiedzialności AXA, stanowi kwota określona w polisie.

Gdzie jest określona wysokość sum ubezpieczenia oferowanych przez AXA?
2. Wysokość sum ubezpieczenia oferowanych przez AXA określona jest w formularzu, 

który stanowi załącznik do wniosku o zawarcie umowy.

Wysokość składki indywidualnej z tytułu umowy dodatkowej

Wysokość składki uzależniona jest od wybranego 
przez Ciebie wariantu ubezpieczenia. 
Wysokość składki możesz sprawdzić w polisie.

§ 7 1. Składka indywidualna z tytułu umowy dodatkowej jest ustalana w zależności 
od wybranego przez Właściciela polisy pakietu ubezpieczeniowego i wariantu 
dotyczącego wysokości świadczeń.

2. Wysokość składki indywidualnej z tytułu umowy dodatkowej określona jest w polisie.

Opłacanie składki z tytułu umowy dodatkowej

Składka z tytułu umowy dodatkowej płatna jest 
w tych samych terminach co składka z tytułu 
umowy podstawowej.

§ 8 Jakie są terminy opłacania składki?
Składka z tytułu umowy dodatkowej stanowi część składki łącznej i jest płatna przez 
Właściciela polisy w tych samych terminach co składka łączna. 

II. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie 
okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (OWUD)

W jaki sposób obliczamy wysokości świadczeń?

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
Ubezpieczony stanie się niezdolny do pracy 
zarobkowej, AXA będzie wypłacała mu co miesiąc 
świadczenie w wysokości określonej w polisie.

Prawo do świadczenia zostanie przyznane pod 
warunkiem, że Ubezpieczony zostanie uznany za 
niezdolnego do pracy na okres co najmniej 2 lat. 
Do wymaganego okresu niezdolności można 
sumować co najmniej 1-roczne okresy orzeczonej 
niezdolności.

Jeżeli ZUS przedłuży orzeczony na rzecz 
Ubezpieczonego okres niezdolności do pracy, 
AXA wydłuży okres, w jakim będzie wypłacała 
świadczenie z tytułu niezdolności do pracy 
zarobkowej.

Maksymalna przerwa w udokumentowanym okresie 
niezdolności nie może przekroczyć 30 dni. 

Prawo do świadczenia zostanie przyznane pod 
warunkiem, że decyzja o niezdolności do pracy 
zostanie wydana przed upływem 24 miesięcy od 
daty nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy 
będzie wypłacane od miesiąca kalendarzowego 
następującego po złożeniu wszystkich wymaganych 
dokumentów.

Świadczenie wypłacone w 1. miesiącu będzie 
wyższe od sumy ubezpieczenia, jeżeli od daty 
powstania niezdolności do pracy do rozpoczęcia 
wypłaty świadczenia z tego tytułu upłynie okres 
dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy.

§ 9 1. Świadczenie ubezpieczeniowe należne Ubezpieczonemu w przypadku niezdolności 
Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
zaistniałego w okresie odpowiedzialności AXA stanowi suma ubezpieczenia z tytułu 
niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej. Świadczenie ubezpieczeniowe 
wypłacane jest okresowo, z częstotliwością miesięczną. 

2. Prawo do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie przyznane pod warunkiem, 
że Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy wyda na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa decyzję, na podstawie której 
Ubezpieczony nabędzie prawo do pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy 
zarobkowej przez okres nie krótszy niż 2 lata, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Prawo do świadczenia, o którym mowa w ust. 2, zostanie przyznane również 
w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy wyda 
decyzję, na podstawie której Ubezpieczony nabędzie prawo do pobierania świadczeń 
z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej przez okres nie krótszy niż 1 rok, pod 
warunkiem że uprzednio w stosunku do tego Ubezpieczonego została wydana 
decyzja przyznająca prawo do pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy 
zarobkowej przez okres nie krótszy niż 1 rok, jeżeli przerwa pomiędzy okresami, 
w których Ubezpieczony na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
innego organu rentowego był uprawniony do świadczenia z tytułu niezdolności do 
pracy zarobkowej, nie przekracza 30 dni.

4. Dla celów ustalenia odpowiedzialności AXA okresy, o których mowa w ust. 3, 
podlegają zsumowaniu.

5. AXA jest zobowiązana do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego pod warunkiem, 
że dzień powstania niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wystąpił nie 
później niż w okresie 24 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku.

6. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest od najbliższego miesiąca 
kalendarzowego, po złożeniu przez Ubezpieczonego wszystkich wymaganych 
dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności AXA, do zakończenia 
okresu, na jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy wydał 
decyzję, o której mowa w niniejszym paragrafi e, jednak nie dłużej niż:

1) za okres niezdolności Ubezpieczonego do pracy trwający 10 lat;
2) do dnia śmierci Ubezpieczonego;
3) do ukończenia przez Ubezpieczonego 65. roku życia – w przypadku gdy 

Ubezpieczony jest mężczyzną;
4) do ukończenia przez Ubezpieczonego 60. roku życia –  w przypadku gdy 

Ubezpieczony jest kobietą.

7. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w terminie do końca miesiąca 
kalendarzowego, za który świadczenie jest należne.

8. W przypadku gdy od dnia powstania niezdolności Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej do dnia rozpoczęcia wypłacania świadczenia upłynie okres dłuższy niż 
miesiąc kalendarzowy, AXA dokona pierwszej wypłaty świadczenia w wysokości 
stanowiącej iloczyn kwoty świadczenia, o którym mowa w ust. 3, i liczby pełnych 
miesięcy kalendarzowych niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej.
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Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie 
okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (OWUD)

Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego

Świadczenia uzyska osoba uprawniona po 
przedstawieniu wymienionych tu dokumentów. 
Wymagane będzie złożenie tych dokumentów, które 
okażą się niezbędne do ustalenia odpowiedzialności 
i wysokości świadczenia.

Wymagana przez nas dokumentacja powinna być 
potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Dokumenty może potwierdzić każdy przedstawiciel 
AXA – bez opłat!

W przypadku dokumentacji sporządzonej w języku 
obcym, przed złożeniem jej u nas, powinna zostać 
przetłumaczona na język polski przez tłumacza 
przysięgłego.

§ 10 1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia 
AXA wypłaca osobie uprawnionej świadczenie ubezpieczeniowe.

2. Podstawą wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest przedstawienie AXA przez 
osobę uprawnioną następujących dokumentów:

1) wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
2) decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu rentowego 

potwierdzająca całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej;
3) dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala lub adresy placówek, w których 

Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony w związku z zaistniałym zdarzeniem 
ubezpieczeniowym, a w uzasadnionych przypadkach – dokumentacja medyczna 
sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia;

4) protokół powypadkowy;
5) zaświadczenie potwierdzające udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej;
6) dokumentacja wydana w postępowaniu karnym, jeżeli zostało wszczęte w celu 

wyjaśnienia okoliczności związanych z zaistniałym zdarzeniem ubezpieczeniowym;
7) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji;
8) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego.

3. Jeżeli osoba uprawniona nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 
przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny tej osoby jest dodatkowo zobowiązany 
przedstawić:

1) dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą uprawnioną;
2) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego.

4. AXA jest uprawniona do żądania od osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia 
ubezpieczeniowego przedstawienia innych dokumentów, niewymienionych w ust. 2, 
jeżeli dokumenty te są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności AXA lub wysokości 
świadczenia ubezpieczeniowego.

5. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2)–8) oraz ust. 3 niniejszego 
paragrafu, przed złożeniem AXA powinny zostać potwierdzone przez notariusza 
lub przedstawiciela AXA. Dokumentacja medyczna może być potwierdzona za 
zgodność z oryginałem także przez pracownika przychodni, szpitala lub innej 
placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony w związku 
z zaistniałym zdarzeniem ubezpieczeniowym.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3)–8) oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, 
sporządzone w języku obcym, przed złożeniem AXA powinny zostać przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7. W uzasadnionych przypadkach AXA ma prawo kierowania Ubezpieczonego na 
badania lekarskie w celu potwierdzenia niezdolności Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej. Koszt zleconych badań medycznych ponosi AXA.

III. ZA CO AXA NIE ODPOWIADA?
Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie jak najdokładniej. Czytaj uważnie. 
Pragniemy, abyś miał jasność odnośnie do sytuacji, w których świadczenie nie zostanie przyznane.

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie 
okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (OWUD)

Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?

W tym miejscu wymieniliśmy okoliczności, które 
wyłączają możliwość żądania świadczenia.

§ 11 1. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone w przypadku, 
gdy niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej jest następstwem 
zdarzeń wymienionych w § 54 ust. 1 pkt 1) OWU umowy podstawowej, a także 
jeżeli niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej jest następstwem 
samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od 
stanu jego poczytalności.

2. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone, jeżeli nieszczęśliwy 
wypadek będący przyczyną niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej został 
spowodowany wskutek:

1) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość 
alkoholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ 
alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu 
w 1 dm3;

2) niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, 
środków odurzających lub psychotropowych;

3) usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego 
ustawowe znamiona przestępstwa;

4) udziału Ubezpieczonego w sportach ekstremalnych;
5)  udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka;
6) pełnienia przez Ubezpieczonego zawodowej służby wojskowej;
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Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie 
okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (OWUD)

7) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, 
jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu 
uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu, lub pojazd ten nie 
posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifi kacyjnego;

8) transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich 
linii lotniczych;

9) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych;
10) utraty przytomności poprzedzającej fi zyczne obrażenia ciała, w tym napadów 

padaczkowych.

IV. REZYGNACJA, WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie 
okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (OWUD)

Kiedy można zrezygnować z umowy dodatkowej?

Za niewykorzystaną ochronę zwrócimy Ci składkę.

§ 12 1. Właściciel polisy może odstąpić od umowy dodatkowej poprzez złożenie AXA 
w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy dodatkowej w terminie:

1) 45 dni;
2) 15 dni – jeżeli Właściciel polisy jest przedsiębiorcą, 
od daty zawarcia umowy dodatkowej. 

2. Odstąpienie od umowy dodatkowej nie zwalnia Właściciela polisy z obowiązku 
opłacenia składki z tytułu umowy dodatkowej za okres, w jakim AXA udzielała 
ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy można wypowiedzieć umowę dodatkową?

§ 13 Właściciel polisy ma prawo do wypowiedzenia umowy dodatkowej w trybie i na zasadach 
przewidzianych dla umowy podstawowej.

Kiedy umowa dodatkowa ulegnie rozwiązaniu?

Umowa dodatkowa rozwiązuje się w przypadkach 
wskazanych w kolumnie obok.

§ 14 1. Umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu:

1) z upływem okresu, na jaki została zawarta;
2) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy dodatkowej;
3) z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy podstawowej.

2. Jeżeli umowa dodatkowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu, za który została 
opłacona składka z tytułu umowy dodatkowej, AXA dokona zwrotu składki z tytułu 
umowy dodatkowej za niewykorzystany okres ochrony. Składki z tytułu umowy 
dodatkowej za okres udzielanej przez AXA ochrony ubezpieczeniowej nie podlegają 
zwrotowi.

V. DEFINICJE
Co oznaczają poszczególne pojęcia?

Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć, stosowanych w niniejszym dokumencie oraz w innych dokumentach stanowiących integralną część 
umowy ubezpieczenia.

§ 15
 Sformułowanie Defi nicja

 dzień powstania niezdolności dzień, od którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy przyznał Ubezpieczonemu, na podstawie powszechnie 
 Ubezpieczonego do  obowiązujących przepisów, prawo do pobierania świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej;
 pracy zarobkowej
 niezdolność do całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy przynoszącej dochód lub wynagrodzenie, potwierdzona decyzją ZUS
 pracy zarobkowej lub innego organu rentowego;

 OWUD  niniejsze ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie okresowe na wypadek niezdolności 
Ubezpieczonego do pracy zarobkowej;

 składka indywidualna kwota należna AXA z tytułu udzielanej danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej umowy 
 z tytułu umowy dodatkowej  dodatkowej;

 składka z tytułu kwota należna AXA z tytułu udzielanej wszystkim Ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej umowy 
 umowy dodatkowej  dodatkowej;

 sporty ekstremalne  sporty, przez które rozumiane są wszelkie dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, 
odwagi lub działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia, a w szczególności sporty powietrzne (takie jak: skoki ze 
spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych), downhill rowerowy, wspinaczka 
wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia (taternictwo jaskiniowe), skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, 
skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazda po muldach, rafting i inne sporty uprawiane na rzekach górskich, a także 
wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry 
(pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe;
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 Sformułowanie Defi nicja

 sporty wysokiego ryzyka  sporty, przez które rozumiane są wszelkie dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego 
ryzyka, a w szczególności: jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie na głębokość większą niż 10 m, narciarstwo lub inne podobne 
sporty zimowe uprawiane poza wytyczonymi trasami, bobsleje, sporty motorowe (quady, skutery, skutery śnieżne i inne pojazdy 
lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterach wodnych, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których 
wykorzystywane są pojazdy motorowe), sztuki walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne.

Wymienione poniżej pojęcia zdefi niowane zostały w umowie podstawowej 
(Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja):

 1. AXA
 2. data rozpoczęcia ochrony
 3. polisa
 4. OWU
 5. suma ubezpieczenia
 6. świadczenie ubezpieczeniowe
 7. Właściciel polisy

 8. wniosek ubezpieczeniowy
 9. nieszczęśliwy wypadek
 10. pakiet ubezpieczeniowy
 11. rocznica polisy
 12. Ubezpieczony
 13. zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej

Postanowienia końcowe 

§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWUD stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Trafna 

Decyzja.

2. Pojęcia zdefi niowane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja, używane w niniejszych OWUD, mają takie samo znaczenie, 
o ile w OWUD nie zostały zdefi niowane odmiennie.

3. Niniejsze Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA nr 1/19/04/2010 z dnia 19.04.2010 r.

4. Niniejsze Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie okresowe na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej wchodzą w życie z dniem 4 maja 2010 r. i mają zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Maciej Szwarc Janusz Arczewski
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Więcej informacji uzyskasz od naszego przedstawiciela

AXA to jedna z największych grup ubezpieczeniowych 
na świecie. Zaufało nam już 96 milionów klientów 
w 57 krajach.

Naszym Klientom proponujemy kompleksowe 
ubezpieczenia oraz programy inwestycyjne dobrane 
odpowiednio do indywidualnych potrzeb. W szerokim 
wachlarzu ubezpieczeń mamy zróżnicowane produkty 
ochronne, zdrowotne oraz turystyczne.

AXA to także jeden z najlepiej zarabiających funduszy 
emerytalnych w Polsce. Swoją przyszłość fi nansową 
zaplanowało z nami już ponad milion Polaków.

ubezpieczenia

inwestycje

emerytury

801 200 200
axa.pl




