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Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – dodatkowe świadczenie okresowe na wypadek niezdolno-
ści Ubezpieczonego do pracy zarobkowej („OWUD”) mają zastosowanie do umów dodatkowych zawieranych pomię-
dzy AXA a Właścicielami polis.
Jest to rozszerzenie zakresu ubezpieczenia umowy podstawowej zawartej na podstawie Ogólnych warunków grupo-
wego ubezpieczenia Trafna Decyzja. 
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.
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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;



6

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 ponad 95 milionów klientów 
w 56 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

0801 200 200
axa.pl




