
§ 1

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do
umowy indywidualnego dodatkowego ubezpieczenia na
wypadek inwalidztwa w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
(zwanej dalej: Umowà ubezpieczenia dodatkowego). Umowa
ubezpieczenia dodatkowego mo˝e zostaç zawarta pod
warunkiem zawarcia umowy indywidualnego kapita∏owego
ubezpieczenia na ˝ycie i do˝ycie (zwanej dalej: Umowà
ubezpieczenia podstawowego).

§ 2

DEFINICJE

1. Inwalidztwo – utrata cz´Êci cia∏a, utrata zmys∏u lub
pora˝enia; Rodzaje inwalidztwa okreÊla tabela nr 1.

2. Utrata cz´Êci cia∏a – urazowa lub operacyjna amputacja
danej cz´Êci cia∏a, po∏àczona z czynnoÊciowà lub
anatomicznà dezintegracjà stawu ∏àczàcego t´ cz´Êç cia∏a 
z resztà organizmu.

3. Utrata zmys∏u – ca∏kowita i nieodwracalna utrata przez
organizm zdolnoÊci do odbierania bodêców danego
rodzaju; utrata zmys∏u mo˝e dotyczyç wzroku, s∏uchu,
powonienia lub smaku.

4. Pora˝enie – utrata si∏y mi´Êniowej spowodowana trwa∏ym 
i nieodwracalnym uszkodzeniem oÊrodkowego lub
obwodowego uk∏adu nerwowego.

5. Nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie wywo∏ane
przyczynà zewn´trznà i niezale˝nà od woli
Ubezpieczonego, b´dàcà bezpoÊrednià i wy∏àcznà
przyczynà doznanego przez Ubezpieczonego danego
rodzaju inwalidztwa.

§ 3

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

§ 4

ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Towarzystwo w przypadku zajÊcia Wypadku
ubezpieczeniowego w postaci doznania przez
Ubezpieczonego, w wyniku Nieszcz´Êliwego wypadku,
okreÊlonego rodzaju inwalidztwa zobowiàzane jest do
wyp∏acenia Ubezpieczonemu, w zale˝noÊci od rodzaju
doznanego inwalidztwa, Êwiadczenia ubezpieczeniowego 
w postaci okreÊlonego w tabeli nr 1 procentu obowiàzujàcej
w dniu zajÊcia Wypadku ubezpieczeniowego sumy
ubezpieczenia w Umowie ubezpieczenia dodatkowego;
suma ubezpieczenia w Umowie ubezpieczenia
dodatkowego mo˝e byç ró˝na od sumy ubezpieczenia 
w Umowie ubezpieczenia podstawowego.

2. Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe, o ile
Ubezpieczony dozna danego rodzaju inwalidztwa 
w terminie 6 miesi´cy od dnia zajÊcia Nieszcz´Êliwego
wypadku.

Tabela nr 1

Rodzaj inwalidztwa % sumy ubezpieczenia

Utrata ramienia 70%

Utrata przedramienia 65%

Utrata nadgarstka 55%

Utrata Êródr´cza 50%

Utrata kciuka 20%

Utrata palca wskazujàcego 10%

Utrata palca d∏oni poza kciukiem 
i palcem wskazujàcym 5%

Utrata uda 70%

Utrata podudzia 60%

Utrata st´pu 40%

Utrata Êródstopia 30%

Utrata palucha 5%

Utrata palca stopy poza paluchem 2%

Utrata wszystkich palców stopy 25%

Obustronna utrata wzroku 100%

Jednostronna utrata wzroku 50%

Obustronna utrata s∏uchu 60%

Jednostronna utrata s∏uchu 30%

Utrata powonienia 10%

Utrata smaku 5%

Pora˝enie czterokoƒczynowe 100%

Pora˝enie dwukoƒczynowe 60%

§ 5

WYSOKOÂå ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

1. W wyniku Nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczony mo˝e
doznaç wi´cej ni˝ jednego rodzaju inwalidztwa; 
z zastrze˝eniem ust. 2 Êwiadczenie ubezpieczeniowe
obejmuje wszystkie rodzaje inwalidztwa doznane w wyniku
tego samego Nieszcz´Êliwego wypadku.

2. W przypadku, gdy utrata zdrowia spowodowana doznaniem
danego rodzaju inwalidztwa b´dzie uwzgl´dniaç w sobie
utrat´ zdrowia spowodowanà doznaniem innego rodzaju
inwalidztwa w wyniku zajÊcia tego samego Nieszcz´Êliwego
wypadku, Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie
ubezpieczeniowe za doznanie tego rodzaju inwalidztwa, 
za które Êwiadczenie ubezpieczeniowe b´dzie najwy˝sze.

3. WysokoÊç wyp∏aconego przez Towarzystwo Êwiadczenia
ubezpieczeniowego w zwiàzku z doznaniem wi´cej ni˝
jednego rodzaju inwalidztwa spowodowanego tym samym
Nieszcz´Êliwym wypadkiem nie mo˝e przekroczyç
wysokoÊci sumy ubezpieczenia w Umowie ubezpieczenia
dodatkowego.

§ 6

KUMULACJA ÂWIADCZE¡ UBEZPIECZENIOWYCH

1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u zajÊcia kolejnego
Nieszcz´Êliwego wypadku zostaje ograniczona do kwoty
stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy sumà ubezpieczenia 
w Umowie ubezpieczenia dodatkowego z dnia zajÊcia tego
kolejnego Nieszcz´Êliwego wypadku, a ∏àcznà kwotà
wyp∏aconych Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych z tytu∏u zajÊcia
poprzednich Nieszcz´Êliwych wypadków.

2. Je˝eli wysokoÊç Êwiadczenia ubezpieczeniowego w wyniku
zajÊcia kolejnego Nieszcz´Êliwego wypadku przekroczy
wysokoÊç kwoty, do której zgodnie z ust. 1 zosta∏a
ograniczona odpowiedzialnoÊç Towarzystwa, Towarzystwo
wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe w najwy˝szej
mo˝liwej wysokoÊci.

§ 7

USTALENIE RODZAJU INWALIDZTWA

Rodzaj inwalidztwa ustalany jest przez lekarzy wskazanych
przez Towarzystwo niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia 
i rehabilitacji, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 12 miesi´cy od dnia
zajÊcia Nieszcz´Êliwego wypadku.

§ 8

WIEK WST¢PU

Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo˝e zostaç zawarta,
je˝eli w dniu poczàtku pe∏nej ochrony ubezpieczeniowej Wiek
wst´pu Ubezpieczonego b´dzie nie ni˝szy ni˝ 16 lat i nie wy˝szy
ni˝ 60 lat.

§ 9

CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
DODATKOWEGO

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na
czas okreÊlony, nie krótszy ni˝ 5 lat.

2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo˝e zostaç zawarta
tylko raz w ciàgu trwania Umowy ubezpieczenia
podstawowego w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia
podstawowego albo w ka˝dà Rocznic´ polisy, chyba 
˝e przypada ona w trakcie prolongaty op∏acenia sk∏adki,
dodatkowej prolongaty op∏acenia sk∏adki albo trwania
ubezpieczenia bezsk∏adkowego.

§ 10

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA 

Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do op∏acania sk∏adki
ubezpieczeniowej w Umowie ubezpieczenia dodatkowego
∏àcznie ze sk∏adkà regularnà nale˝nà z tytu∏u Umowy
ubezpieczenia podstawowego.

§ 11

INDEKSACJA

Sk∏adka ubezpieczeniowa i suma ubezpieczenia w Umowie
ubezpieczenia dodatkowego indeksowana jest o wskaênik
indeksacji okreÊlony w Umowie ubezpieczenia podstawowego.

§ 12

WY¸ÑCZENIA W OCHRONIE UBEZPIECZENIOWEJ

Towarzystwo odmówi wyp∏aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego,
je˝eli Nieszcz´Êliwy wypadek, w wyniku którego dosz∏o do
Inwalidztwa Ubezpieczonego nastàpi∏:
1) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego

pojazdu lub urzàdzenia przez Ubezpieczonego, je˝eli
Ubezpieczony nie posiada∏ prawa jazdy odpowiedniej
kategorii do jego prowadzenia lub innego dokumentu
uprawniajàcego do kierowania danym pojazdem,

2) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego
pojazdu przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeêwym,

3) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia
przez Ubezpieczonego przest´pstwa,

4) w wyniku pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie
nietrzeêwym, u˝ywania nie zaleconych przez lekarza co do
rodzaju i iloÊci Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych, je˝eli Ubezpieczony pozostajàc w tym
stanie przyczyni∏ si´ w znacznym stopniu do powstania
Nieszcz´Êliwego wypadku lub nie zapobieg∏ skutkom jego
wystàpienia,

5) w zwiàzku z usi∏owaniem pope∏nienia przez
Ubezpieczonego samobójstwa,

6) w wyniku samookaleczenia lub okaleczenia
Ubezpieczonego przez osob´ trzecià na jego proÊb´,
niezale˝nie od stopnia poczytalnoÊci Ubezpieczonego,

7) w wyniku i w zwiàzku z leczeniem oraz zabiegami
leczniczymi, chyba ˝e chodzi∏o o leczenie bezpoÊrednich
nast´pstw Nieszcz´Êliwego wypadku,

8) w wyniku wszelkich chorób umys∏owych i zaburzeƒ
psychicznych,

9) w wyniku zawa∏u serca i udaru mózgu,
10) w wyniku uprawiania niebezpiecznych i ekstremalnych

sportów: wspinaczki, speleologii, sportów lotniczych,
sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki,
skoków na gumowej linie, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu,

11) w wyniku wypadku lotniczego, z wyjàtkiem przypadków, 
w których Ubezpieczony by∏ pasa˝erem licencjonowanych
linii lotniczych,

12) w zwiàzku ze ska˝eniem radioaktywnym bàdê katastrofà
nuklearnà,

13) w wyniku dzia∏aƒ zbrojnych, czynnego i dobrowolnego
uczestnictwa w aktach przemocy.

§ 13

ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

Umowa ubezpieczenia dodatkowego ulega rozwiàzaniu w dniu
rozwiàzania Umowy ubezpieczenia podstawowego, a tak˝e 
w wyniku:
1) odstàpienia od Umowy ubezpieczenia dodatkowego,
2) wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) w dniu wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej w Umowie

ubezpieczenia dodatkowego, na skutek ukoƒczenia przez
Ubezpieczonego 65 lat, obliczonych wed∏ug Wieku
taryfowego oraz w dniu nabycia przez Ubezpieczonego
prawa do Êwiadczenia ubezpieczeniowego wyczerpujàcego
ca∏à sum´ ubezpieczenia w Umowie ubezpieczenia
dodatkowego.

§ 14

WYGAÂNI¢CIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ochrona ubezpieczeniowa w Umowie ubezpieczenia
dodatkowego wygasa:
1) w dniu rozwiàzania Umowy ubezpieczenia dodatkowego na

skutek odstàpienia bàdê wypowiedzenia Umowy
ubezpieczenia dodatkowego,

2) w dniu, w którym Ubezpieczony ukoƒczy∏ 65 lat,
obliczonych wed∏ug Wieku taryfowego,

3) w dniu wygaÊni´cia w stosunku do Ubezpieczonego
ochrony ubezpieczeniowej w Umowie ubezpieczenia
podstawowego,

4) w dniu nabycia przez Ubezpieczonego prawa do
Êwiadczenia ubezpieczeniowego wyczerpujàcego ca∏à
sum´ ubezpieczenia w Umowie ubezpieczenia
dodatkowego.

§ 15

REGULACJE USTAWOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi
warunkami ubezpieczenia lub postanowieniami Umowy
ubezpieczenia dodatkowego majà odpowiednie zastosowanie
postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia
podstawowego, postanowienia Umowy ubezpieczenia
podstawowego oraz obowiàzujàce przepisy prawa.

§ 16

WEJÂCIE W ˚YCIE

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 
z dniem 09 lipca 2004 roku i majà zastosowanie do wniosków
ubezpieczeniowych sk∏adanych po tym dniu.

§ 17

ZATWIERDZENIE

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone
przez Zarzàd Towarzystwa uchwa∏à nr 24/2004 z dnia 4 czerwca
2004 roku.

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK INWALIDZTWA
W WYNIKU NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU (IZD-INW)
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