
§ 1

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do
umowy indywidualnego dodatkowego ubezpieczenia na
wypadek niezdolnoÊci do pracy (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),
o ile w tej umowie ubezpieczenia Ubezpieczony jest
jednoczeÊnie Ubezpieczajàcym.

§ 2

DEFINICJE

Nieszcz´Êliwy wypadek – zdarzenie wywo∏ane przyczynà
zewn´trznà i niezale˝nà od woli Ubezpieczonego, b´dàcà
bezpoÊrednià i wy∏àcznà przyczynà trwa∏ej utraty zdrowia.

§ 3

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

§ 4

ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Towarzystwo w przypadku zajÊcia Wypadku
ubezpieczeniowego w postaci utraty przez Ubezpieczonego
zdolnoÊci do dalszego wykonywania pracy zawodowej lub
innej dzia∏alnoÊci zawodowej, zgodnie z posiadanym
wykszta∏ceniem i doÊwiadczeniem zawodowym
(NiezdolnoÊç do pracy), zobowiàzane jest do przej´cia po
Ubezpieczajàcym obowiàzku op∏acania sk∏adki regularnej 
w Umowie ubezpieczenia podstawowego oraz w Umowach
ubezpieczenia dodatkowego zawartych przed dniem
zajÊcia Wypadku ubezpieczeniowego (obowiàzek op∏acania
sk∏adki); obowiàzek Towarzystwa do op∏acania sk∏adki
ogranicza si´ do tych sk∏adek regularnych, których termin
wymagalnoÊci jeszcze nie nadszed∏; powstanie
niezdolnoÊci do pracy mo˝e zostaç spowodowane
wy∏àcznie trwa∏à utratà zdrowia.

2. Towarzystwo przejmie obowiàzek op∏acania sk∏adki, o ile
NiezdolnoÊç do pracy powstanie nie wczeÊniej ni˝ po 
6 miesiàcach od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia
dodatkowego, chyba ˝e Wypadek ubezpieczeniowy b´dzie
nast´pstwem zajÊcia Nieszcz´Êliwego wypadku.

§ 5

OBOWIÑZEK OP¸ACANIA SK¸ADKI

1. Towarzystwo przejmie obowiàzek op∏acania sk∏adki
poczàwszy od najbli˝szego dnia wymagalnoÊci sk∏adki
regularnej po dniu wyra˝enia przez Towarzystwo zgody na
przej´cie obowiàzku op∏acania sk∏adki. Sk∏adka regularna
op∏acana b´dzie przez Towarzystwo z dotychczasowà
cz´stotliwoÊcià.

2. W przypadku wyra˝enia zgody na przej´cie obowiàzku
op∏acania sk∏adki, Towarzystwo zwróci Ubezpieczajàcemu
wp∏aconà przez niego sk∏adk´ regularnà albo jej cz´Êç,
poczàwszy od dnia dor´czenia Towarzystwu zasadnego
wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego;
sk∏adka regularna zostanie zwrócona w wartoÊci nominalnej
bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia wyra˝enia przez
Towarzystwo zgody na przej´cie obowiàzku op∏acania
sk∏adki. Towarzystwo zwróci sk∏adk´ regularnà jednak tylko
wtedy, gdy Ubezpieczony zawiadomi o zajÊciu Wypadku
ubezpieczeniowego w terminie 30 dni, od dnia zajÊcia
przyczyn powodujàcych powstanie NiezdolnoÊci do pracy.

3. Zobowiàzanie Towarzystwa do op∏acania sk∏adki wygasa 
w ka˝dym przypadku wydania przez Towarzystwo
orzeczenia o braku NiezdolnoÊci do pracy w dniu jego
dor´czenia Ubezpieczajàcemu, a tak˝e w dniu wygaÊni´cia
w stosunku do Ubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej
ze wszystkich Umów ubezpieczenia, za które Towarzystwo
przej´∏o obowiàzek op∏acania sk∏adki, nie póêniej jednak ni˝
w dniu, w którym Ubezpieczony ukoƒczy 55 lat obliczonych
wed∏ug Wieku taryfowego.

§ 6

ORZECZENIE O POWSTANIU NIEZDOLNOÂCI DO PRACY

1. Wniosek o przej´cie obowiàzku op∏acania sk∏adki sk∏adany
jest Towarzystwu zgodnie z postanowieniami Umowy
ubezpieczenia podstawowego dotyczàcymi ustalenia 
i wyp∏aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego. Towarzystwo
rozpatruje wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia
ubezpieczeniowego nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 
6 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

2. Po dniu z∏o˝enia wniosku ubezpieczeniowego, a tak˝e 
w ka˝dym czasie trwania NiezdolnoÊci do pracy,
Towarzystwo mo˝e niezale˝nie od przedstawienia
orzeczenia lekarskiego oraz innych dokumentów
medycznych, za˝àdaç poddania si´ przez Ubezpieczonego
badaniom u wskazanego przez Towarzystwo lekarza.
Badania przeprowadzane sà w terminach okreÊlonych
przez Towarzystwo i na koszt Towarzystwa. Nie poddanie
si´ przez Ubezpieczonego badaniom lekarskim traktowane
jest tak, jakby Ubezpieczony nie by∏ ju˝ Niezdolny do pracy.

§ 7

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˝ 50 lat.

§ 8

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.

§ 9

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. Sk∏adka ubezpieczeniowa
op∏acana jest przez Ubezpieczajàcego do czasu wydania przez
Towarzystwo orzeczenia o NiezdolnoÊci do pracy.

§ 10

INDEKSACJA

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

§ 11

WY¸ÑCZENIA W OCHRONIE UBEZPIECZENIOWEJ

Towarzystwo odmówi przej´cia obowiàzku op∏acania sk∏adki
regularnej, je˝eli powstanie NiezdolnoÊci do pracy nastàpi∏o:
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) na skutek prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego
pojazdu przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeêwym,

3) na skutek pope∏nienia lub usi∏owania 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) na skutek usi∏owania pope∏nienia przez Ubezpieczonego
samobójstwa,

6) w wyniku samookaleczenia lub okaleczenia na w∏asnà
proÊb´, niezale˝nie od stopnia poczytalnoÊci
Ubezpieczonego, 

7) w wyniku i w zwiàzku z leczeniem oraz zabiegami
leczniczymi, o ile wykonywane by∏y przez osoby nie
posiadajàce odpowiednich kwalifikacji,

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

9) 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, 

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

11) na skutek ska˝enia radioaktywnego bàdê katastrofy
nuklearnej,

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

§ 12

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 55 lat obliczonych wed∏ug Wieku
taryfowego.

§ 13

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∏ 55 lat,
obliczonych wed∏ug Wieku taryfowego,

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

§ 14

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.

§ 15

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.

§ 16

ZATWIERDZENIE

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone
przez Zarzàd Towarzystwa uchwa∏à nr 25/2004 z dnia 4 czerwca
2004 roku.
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