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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI PROFAMILIA

OWU FPP2.04.2009

Artyku∏ I 

Postanowienia ogólne

Na podstawie Umowy ubezpieczenia, zwanej dalej „Umowà”, zawartej na podstawie 
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej „OWU”, Generali ˚ycie 
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwana dalej „Towarzystwem”, zobowiàzuje 
si´ wyp∏aciç Êwiadczenie w przypadku zajÊcia w ˝yciu Ubezpieczonego zdarzenia 
przewidzianego w Umowie, a Ubezpieczajàcy zobowiàzuje si´ terminowo op∏acaç sk∏adki.

Artyku∏ II 

Defi nicje

Terminy u˝yte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach zwiàzanych z Umowà 
oznaczajà:

Ubezpieczony - osoba fi zyczna, której ˝ycie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Ubezpieczajàcy - podmiot zawierajàcy Umow´ i zobowiàzany do op∏acania sk∏adek.

Uposa˝ony - osoba (lub osoby) wyznaczona przez Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczajàcego za zgodà Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia 
na wypadek jego Êmierci.

Alokacja sk∏adki - okreÊlona w polisie cz´Êç sk∏adki regularnej lub sk∏adki dodatkowej, 
ustalona procentowo, przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa.

Cena nabycia - cena jednostki uczestnictwa, po której jest ona dopisywana na rachunek 
jednostek uczestnictwa.

Cena sprzeda˝y - cena jednostki uczestnictwa, po której jest ona odliczana z rachunku 
jednostek uczestnictwa.

Dzieƒ Wyceny - ka˝dy dzieƒ roboczy oraz ostatni dzieƒ kalendarzowy miesiàca

Fundusz - ubezpieczeniowy fundusz kapita∏owy - wyodr´bniona cz´Êç aktywów 
Towarzystwa podzielona na równe cz´Êci, zwane jednostkami uczestnictwa.

Miesiàc polisy - miesiàc rozpoczynajàcy si´ w dniu rozpocz´cia ochrony 
ubezpieczeniowej, a nast´pnie w takim samym dniu ka˝dego kolejnego miesiàca 
kalendarzowego trwania ochrony ubezpieczeniowej; je˝eli nie ma takiego dnia w danym 
miesiàcu kalendarzowym, w ostatnim dniu tego miesiàca.

Nieszcz´Êliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, nag∏e i gwa∏towne, wywo∏ane 
przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego; za 
nieszcz´Êliwy wypadek nie uwa˝a si´ wylewu krwi do mózgu, zawa∏u serca i innych 
chorób, nawet wyst´pujàcych nagle. 

Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy i zawierajàcy jej szczegó∏owe 
postanowienia.

Rachunek - Rachunek jednostek uczestnictwa - wyodr´bniony dla danej Umowy rachunek, 
do którego dopisywane sà jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa nabyte za sk∏adki 
regularne oraz za sk∏adki dodatkowe sà ewidencjonowane na odr´bnych rachunkach.
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Rocznica polisy - ka˝da rocznica daty poczàtku okresu ubezpieczenia okreÊlonego 
w polisie. 

Rok polisy - okres pomi´dzy kolejnymi rocznicami polisy; pierwszy rok polisy zaczyna si´ 
w dniu rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, a koƒczy z up∏ywem dnia poprzedzajàcego 
najbli˝szà rocznic´ polisy.

Sk∏adka dodatkowa - sk∏adka p∏atna w dowolnym czasie trwania Umowy. 

Sk∏adka regularna - sk∏adka p∏atna w terminach i wysokoÊci okreÊlonych w polisie 
i w innych pismach potwierdzajàcych przez Towarzystwo zmian´ jej wysokoÊci.

Suma ubezpieczenia - kwota okreÊlona w polisie, b´dàca podstawà do ustalenia 
wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego. 

Umowa dodatkowa - umowa zawarta na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia 
dodatkowego, rozszerzajàca zakres ochrony ubezpieczeniowej Umowy o ryzyka 
dodatkowe.

WartoÊç dodatkowa - kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych 
si´ na rachunku, nabytych za sk∏adki dodatkowe, i ceny sprzeda˝y jednostki uczestnictwa.

WartoÊç polisy - kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych si´ 
na rachunku, nabytych za sk∏adki regularne, i ceny sprzeda˝y jednostki uczestnictwa.

WartoÊç wykupu - kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych 
si´ na rachunku, nabytych za sk∏adki regularne lub dodatkowà, i ceny sprzeda˝y jednostek 
uczestnictwa, którà Towarzystwo wyp∏aca w przypadku rozwiàzania Umowy, z wy∏àczeniem 
rozwiàzania Umowy spowodowanego zajÊciem zdarzenia ubezpieczeniowego.

Wiek Ubezpieczonego - liczba ukoƒczonych pe∏nych lat ˝ycia Ubezpieczonego w dniu 
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, powi´kszona o liczb´ pe∏nych lat polisowych, 
jakie up∏yn´∏y od momentu rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej do dnia, w którym wiek 
jest liczony. 

Wskaênik indeksacji - wskaênik, o jaki Ubezpieczajàcy ma prawo podwy˝szyç 
sum´ ubezpieczenia, ustalany w oparciu o wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug 
konsumpcyjnych publikowany przez GUS. Wskaênik indeksacji nie mo˝e byç ni˝szy 
od minimalnego wskaênika indeksacji okreÊlonego w Tabeli op∏at i limitów.

Artyku∏ III

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczeniem obj´ta jest Êmierç Ubezpieczonego.
3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na wyp∏acie Uposa˝onemu Êwiadczenia 

równego wy˝szej z wartoÊci - sumy ubezpieczenia lub wartoÊci polisy. Ponadto 
Towarzystwo wyp∏aci wartoÊç dodatkowà, o ile ona istnieje.

Artyku∏ IV

Zawarcie Umowy

1. Umow´ zawiera si´ na czas nieokreÊlony.
2. Umowa mo˝e byç zawarta, je˝eli wiek Ubezpieczonego w dniu poczàtku okresu 

ubezpieczenia wynosi nie mniej ni˝ 15 lat i nie wi´cej ni˝ 60 lat. 
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3. Umow´ zawiera si´ na podstawie kompletnie i poprawnie wype∏nionego wniosku 
o zawarcie Umowy ubezpieczenia w formie pisemnej na formularzu Towarzystwa.

4. Integralnà cz´Êcià wniosku sà pytania dotyczàce stanu zdrowia Ubezpieczonego. 
Towarzystwo zastrzega sobie prawo ˝àdania dodatkowych informacji, niezb´dnych 
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oraz kierowania Ubezpieczonego na badania 
lekarskie. Badania lekarskie przeprowadzane sà przez lekarzy wyznaczonych przez 
Towarzystwo i na koszt Towarzystwa.

5. Do chwili zawarcia Umowy Ubezpieczajàcy oraz Ubezpieczony sà zobowiàzani 
niezw∏ocznie zawiadomiç Towarzystwo o powstaniu jakichkolwiek okolicznoÊci 
mogàcych mieç wp∏yw na zwi´kszenie ryzyka ubezpieczeniowego, w tym tak˝e 
o zmianach w zakresie odpowiedzi udzielonych na pytania zamieszczone we 
wniosku oraz w innych pismach Towarzystwa skierowanych do Ubezpieczajàcego lub 
Ubezpieczonego.

6. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera Umow´ ubezpieczenia przez Przedstawiciela, 
obowiàzek o którym mowa w ust. 4 i 5 cià˝y równie˝ na Przedstawicielu.

7. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 4, 5 i 6, Towarzystwo mo˝e odmówiç 
zawarcia Umowy lub zaproponowaç zawarcie Umowy na warunkach odmiennych 
od okreÊlonych we wniosku.

Artyku∏ V

Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa

1. W okresie rozpatrywania przez Towarzystwo wniosku Towarzystwo udziela tymczasowej 
ochrony ubezpieczeniowej, która rozpoczyna si´ nast´pnego dnia po podpisaniu 
przez Ubezpieczajàcego wniosku, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego 
po zaksi´gowaniu sk∏adki regularnej w nale˝nej wysokoÊci na rachunku Towarzystwa. 

2.  Tymczasowà ochronà ubezpieczeniowà obj´ta jest Êmierç Ubezpieczonego w wyniku 
nieszcz´Êliwego wypadku, pod warunkiem ˝e nieszcz´Êliwy wypadek nastàpi∏ 
w okresie udzielania tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, a Êmierç w jego wyniku 
nastàpi∏a w okresie udzielania ochrony tymczasowej lub podstawowej.

3. Prawo do Êwiadczenia okreÊlonego w ust. 4 nie zostanie przyznane, je˝eli 
nieszcz´Êliwy wypadek, w wyniku którego nastàpi∏a Êmierç Ubezpieczonego, by∏ 
bezpoÊrednio lub poÊrednio spowodowany przyczynami wymienionymi w art. XVII 
ust. 2.1, a ponadto jeÊli powsta∏ w zwiàzku z:
3.1. chorobà psychicznà, niedorozwojem umys∏owym lub zaburzeniami 

psychicznymi Ubezpieczonego oraz ich skutkami, a tak˝e atakiem konwulsji, 
epilepsji,

3.2. spo˝yciem przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub 
psychotropowych niezaleconych przez lekarza, usi∏owaniem lub pope∏nieniem 
przest´pstwa przez Ubezpieczonego, próbà samobójczà, Êwiadomym 
samookaleczeniem Ubezpieczonego lub okaleczeniem na jego proÊb´, 
niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci,

3.3. poddaniem si´ przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym 
przeprowadzonym poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych, 
wszelkim eksperymentom medycznym oraz leczeniu metodami alternatywnymi,



 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali ProFamilia

8

3.4. wypadkiem lotniczym zaistnia∏ym w czasie przebywania przez Ubezpieczonego 
na pok∏adzie samolotu innego ni˝ samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii 
lotniczych,

3.5. udzia∏em Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych 
o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci uprawianiem: baloniarstwa, 
lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów 
walki, sportów spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, 
nurkowaniem przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, skokami na gumowej linie 
oraz udzia∏em we wszelkiego rodzaju zawodach sportowych poza lekkoatletykà 
i p∏ywaniem,

3.6. prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania 
odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzeniem pojazdów niedopuszczonych 
do ruchu drogowego zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

4. W przypadku wystàpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, Towarzystwo wyp∏aci 
Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia okreÊlonej we wniosku 
o zawarcie Umowy, jednak nie wi´cej ni˝ 50 000 z∏otych.

5. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 6, tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa wygasa 
z dniem poprzedzajàcym wystawienie polisy.

6. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
6.1. z dniem dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy zawarcia Umowy i/lub 

zawiadomienia o zakoƒczeniu tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej,
6.2. z dniem odmowy przyj´cia przez Ubezpieczajàcego oferty zawarcia Umowy 

na warunkach odmiennych od okreÊlonych we wniosku, ale nie póêniej ni˝ 
po up∏ywie 14 dni od dnia jej dor´czenia,

6.3. z up∏ywem 60 dni od daty jej rozpocz´cia.
7. Prawo do Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie zostanie przyznane, je˝eli 

którakolwiek z odpowiedzi na pytania postawione we wniosku o ubezpieczenie 
jest nieprawdziwa, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na zwi´kszenie 
prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego obj´tego zakresem 
ubezpieczenia.

Artyku∏ VI

Umowa

1. Umow´ uwa˝a si´ za zawartà w dniu oznaczonym w polisie jako poczàtek okresu 
ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 5.

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie, a wygasa 
w dniu rozwiàzania Umowy, z zastrze˝eniem zapisów art. VII. 

3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do:
3.1. odmowy zawarcia Umowy,
3.2. zawarcia jej na warunkach odbiegajàcych od wnioskowanych przez 

Ubezpieczajàcego.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3.2., Ubezpieczajàcy ma prawo do z∏o˝enia 

sprzeciwu w ciàgu 14 dni, liczàc od dnia dor´czenia mu propozycji zawarcia Umowy 
na zmienionych warunkach.
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5. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie z∏o˝y sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, Umow´ 
uwa˝a si´ za zawartà po up∏ywie okresu przeznaczonego na z∏o˝enie sprzeciwu, 
na podstawie warunków zaproponowanych przez Towarzystwo. 

6. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Towarzystwo poinformuje o tym 
Ubezpieczajàcego na piÊmie, podajàc przyczyny odmowy.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Towarzystwo jest zobowiàzane zwróciç 
Ubezpieczajàcemu wp∏aconà sk∏adk´ w terminie 14 dni od daty podj´cia decyzji 
o odmowie zawarcia Umowy. 

8. Towarzystwo jest zobowiàzane do podj´cia decyzji w sprawie akceptacji lub 
odmowy zawarcia Umowy nie póêniej ni˝ w ciàgu 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku 
w Towarzystwie.

Artyku∏ VII

Rozwiàzanie Umowy

1. Z zastrze˝eniem ust. 2 Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy 
w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

2. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w rozumieniu przepisów 
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ma prawo do odstàpienia od Umowy, 
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 lub 2, o ile nie 
wystàpi∏o zdarzenie obj´te umowà, Towarzystwo zwróci Ubezpieczajàcemu wp∏aconà 
sk∏adk´ w terminie 14 dni od daty z∏o˝enia oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy. 

4. Ubezpieczajàcy ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie jej 
trwania z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy 
nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, w którym 
Towarzystwo udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej. 

5. Umowa ulega rozwiàzaniu w przypadku:
5.1. Êmierci Ubezpieczonego - w dniu Êmierci,
5.2. wyp∏acenia wartoÊci wykupu - z dniem dokonania przez Towarzystwo wyp∏aty 

wartoÊci wykupu,
5.3. jeÊli polisa trwa krócej ni˝ 2 lata, nieop∏acenia przez ubezpieczajàcego sk∏adki 

regularnej na zasadach okreÊlonych w ust. 6 i 7.
5.4. po up∏ywie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiàzaniu.

6. W przypadku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adki regularnej, Towarzystwo wezwie 
Ubezpieczajàcego do zap∏aty zaleg∏ej sk∏adki, w dodatkowym 14 dniowym terminie 
oraz poinformuje go o skutkach nieop∏acenia sk∏adki w wy˝ej wymienionym 
dodatkowym terminie, z zastrze˝eniem art. VIII ust. 9 i 10 oraz art. IX ust. 1 i 2.

7. Skutkiem nieop∏acenia sk∏adki mo˝e byç rozwiàzanie umowy lub zawieszenie 
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa. Skutki, o których mowa powy˝ej powstajà z up∏ywem 
terminu dodatkowego wskazanego w wezwaniu.

8. Umowa rozwiàzuje si´ ponadto w przypadku:
8.1. gdy wartoÊç polisy jest niewystarczajàca na pokrycie op∏aty administracyjnej 

i kosztów ryzyka ubezpieczeniowego za dany miesiàc polisy po przekszta∏ceniu 
ubezpieczenia w bezsk∏adkowe - z up∏ywem ostatniego dnia miesiàca polisy 
poprzedzajàcego miesiàc polisy, w którym jej wartoÊç jest niewystarczajàca 
na pokrycie wy˝ej wymienionych kosztów,
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8.2. gdy wartoÊç polisy jest niewystarczajàca na pokrycie op∏aty administracyjnej 
i kosztów ryzyka ubezpieczeniowego za dany miesiàc polisy w przypadku 
zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej przed up∏ywem pi´ciu lat od daty 
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej - z up∏ywem ostatniego dnia 
miesiàca polisy poprzedzajàcego miesiàc polisy, w którym jej wartoÊç jest 
niewystarczajàca na pokrycie wy˝ej wymienionych kosztów,

8.3. gdy wartoÊç polisy jest niewystarczajàca na pokrycie op∏aty administracyjnej 
i kosztów ryzyka ubezpieczeniowego za dany miesiàc aktywnej polisy 
w przypadku wczeÊniejszego skorzystania z prawa do zawieszenia sk∏adek - 
z up∏ywem ostatniego dnia miesiàca polisy poprzedzajàcego miesiàc polisy, 
w którym jej wartoÊç jest niewystarczajàca na pokrycie wy˝ej wymienionych 
kosztów,

8.4. gdy wartoÊç polisy jest niewystarczajàca na pokrycie op∏aty administracyjnej 
i kosztów ryzyka ubezpieczeniowego za dany miesiàc polisy po up∏ywie pi´ciu 
lat od daty rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej - z up∏ywem ostatniego 
dnia miesiàca polisy poprzedzajàcego miesiàc polisy, w którym jej wartoÊç jest 
niewystarczajàca na pokrycie wy˝ej wymienionych kosztów.

9. W przypadku rozwiàzania Umowy Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki 
przeznaczonej na ochron´ ubezpieczeniowà za okres niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej, o ile nie wystàpi∏o zdarzenie obj´te umowà.

10. W przypadku rozwiàzania Umowy w zwiàzku ze zdarzeniami okreÊlonymi w ust. 5 pkt. 
5.3 i 5.4 oraz w ust. 7 i 8 Towarzystwo dokona wyp∏aty wartoÊci wykupu.

Artyku∏ VIII

Sk∏adka

1. WysokoÊç sk∏adki regularnej okreÊlona jest w polisie potwierdzajàcej zawarcie 
Umowy.

2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do okreÊlenia minimalnej wysokoÊci sk∏adki 
regularnej i dodatkowej. Minimalna wysokoÊç sk∏adki regularnej i dodatkowej 
okreÊlona jest przez Towarzystwo w Tabeli op∏at i limitów.

3. Sk∏adka regularna p∏atna jest z cz´stotliwoÊcià rocznà, pó∏rocznà, kwartalnà 
lub miesi´cznà. Sk∏adka p∏atna jest przez ca∏y okres ubezpieczenia, najpóêniej 
do pierwszego dnia okresu, za który jest nale˝na.

4. W ka˝dym czasie, niezale˝nie od sk∏adki regularnej, Ubezpieczajàcy mo˝e wp∏aciç 
sk∏adk´ dodatkowà w celu nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa, pod 
warunkiem ˝e p∏atnoÊç sk∏adek regularnych nie zosta∏a zawieszona lub ubezpieczenie 
nie zosta∏o przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe.

5. Sk∏adki regularne oraz dodatkowe uwa˝a si´ za op∏acone w dniu roboczym 
nast´pujàcym po dniu uznania rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo 
w polisie.

6. Nabycie jednostek uczestnictwa za sk∏adk´ dodatkowà nast´puje po otrzymaniu 
przez Towarzystwo oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego z∏o˝onego na formularzu 
Towarzystwa. W przypadku nieotrzymania przez Towarzystwo formularza w ciàgu 30 
dni od dokonania przez Ubezpieczajàcego wp∏aty sk∏adki dodatkowej, Towarzystwo 
ma prawo nabyç jednostki uczestnictwa funduszy w proporcjach ustalonych przez 
Ubezpieczajàcego dla sk∏adki regularnej. 
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7. Wp∏ata sk∏adki dodatkowej nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acania 
sk∏adki regularnej. Towarzystwo ma prawo zaliczyç sk∏adk´ dodatkowà, za którà nie 
zosta∏y zakupione jednostki uczestnictwa, na poczet zaleg∏ych sk∏adek regularnych.

8. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki 
regularnej za okres, w którym Towarzystwo udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

9. Po up∏ywie 2 lat od rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem 
op∏acenia sk∏adek regularnych za ten okres, Ubezpieczajàcy ma prawo zawiesiç 
p∏atnoÊç sk∏adek regularnych na okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, liczàc od dnia 
wymagalnoÊci pierwszej nieop∏aconej sk∏adki regularnej. Za skorzystanie z tego 
prawa Towarzystwo uzna nieop∏acenie sk∏adki w terminie 45-ciu dni liczàc od dnia 
wymagalnoÊci pierwszej nieop∏aconej sk∏adki, chyba ˝e Ubezpieczajàcy wypowiedzia∏ 
pisemnie Umow´. P∏atnoÊç sk∏adek mo˝na zawiesiç tylko raz w ciàgu ka˝dych 
kolejnych 5 lat trwania Umowy. W okresie zawieszenia p∏atnoÊci sk∏adek regularnych 
suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian.

10. Wznowienie op∏acania sk∏adek regularnych mo˝liwe jest po op∏aceniu przez 
Ubezpieczajàcego bie˝àcej sk∏adki regularnej oraz pisemnym powiadomieniu 
Towarzystwa o wznowieniu op∏acania sk∏adek, pod warunkiem, ˝e wartoÊç polisy nie 
jest mniejsza od wartoÊci minimalnej okreÊlonej przez Towarzystwo. W przeciwnym 
wypadku zastosowanie majà postanowienia art. VII ust. 6 i 7, a Towarzystwo wyp∏aca 
wartoÊç wykupu. 

11. W ciàgu pierwszych 5 lat od rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo 
gwarantuje, ˝e suma ubezpieczenia pozostanie na ustalonym poziomie pod 
warunkiem op∏acania w terminie sk∏adek regularnych i nieskorzystania z uprawnieƒ 
opisanych w art. XV ust. 1.1 i 1.2.

Artyku∏ IX

Ubezpieczenie bezsk∏adkowe

1. Ubezpieczajàcy ma prawo do przekszta∏cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie 
bezsk∏adkowe po up∏ywie 2 lat od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej pod 
warunkiem op∏acenia wszystkich sk∏adek regularnych nale˝nych za ten okres. 

2. Przekszta∏cenie w ubezpieczenie bezsk∏adkowe nast´puje, je˝eli:
2.1. Ubezpieczajàcy, najpóêniej w terminie 30 dni przed dniem wymagalnoÊci 

kolejnej sk∏adki regularnej, z∏o˝y pisemnà proÊb´ o przekszta∏cenie 
ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe. W takim przypadku 
ubezpieczenie mo˝e zostaç przekszta∏cone w bezsk∏adkowe z zachowaniem 
dotychczasowej sumy ubezpieczenia lub z sumà ubezpieczenia równà wartoÊci 
polisy.

2.2. Ubezpieczajàcy nie op∏aci sk∏adki regularnej w terminie 45-ciu dni liczàc od dnia 
wymagalnoÊci pierwszej nieop∏aconej sk∏adki w przypadku wczeÊniejszego 
skorzystania z prawa do zawieszenia op∏acania sk∏adek. W takim przypadku 
ubezpieczenie zostaje przekszta∏cone w bezsk∏adkowe z zachowaniem 
dotychczasowej sumy ubezpieczenia.

3. Przekszta∏cenie w ubezpieczenie bezsk∏adkowe jest nieodwracalne. 
4. Przekszta∏cenie w ubezpieczenie bezsk∏adkowe jest mo˝liwe, je˝eli wartoÊç polisy nie 

jest mniejsza od minimalnej wartoÊci okreÊlonej przez Towarzystwo. W przeciwnym 
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razie zastosowanie majà postanowienia art. VII ust. 6 i 7, a Towarzystwo wyp∏aci 
wartoÊç wykupu.

5. W przypadku przekszta∏cenia ubezpieczenia w bezsk∏adkowe, wszystkie jednostki 
uczestnictwa nabyte za sk∏adki dodatkowe sà umarzane po cenie sprzeda˝y 
i przekazywane na rachunek jednostek uczestnictwa nabytych za sk∏adki regularne, 
równie˝ po cenie sprzeda˝y.

Artyku∏ X

Wykup polisy

1. Wykup polisy polega na wyp∏acie Ubezpieczajàcemu wartoÊci wykupu.
2. Przed up∏ywem 2 lat od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej polisa ma 

wartoÊç wykupu równà wartoÊci dodatkowej.
3. Po up∏ywie 2 lat od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem 

op∏acenia wszystkich sk∏adek regularnych wymagalnych w tym okresie, polisa 
ma wartoÊç wykupu równà wartoÊci polisy i wartoÊci dodatkowej, pomniejszonej 
o op∏at´ za cz´Êciowà lub ca∏kowità wyp∏at´ wartoÊci dodatkowej, okreÊlonà przez 
Towarzystwo w Tabeli op∏at i limitów.

4. Do obliczenia wartoÊci polisy oraz wartoÊci dodatkowej przyjmuje si´ cen´ sprzeda˝y 
jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym 
po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo kompletu dokumentów niezb´dnych 
do realizacji wyp∏aty, zgodnie z ust. 6. 

5. Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏aty wartoÊci wykupu polisy w terminie 30 dni 
od daty umorzenia jednostek uczestnictwa, zgodnie z postanowieniami ust. 4.

6. Towarzystwo dokona wyp∏aty wartoÊci wykupu lub wartoÊci dodatkowej (ca∏kowitej 
lub cz´Êciowej) po otrzymaniu oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego z∏o˝onego 
na formularzu Towarzystwa i potwierdzeniu jego to˝samoÊci. W przypadku wyp∏aty 
wartoÊci wykupu niezb´dne jest równie˝ przes∏anie Towarzystwu orygina∏u polisy.

7. Do chwili Êmierci Ubezpieczajàcego prawo do wartoÊci polisy i wartoÊci dodatkowej 
przys∏uguje Ubezpieczajàcemu. Przeniesienie przez Ubezpieczajàcego na rzecz 
innej osoby praw przys∏ugujàcych mu z tytu∏u Umowy jest skuteczne, je˝eli 
zosta∏o pisemnie potwierdzone przez Towarzystwo.

8. W przypadku, gdy umowa rozwiàzuje si´ zgodnie z przypadkami okreÊlonymi 
w art. VII Towarzystwo dokona wyp∏aty wartoÊci wykupu, oraz zwrotu Êrodków 
zgromadzonych na rachunku IKE w ramach Umowy dodatkowej prowadzenia 
Indywidualnego Konta Emerytalnego, o ile Ubezpieczajàcy zawar∏ takà umow´. 
Do obliczenia wartoÊci wyp∏aty przyjmuje si´ cen´ sprzeda˝y jednostek uczestnictwa 
z dnia rozwiàzania umowy.

Artyku∏ XI

Fundusze

1. Zasady funkcjonowania funduszy uregulowane sà w Regulaminie lokowania Êrodków 
ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego, który stanowi integralnà cz´Êç Umowy.

2. Towarzystwo wyodr´bnia aktywa w formie funduszu, w celu inwestowania Êrodków 
pieni´˝nych wp∏acanych w formie sk∏adek. Gromadzone w ten sposób Êrodki sà 
wspólnie inwestowane. Dochody osiàgni´te w wyniku dokonywanych inwestycji 



 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali ProFamilia

13

Êrodków funduszu powi´kszajà wartoÊç jego aktywów, zwi´kszajàc odpowiednio 
wartoÊç jednostki uczestnictwa.

3. Fundusz jest podzielony na jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa 
dajà Ubezpieczajàcemu udzia∏ w aktywach funduszu bez prawa dysponowania 
poszczególnymi sk∏adnikami tych aktywów. Prawo do w∏asnoÊci aktywów przys∏uguje 
wy∏àcznie Towarzystwu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do podzielenia lub 
po∏àczenia jednostek uczestnictwa.

4. Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów funduszu poprzez ustalenie wartoÊci 
sk∏adników funduszu w dniu wyceny. 

5. WartoÊç aktywów funduszu jest równa wartoÊci wszystkich sk∏adników aktywów 
funduszu w dniu wyceny. WartoÊç aktywów pomniejsza si´ o wartoÊç zobowiàzaƒ 
funduszu w dniu wyceny oraz o koszty zwiàzane ze sprzeda˝à, zakupem sk∏adników 
aktywów funduszu i z obs∏ugà samego funduszu, a tak˝e o zobowiàzania podatkowe 
wynikajàce z przepisów prawa, otrzymujàc w ten sposób wartoÊç aktywów brutto 
funduszu. 

6. Z funduszu Towarzystwo pobiera op∏at´ za zarzàdzanie naliczanà jako procent 
aktywów brutto funduszu. Roczna wysokoÊç op∏aty okreÊlona jest przez Towarzystwo 
w Tabeli op∏at i limitów. W dniu wyceny pobiera si´ cz´Êç op∏aty za zarzàdzanie 
proporcjonalnà do okresu wyznaczonego przez kolejne dni wyceny. WartoÊç aktywów 
brutto funduszu pomniejszona o op∏at´ za zarzàdzanie stanowi wartoÊç aktywów netto 
funduszu.

7. Cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa oblicza si´ poprzez podzielenie wartoÊci 
aktywów netto funduszu przez liczb´ wszystkich jednostek uczestnictwa 
zgromadzonych w funduszu. Otrzymany wynik zaokràgla si´ nie wi´cej ni˝ o jeden 
procent. 

8. Ró˝nica pomi´dzy cenà nabycia a cenà sprzeda˝y jednostki uczestnictwa wynosi nie 
wi´cej ni˝ pi´ç procent.

9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do rozpocz´cia sprzeda˝y jednostek 
uczestnictwa nowych funduszy oraz zaprzestania sprzeda˝y jednostek uczestnictwa 
dotychczas oferowanych funduszy.

10. O zmianie w zakresie oferowanych funduszy Towarzystwo powiadamia 
Ubezpieczajàcego na piÊmie.

Artyku∏ XII

Rachunek jednostek uczestnictwa i alokacja sk∏adek

1. Z datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo otwiera rachunek, 
na którym ewidencjonuje jednostki uczestnictwa. 

2. Po zarejestrowaniu sk∏adki regularnej Towarzystwo dopisuje jednostki uczestnictwa 
do rachunku. Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji sk∏adki regularnej i wartoÊci 
tej sk∏adki podzielonemu przez cen´ nabycia jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà 
w najbli˝szym dniu wyceny, nast´pujàcym po dniu zarejestrowania sk∏adki regularnej, 
nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu wystawienia polisy. Je˝eli sk∏adka regularna 
zosta∏a zarejestrowana przed datà jej wymagalnoÊci, jednostki uczestnictwa zostanà 
zakupione po cenie nabycia obowiàzujàcej w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym 
po dacie wymagalnoÊci sk∏adki regularnej, nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu 
wystawienia polisy. 
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3. W przypadku wp∏aty sk∏adki dodatkowej Towarzystwo dopisuje jednostki uczestnictwa 
do rachunku. Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji sk∏adki dodatkowej i wartoÊci 
tej sk∏adki podzielonemu przez cen´ nabycia jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà 
w najbli˝szym dniu wyceny, nast´pujàcym po otrzymaniu przez Towarzystwo 
formularza zmian w funduszach, nie wczeÊniej ni˝ w dniu jej zarejestrowania.

4. Liczb´ jednostek uczestnictwa dopisywanych do rachunku zaokràgla si´ do cz´Êci 
tysi´cznych.

5. W dniu rozpocz´cia ka˝dego miesiàca polisy Towarzystwo nalicza op∏at´ za ryzyko 
ubezpieczeniowe, która jest równa iloczynowi miesi´cznej stawki za ryzyko Êmierci 
i sumy na ryzyku. Miesi´czna stawka ustalana jest na podstawie aktualnego w danym 
roku polisy wieku, p∏ci oraz z uwzgl´dnieniem ewentualnego podwy˝szonego 
ryzyka, przy zastosowaniu tabeli stawek za ryzyko Êmierci znajdujàcych si´ 
w Tabeli op∏at i limitów. Suma na ryzyku jest równa ró˝nicy kwoty aktualnego 
Êwiadczenia z tytu∏u Umowy i wartoÊci polisy. Zmiany stawek za ryzyko Êmierci 
nie mogà przekroczyç wzrostu wskaêników w polskich tablicach trwania ˝ycia 
zaobserwowanego w okresie pomi´dzy kolejnymi zmianami. W przypadku spadku 
wskaêników w polskich tablicach trwania ˝ycia Towarzystwo ma prawo niezmieniania 
stawek. Polskie tablice trwania ˝ycia - tablice trwania ˝ycia og∏aszane sà przez GUS 
lub innà instytucj´ statystycznà. Je˝eli w danym miesiàcu wartoÊç polisy przewy˝sza 
sum´ ubezpieczenia, op∏ata za ryzyko ubezpieczeniowe nie jest naliczana. 

6. W dniu rozpocz´cia ka˝dego miesiàca polisy Towarzystwo nalicza miesi´cznà op∏at´ 
administracyjnà. WysokoÊç tej op∏aty okreÊlona jest przez Towarzystwo w Tabeli op∏at 
i limitów. 

7. Op∏aty okreÊlone powy˝ej sà pobierane poprzez odliczanie jednostek uczestnictwa 
z rachunku, na którym dopisywane sà jednostki uczestnictwa nabywane za sk∏adki 
regularne. Liczba odliczanych jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia op∏aty 
przez cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa. Powy˝sze op∏aty odlicza si´ z wartoÊci 
polisy proporcjonalnie do udzia∏u ka˝dego z funduszy w wartoÊci polisy.

8. Je˝eli w ciàgu pierwszych 5 lat od rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, w danym 
miesiàcu liczba jednostek uczestnictwa jest niewystarczajàca na pokrycie powy˝szych 
op∏at, wówczas niepokrytà cz´Êç op∏at za dany miesiàc polisy dopisuje si´ do op∏at za 
nast´pny miesiàc polisy.

9. Ust. 8 nie ma zastosowania, je˝eli ubezpieczenie zosta∏o przekszta∏cone 
w ubezpieczenie bezsk∏adkowe lub Ubezpieczajàcy korzysta z mo˝liwoÊci 
zawieszenia op∏acania sk∏adek.

Artyku∏ XIII

Zmiana funduszy

1. Ubezpieczajàcy ma prawo zmieniç podzia∏ kolejnych sk∏adek regularnych pomi´dzy 
poszczególne fundusze. Towarzystwo pobiera op∏at´ za dokonanà zmian´ poprzez 
pomniejszenie wartoÊci polisy o op∏at´ okreÊlonà w Tabeli op∏at i limitów. Pierwsza 
zmiana podzia∏u w danym roku polisy jest bezp∏atna. Op∏ata pobierana jest jako 
odpowiednia równowartoÊç jednostek uczestnictwa.

2. W ka˝dym czasie Ubezpieczajàcy ma prawo przenieÊç do wybranego funduszu 
wszystkie lub cz´Êç jednostek uczestnictwa zakupionych za sk∏adki regularne lub 
dodatkowe znajdujàce si´ na rachunku wskazanego funduszu.
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3. Przeniesienie jednostek uczestnictwa nast´puje poprzez sprzeda˝ jednostek 
uczestnictwa we wskazanym funduszu po cenie sprzeda˝y wskazanego funduszu, 
a nast´pnie nabycie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu po cenie 
sprzeda˝y wybranego funduszu. Przy przeniesieniu stosuje si´ ceny sprzeda˝y 
obowiàzujàce w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym po dniu otrzymania 
oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego. 

4. W Tabeli op∏at i limitów Towarzystwo okreÊla minimalnà wartoÊç przenoszonych 
jednostek uczestnictwa oraz jednostek uczestnictwa pozostajàcych na rachunku 
funduszu, z którego dokonano przeniesienia.

5. Towarzystwo pobiera op∏at´ za dokonane przeniesienie poprzez zmniejszenie 
wartoÊci przenoszonych jednostek uczestnictwa o kwot´ op∏aty okreÊlonà w Tabeli 
op∏at i limitów. Pierwsze przeniesienie w danym roku polisy jest bezp∏atne. 

6. Towarzystwo dokona zmian funduszy po otrzymaniu oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego 
z∏o˝onego na formularzu Towarzystwa.

Artyku∏ XIV

Indeksacja 

1. W ka˝dà rocznic´ polisy, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 4 i 7, Ubezpieczajàcemu 
przys∏uguje prawo do indeksacji (podwy˝szania) sumy ubezpieczenia bez 
koniecznoÊci poddania si´ przez Ubezpieczonego ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym zindeksowana suma ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç maksymalnej 
sumy ubezpieczenia okreÊlonej przez Towarzystwo. Indeksacja powoduje 
odpowiednie podwy˝szenie sk∏adki.

2. Ubezpieczajàcy ma prawo do indeksacji o zaproponowany przez Towarzystwo 
wskaênik. 

3. Przed ka˝dà rocznicà polisy Towarzystwo okreÊla wskaênik indeksacji i na jego 
podstawie proponuje Ubezpieczajàcemu nowà wysokoÊç sumy ubezpieczenia oraz 
sk∏adki regularnej.

4. Od rocznicy polisy nast´pujàcej po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 60-tego roku 
˝ycia indeksacja sk∏adki nie powoduje indeksacji sumy ubezpieczenia.

5. Towarzystwo jest zobowiàzane do pisemnego poinformowania Ubezpieczajàcego 
o proponowanej zmianie wysokoÊci sumy ubezpieczenia oraz sk∏adki regularnej 
najpóêniej do 30-tego dnia przed rocznicà polisy.

6. Ubezpieczajàcy mo˝e zrezygnowaç z prawa, o którym mowa w ust. 1. W takim 
przypadku ma obowiàzek poinformowaç pisemnie Towarzystwo o rezygnacji 
z indeksacji najpóêniej do 7-ego dnia przed rocznicà polisy. Brak pisemnego 
zawiadomienia o rezygnacji traktowany jest jako wyra˝enie na nià zgody. Rezygnacja 
Ubezpieczajàcego nie pozbawia go prawa do kolejnych indeksacji.

7. Prawo do indeksacji nie przys∏uguje Ubezpieczajàcemu podczas zawieszenia 
op∏acania sk∏adek, od daty przekszta∏cenia ubezpieczenia w bezsk∏adkowe oraz 
od daty przej´cia przez Towarzystwo obowiàzku op∏acania sk∏adek z tytu∏u Umowy 
dodatkowego ubezpieczenia przej´cia op∏acania sk∏adek na wypadek niezdolnoÊci 
do pracy zarobkowej.
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Artyku∏ XV

Zmiany Umowy

1. W granicach ustalonych przez Towarzystwo, sk∏adajàc pisemny wniosek 
na formularzu Towarzystwa, Ubezpieczajàcy mo˝e zmieniç:
1.1. wysokoÊç sumy ubezpieczenia w ka˝dà rocznic´ polisy,
1.2. wysokoÊç sk∏adki regularnej od drugiej rocznicy polisy,
1.3. cz´stotliwoÊç op∏acania sk∏adek.

2. Zmiany okreÊlone w dyspozycjach, o których mowa w ust. 1 nie zostanà 
wprowadzone, je˝eli okres pomi´dzy otrzymaniem dyspozycji przez Towarzystwo 
a dniem, w którym zmiana wesz∏aby w ˝ycie jest d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, sà skuteczne po ich pisemnym zatwierdzeniu przez 
Towarzystwo.

4. Towarzystwo wyra˝a zgod´ na podwy˝szenie sumy ubezpieczenia, pod warunkiem 
przedstawienia dowodów potwierdzajàcych dobry stan zdrowia Ubezpieczonego. 
Pomimo przedstawienia dowodów Towarzystwo mo˝e skierowaç Ubezpieczonego 
na badania lekarskie.

5. Zmiany wymienione w ust. 1 nie sà mo˝liwe, je˝eli ubezpieczenie 
zosta∏o przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe lub Ubezpieczajàcy korzysta 
z zawieszenia op∏acania sk∏adek. 

Artyku∏ XVI

Wyp∏ata Êwiadczeƒ

1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, z zastrze˝eniem ust. 2, Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu 
Êwiadczenie równe wi´kszej z wartoÊci: sumie ubezpieczenia lub wartoÊci polisy. 
Ponadto Towarzystwo wyp∏aci wartoÊç dodatkowà.

2. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, je˝eli przyczynà Êmierci by∏ nieszcz´Êliwy wypadek, który nastàpi∏ 
w okresie udzielania tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wyp∏aci 
Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia, jednak nie wi´cej ni˝ 
50 000 z∏otych.

3. Do obliczenia wartoÊci polisy oraz wartoÊci dodatkowej przyjmuje si´ cen´ sprzeda˝y 
jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym 
po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo zg∏oszenia roszczenia.

4. Za wyjàtkiem przypadku, w którym podwy˝szenie sumy ubezpieczenia 
nastàpi∏o wskutek indeksacji, w ciàgu 3 lat od dnia podwy˝szenia sumy ubezpieczenia 
Towarzystwo ma prawo odmówiç wyp∏aty cz´Êci Êwiadczenia w wysokoÊci, o którà 
podwy˝szono sum´ ubezpieczenia, je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony 
poda∏ okolicznoÊci niezgodne z prawdà lub zatai∏ informacje, o które Towarzystwo 
pyta∏o w formularzu oÊwiadczenia o stanie zdrowia lub w innych pismach, przed 
wyra˝eniem zgody na podwy˝szenie sumy ubezpieczenia.

5. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at´ Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, 
zobowiàzana jest z∏o˝yç w Towarzystwie dokumenty wskazane przez Towarzystwo, 
a w szczególnoÊci:
5.1. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia,
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5.2. orygina∏ odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego,
5.3. zaÊwiadczenie okreÊlajàce przyczyn´ Êmierci wystawione przez lekarza lub 

odnoÊne w∏adze,
5.4. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Uposa˝onego.

6. Towarzystwo zastrzega sobie prawo ˝àdania innych dokumentów niezb´dnych 
do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.

7. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przys∏uguje Uposa˝onemu, który 
umyÊlnie przyczyni∏ si´ do Êmierci Ubezpieczonego. 

8. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, gdy nie ma Uposa˝onego lub utraci∏ on prawo 
do otrzymania Êwiadczenia na podstawie postanowieƒ ust. 8, Êwiadczenie wyp∏acane 
jest cz∏onkom rodziny Ubezpieczonego w nast´pujàcej kolejnoÊci:
8.1. wspó∏ma∏˝onkowi,
8.2. pozosta∏ym dzieciom, w równych cz´Êciach, jeÊli brak jest wspó∏ma∏˝onka,
8.3. rodzicom w równych cz´Êciach, jeÊli brak jest wspó∏ma∏˝onka i dzieci,
8.4. rodzeƒstwu w równych cz´Êciach, jeÊli brak jest wspó∏ma∏˝onka, dzieci 

i rodziców,
8.5. w pozosta∏ych przypadkach - innym ustawowym spadkobiercom. 

9. Ubezpieczonemu lub Ubezpieczajàcemu za zgodà Ubezpieczonego przys∏uguje 
prawo zmiany Uposa˝onego w ka˝dym czasie, przez z∏o˝enie pisemnego 
oÊwiadczenia w Towarzystwie. Zmiana Uposa˝onego nast´puje od daty pisemnego 
potwierdzenia zmiany przez Towarzystwo.

10. Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏aty Êwiadczenia w terminie 30 dni, liczàc 
od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia ubezpieczeniowego.

11. Gdyby wyjaÊnienie, w terminie okreÊlonym w ust. 10, okolicznoÊci koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa albo wysokoÊci Êwiadczenia okaza∏o si´ 
niemo˝liwe, Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.

12. Bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Towarzystwo zobowiàzane jest wyp∏aciç w terminie, 
o którym mowa w ust. 10.

13. Warunkiem wyp∏aty Êwiadczenia jest dostarczenie wskazanych przez Towarzystwo 
dokumentów, niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.

Artyku∏ XVII

Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci 

1. Je˝eli do zdarzenia obj´tego umowà dosz∏o przed up∏ywem trzech lat od daty 
zawarcia Umowy, Towarzystwo mo˝e odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia w zwiàzku 
ze Êmiercià Ubezpieczonego, je˝eli przy zawieraniu Umowy Ubezpieczony poda∏ 
informacje lub oÊwiadczenia niezgodne z prawdà, o ile przyczynà wystàpienia 
zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià by∏y okolicznoÊci zatajone lub nieprawdziwie 
okreÊlone przez Ubezpieczonego.

2. Towarzystwo zwolnione jest z obowiàzku wyp∏aty Êwiadczenia w zwiàzku ze Êmiercià 
Ubezpieczonego, je˝eli Êmierç nastàpi∏a bezpoÊrednio lub poÊrednio w wyniku:
2.1. wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego 

uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub 
rozruchach,
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2.2. samobójstwa pope∏nionego w okresie dwóch lat od daty zawarcia Umowy.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu wartoÊç 

wykupu, je˝eli ona istnieje. 

Artyku∏ XVIII

Postanowienia koƒcowe

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do przekazywania Ubezpieczonemu otrzymanych 
od Towarzystwa informacji o:
1.1. zmianach warunków Umowy, zmianach prawa w∏aÊciwego dla Umowy wraz 

z okreÊleniem wp∏ywu tych zmian na wartoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych 
z tytu∏u zawartej Umowy,

1.2. wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia, 
w tym wartoÊci wykupu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny byç przekazane Ubezpieczonemu:
2.1. przed wyra˝eniem przez Ubezpieczajàcego zgody na zmian´ warunków umowy 

lub prawa w∏aÊciwego dla umowy ubezpieczenia,
2.2. niezw∏ocznie po przekazaniu przez Towarzystwo Ubezpieczajàcemu informacji 

o wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej Umowy.
3. Obowiàzek przekazywania Ubezpieczonemu informacji, o których mowa w ust. 

1, Ubezpieczajàcy wype∏nia poprzez okazanie stosownych dokumentów oraz 
udost´pnienie ich na ˝àdanie Ubezpieczonego w celu wykonania kopii.

4. Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony ma obowiàzek powiadomiç Towarzystwo 
o zdarzeniu obj´tym Umowà w terminie 60 dni od daty jego zajÊcia. Je˝eli 
Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony nie dope∏ni∏ tego obowiàzku Towarzystwo mo˝e 
odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie.

5. W przypadku Êmierci Ubezpieczajàcego w czasie trwania Umowy Ubezpieczony 
wchodzi we wszelkie prawa i obowiàzki z niej wynikajàce.

6. W przypadku utraty polisy, na pisemny wniosek Ubezpieczajàcego Towarzystwo 
wydaje duplikat. 

7. Za zgodà Towarzystwa oraz Ubezpieczajàcego Umowa mo˝e zostaç zawarta 
na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ OWU. W przypadku ró˝nic mi´dzy 
ustalonymi warunkami a postanowieniami niniejszych OWU, niekorzystnych dla 
Ubezpieczajàcego, Towarzystwo przedstawi je Ubezpieczajàcemu na piÊmie przed 
zawarciem Umowy.

8. Za zgodà Towarzystwa oraz Ubezpieczajàcego, w trakcie trwania Umowy mogà 
zostaç wprowadzone do niej postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych 
w niniejszych OWU.

9. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ OWU 
wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

10. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce Umowy powinny byç przes∏ane listem 
poleconym pod adresem siedziby Towarzystwa lub przekazane na piÊmie przez 
poÊrednika ubezpieczeniowego. Je˝eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub Uposa˝ony 
zmienili siedzib´ lub miejsce zamieszkania, a Ubezpieczajàcy nie zawiadomi∏ o tym 
Towarzystwa, przyjmuje si´, ˝e Towarzystwo dope∏ni∏o obowiàzku zawiadomienia, 
je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane pod ostatni znany Towarzystwu adres. W przypadku 
zawiadomieƒ oraz oÊwiadczeƒ dotyczàcych Umowy przesy∏anych listem poleconym 
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przez Towarzystwo, za skuteczne dor´czenie uznaje si´ odbiór przesy∏ki lub up∏yw 
czasu do odbioru korespondencji wyznaczonego adresatowi w drugim zawiadomieniu 
dla adresata o pozostawieniu przesy∏ki (z adnotacjà awizowano powtórnie dnia…).

11. Za dat´ wp∏ywu zawiadomieƒ i oÊwiadczeƒ dotyczàcych Umowy, przekazywanych 
na piÊmie przez Ubezpieczajàcego PoÊrednikowi Ubezpieczeniowemu, uwa˝a si´ 
dat´ wp∏ywu dokumentów do siedziby Towarzystwa.

12. W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u Umowy ubezpieczenia 
zastosowanie majà odpowiednio obowiàzujàce przepisy prawa podatkowego. 

13. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie 
zgadza si´ z decyzjami Towarzystwa co do odmowy zaspokojenia roszczenia 
albo wnosi inne skargi lub za˝alenia, mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

14. Wniosek, o którym mowa w ust. 13, zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty 
wp∏ywu do Towarzystwa.

15. Ponadto, je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem 
nie zgadza si´ z decyzjami Towarzystwa co do odmowy zaspokojenia roszczenia, 
mo˝e wnieÊç skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych dzia∏ajàcego 
zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 
Rzeczniku Ubezpieczonych. 

16. Powództwo o roszczenie z Umowy mo˝e zostaç wytoczone albo wed∏ug przepisów 
o w∏aÊciwoÊci ogólnej, albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa˝onego lub uprawnionego z Umowy. 
Roszczenia z Umowy podlegajà jurysdykcji sàdów polskich. 

17. Integralnà cz´Êcià OWU jest Tabela op∏at i limitów oraz Zasady lokowania Êrodków 
ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego. 

18. Towarzystwo zobowiàzane jest poinformowaç Ubezpieczajàcego o zmianach treÊci 
Tabeli op∏at i limitów w ciàgu 30 dni od dokonania takiej zmiany. W nast´pstwie 
zmiany Tabeli op∏at i limitów Ubezpieczajàcy ma prawo wypowiedzieç pisemnie 
Umow´ z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

19. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 
z dnia 17 marca 2009 r. oraz zmienione Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa 
Nr GL/ob./1/8/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. i majà zastosowanie do Umow 
zawieranych od 18 sierpnia 2010 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK 
ÂMIERCI W WYNIKU NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU 

OWU ADB_FPP2.04.2009

Artyku∏ I 

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Êmierci w wyniku 
nieszcz´Êliwego wypadku, zwane dalej „OWU”, stosuje si´ do Umów zawieranych 
jako rozszerzenie Umów zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia 
Generali ProFamilia.

2. Umowa dodatkowa jest integralnà cz´Êcià Umowy, mo˝e byç zawarta jedynie jako 
rozszerzenie Umowy i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ Umowa.

Artyku∏ II 

Defi nicje

Terminy okreÊlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali ProFamilia stosuje si´ 
odpowiednio tak˝e w niniejszych OWU. Do terminów tych dodaje si´:

Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej - kwota okreÊlona w polisie, b´dàca 
podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego 
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.

Artyku∏ III 

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego 

wypadku.
3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na wyp∏acie Êwiadczenia w wysokoÊci 

sumy ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej w przypadku Êmierci Ubezpieczonego 
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli ∏àcznie spe∏nione zosta∏y nast´pujàce 
warunki:
3.1. nieszcz´Êliwy wypadek, który spowodowa∏ Êmierç Ubezpieczonego, wystàpi∏ 

w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej,
3.2. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nastàpi∏a w okresie 

udzielania ochrony ubezpieczeniowej,
3.3. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nastàpi∏a w ciàgu 

180 dni od daty nieszcz´Êliwego wypadku,
3.4. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nastàpi∏a przed 

rocznicà polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 65-tego roku 
˝ycia.
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Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Êmierci 
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku

Artyku∏ IV 

Umowa dodatkowa

1. Umowa dodatkowa zawierana jest na czas, na jaki zosta∏a zawarta Umowa, jednak nie 
d∏u˝ej ni˝ do rocznicy polisy, w której wiek Ubezpieczonego wyniesie 65 lat.

2. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta, je˝eli wiek Ubezpieczonego w dacie poczàtku 
okresu ubezpieczenia wynosi nie mniej ni˝ 15 lat i nie wi´cej ni˝ 60 lat.

3. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta w ka˝dà rocznic´ polisy ze skutkiem 
od najbli˝szej rocznicy nast´pujàcej po pisemnym zatwierdzeniu jej zawarcia przez 
Towarzystwo.

4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie. 
5. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa, a Umowa 

dodatkowa rozwiàzuje si´ z dniem koƒca okresu ubezpieczenia okreÊlonym w polisie, 
a tak˝e w przypadkach okreÊlonych w Umowie oraz:
5.1. z dniem rozwiàzania Umowy,
5.2. z dniem przekszta∏cenia Umowy w ubezpieczenie bezsk∏adkowe,
5.3. z dniem poprzedzajàcym rocznic´ polisy, nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez 

Ubezpieczonego 65-tego roku ˝ycia, 
5.4. z dniem rozwiàzania Umowy dodatkowej.

6. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej wygasa ochrona ubezpieczeniowa.
7. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adki regularnej Towarzystwo przywróci 

ochron´ ubezpieczeniowà.

Artyku∏ V 

Suma ubezpieczenia i sk∏adka

1. Sk∏adka za Umow´ dodatkowà doliczana jest do sk∏adki regularnej za Umow´ i p∏atna 
jest z tà samà cz´stotliwoÊcià oraz w tych samych terminach.

2. Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej podlega indeksacji zgodnie 
z postanowieniami Umowy i jest mo˝liwa tylko wtedy, gdy jednoczeÊnie indeksowana 
jest suma ubezpieczenia Umowy. Indeksacja sumy ubezpieczenia dla Umowy 
dodatkowej powoduje odpowiednie podwy˝szenie sk∏adki regularnej. 

Artyku∏ VI 

Wyp∏ata Êwiadczenia

1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, 
Towarzystwo wyp∏aca Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia 
dla Umowy dodatkowej.

2. Suma ubezpieczenia z tytu∏u umowy dodatkowej nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 
maksymalna kwota okreÊlona przez Towarzystwo w Tabeli op∏at i limitów.

3. Je˝eli Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie w zwiàzku z trwa∏ym inwalidztwem 
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, a nast´pnie w ciàgu 180 dni od daty zajÊcia 
zdarzenia nastàpi Êmierç Ubezpieczonego b´dàca nast´pstwem tego samego 
nieszcz´Êliwego wypadku, wówczas ze Êwiadczenia wyp∏acanego w zwiàzku 
ze Êmiercià Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku potràcona zostanie 
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Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Êmierci 
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku

kwota Êwiadczenia wyp∏aconego w zwiàzku z trwa∏ym inwalidztwem Ubezpieczonego 
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.

4. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at´ Êwiadczenia zobowiàzana jest z∏o˝yç 
w Towarzystwie dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
4.1. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia,
4.2. orygina∏ polisy,
4.3. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Uposa˝onego,
4.4. orygina∏ odpisu skróconego aktu zgonu,
4.5. zaÊwiadczenie okreÊlajàce przyczyn´ Êmierci wystawione przez lekarza lub 

odnoÊne w∏adze.
5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do ˝àdania innych dokumentów niezb´dnych 

do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.

Artyku∏ VII 

Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

1. Prawo do Êwiadczenia okreÊlonego w art. VI ust. 1 nie zostanie przyznane, je˝eli 
nieszcz´Êliwy wypadek, w wyniku którego nastàpi∏a Êmierç Ubezpieczonego, by∏ 
bezpoÊrednio lub poÊrednio spowodowany przyczynami wymienionymi w art. V ust. 3 
lub art. XVII ust. 2 OWU Umowy.

Artyku∏ VIII 

Postanowienia koƒcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si´ odpowiednio 
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 
z dnia 17 marca 2009 r. i majà zastosowanie do Umów dodatkowych zawieranych 
od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK 
TRWA¸EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ¢ÂLIWYM 

WYPADKIEM

OWU ADISB1_FPP2.04.2009

Artyku∏ I 

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwa∏ego 
inwalidztwa spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem, zwane dalej „OWU”, 
stosuje si´ do Umów zawieranych jako rozszerzenie Umów zawartych na podstawie 
ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Umowa dodatkowa jest integralnà cz´Êcià Umowy, mo˝e byç zawarta jedynie jako 
rozszerzenie Umowy i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ Umowa.

Artyku∏ II 

Defi nicje

Terminy okreÊlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali ProFamilia stosuje si´ 
odpowiednio tak˝e w niniejszych OWU. Do terminów tych dodaje si´:

Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej - kwota okreÊlona w polisie, b´dàca 
podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku trwa∏ego inwalidztwa 
spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem. 

Trwa∏e inwalidztwo - ca∏kowita fi zyczna utrata lub ca∏kowita i trwa∏a utrata w∏adzy nad 
koƒczynà górnà (rami´, przedrami´, d∏oƒ) lub koƒczynà dolnà (udo, podudzie, stopa), 
bàdê ca∏kowita utrata: wzroku w obu oczach, wzroku w jednym oku, s∏uchu w obu 
uszach, s∏uchu w jednym uchu. Pod poj´ciem trwa∏ego inwalidztwa rozumie si´ wy∏àcznie 
przypadki okreÊlone w art. VI ust. 6. 

Artyku∏ III 

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje trwa∏e inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowane 

nieszcz´Êliwym wypadkiem.
3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na wyp∏acie Ubezpieczonemu Êwiadczenia 

w przypadku wystàpienia trwa∏ego inwalidztwa Ubezpieczonego, spowodowanego 
nieszcz´Êliwym wypadkiem.

Artyku∏ IV 

Umowa dodatkowa

1. Umowa dodatkowa zawierana jest na czas, na jaki zosta∏a zawarta Umowa, jednak nie 
d∏u˝ej ni˝ do rocznicy polisy, w której wiek Ubezpieczonego wyniesie 65 lat. 

2. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta, je˝eli wiek Ubezpieczonego w dacie poczàtku 
okresu ubezpieczenia wynosi nie mniej ni˝ 15 lat i nie wi´cej ni˝ 60 lat.
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Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek trwa∏ego inwalidztwa
spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem

3. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta w ka˝dà rocznic´ polisy, ze skutkiem 
od najbli˝szej rocznicy polisy nast´pujàcej po pisemnym zatwierdzeniu jej zawarcia 
przez Towarzystwo.

4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie. 
5. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa, a Umowa 

dodatkowa rozwiàzuje si´:
5.1. z dniem rozwiàzania Umowy,
5.2. z dniem przekszta∏cenia Umowy w ubezpieczenie bezsk∏adkowe,
5.3. z dniem poprzedzajàcym rocznic´ polisy, nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez 

Ubezpieczonego 65-tego roku ˝ycia, 
5.4. z dniem rozwiàzania Umowy dodatkowej,
5.5. z dniem, w którym ∏àczna wysokoÊç Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u Umowy 

dodatkowej, liczonych jako suma punktów procentowych trwa∏ego inwalidztwa, 
przekroczy 100%.

6. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej wygasa ochrona ubezpieczeniowa.
7.  W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adki regularnej Towarzystwo przywróci 

ochron´ ubezpieczeniowà.

Artyku∏ V 

Suma ubezpieczenia i sk∏adka

1. Sk∏adka za Umow´ dodatkowà doliczana jest do sk∏adki za Umow´ i p∏atna jest 
z tà samà cz´stotliwoÊcià oraz w tych samych terminach. 

2. Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej podlega indeksacji zgodnie 
z postanowieniami Umowy i jest mo˝liwa tylko wtedy, gdy jednoczeÊnie indeksowana 
jest suma ubezpieczenia Umowy. Indeksacja sumy ubezpieczenia do Umowy 
dodatkowej powoduje odpowiednie podwy˝szenie sk∏adki regularnej.

Artyku∏ VI 

Wyp∏ata Êwiadczenia

1. Âwiadczenie, o którym mowa w art. III ust. 3, zostanie wyp∏acone, je˝eli nieszcz´Êliwy 
wypadek wystàpi∏ w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, a trwa∏e 
inwalidztwo nastàpi∏o przed up∏ywem 180 dni od daty nieszcz´Êliwego wypadku.

2. Oceny stopnia inwalidztwa dokonuje si´ po zakoƒczeniu leczenia i zalecanej 
rehabilitacji.

3. Podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia jest suma ubezpieczenia dla Umowy 
dodatkowej obowiàzujàca w dacie zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku.

4. Je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek spowodowa∏ fi zycznà utrat´ organu lub utrat´ w∏adzy 
wi´cej ni˝ jednego organu spoÊród wymienionych w ust. 6, Êwiadczenie wyp∏acane 
jest w wysokoÊci sumy Êwiadczeƒ nale˝nych w zwiàzku z utratà poszczególnych 
organów, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 5.

5. Âwiadczenie w zwiàzku z trwa∏ym inwalidztwem Ubezpieczonego spowodowanym 
tym samym nieszcz´Êliwym wypadkiem nie mo˝e przekroczyç 100% sumy 
ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej obowiàzujàcej w dacie zajÊcia nieszcz´Êliwego 
wypadku.
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Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek trwa∏ego inwalidztwa
spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem

6. W przypadku trwa∏ego inwalidztwa Ubezpieczonego spowodowanego nieszcz´Êliwym 
wypadkiem, Towarzystwo wyp∏aca Êwiadczenie w wysokoÊci okreÊlonego poni˝ej 
procentu sumy ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej:

1 Ca∏kowita fi zyczna utrata lub ca∏kowita i trwa∏a utrata w∏adzy nad 
poszczególnymi organami:
koƒczyna górna: w stawie barkowym 70%

powy˝ej stawu ∏okciowego 65%
poni˝ej stawu ∏okciowego 60%
poni˝ej nadgarstka 55%

kciuk 20%
palec wskazujàcy 10%
inny palec r´ki 5%
koƒczyna dolna: w stawie biodrowym 70%

powy˝ej stawu kolanowego 60%
poni˝ej stawu kolanowego 50%
stopa 40%
stopa z wy∏àczeniem pi´ty 30%

paluch 5%
inny palec stopy 2%

2 Ca∏kowita utrata:
wzrok w obu oczach 100%
wzrok w jednym oku 50%
s∏uch w obu uszach 60%
s∏uch w jednym uchu 30%

7. W przypadku zaistnienia inwalidztwa w obr´bie organu, który by∏ uszkodzony przed 
zajÊciem nieszcz´Êliwego wypadku, Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie w wysokoÊci 
odpowiedniego procentu sumy ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej, liczonego 
jako ró˝nica pomi´dzy stopniem inwalidztwa po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku 
a stopniem inwalidztwa istniejàcym przed tym wypadkiem.

8. Je˝eli Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie w zwiàzku z trwa∏ym inwalidztwem w wyniku 
nieszcz´Êliwego wypadku, a nast´pnie w ciàgu 180 dni od daty zajÊcia zdarzenia 
nastàpi Êmierç Ubezpieczonego, b´dàca nast´pstwem tego samego nieszcz´Êliwego 
wypadku, wówczas ze Êwiadczenia wyp∏acanego w zwiàzku ze Êmiercià 
Ubezpieczonego potràcona zostanie kwota Êwiadczenia wyp∏aconego w zwiàzku 
z trwa∏ym inwalidztwem Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.

9. Osoba zg∏aszajàca roszczenie wyp∏aty Êwiadczenia zobowiàzana jest z∏o˝yç 
w Towarzystwie dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
9.1. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia,
9.2. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Ubezpieczonego,
9.3. zaÊwiadczenie okreÊlajàce rodzaj trwa∏ego inwalidztwa wystawione przez 

lekarza lub dokumentacj´ medycznà z leczenia.
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spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem

10. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do ˝àdania innych dokumentów niezb´dnych 
do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.

Artyku∏ VII 

Post´powanie po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku

1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Êwiadczenia, je˝eli 
Ubezpieczony nie zg∏osi∏ si´ niezw∏ocznie po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku 
do lekarza lub nie podda∏ si´ zaleconemu leczeniu w celu z∏agodzenia skutków 
nieszcz´Êliwego wypadku, a mia∏o to wp∏yw na zakres odpowiedzialnoÊci 
Towarzystwa.

2. W celu ustalenia zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia oraz wysokoÊci Êwiadczenia, 
Towarzystwo zastrzega sobie prawo:
2.1. ˝àdania od osoby zg∏aszajàcej roszczenie przedstawienia dowodów 

medycznych (dokumentacji leczenia, wyników badaƒ lekarskich, analiz 
laboratoryjnych itp.), Êwiadczàcych o zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji,

2.2. skierowania Ubezpieczonego na badania lekarskie przeprowadzane przez 
lekarzy wyznaczonych przez Towarzystwo i na koszt Towarzystwa.

Artyku∏ VIII 

Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci 

1. Prawo do Êwiadczenia okreÊlonego w art. III ust. 3 nie zostanie przyznane, je˝eli 
nieszcz´Êliwy wypadek, który spowodowa∏ trwa∏e inwalidztwo Ubezpieczonego, by∏ 
bezpoÊrednio lub poÊrednio spowodowany przyczynami wymienionymi w art. V ust. 3 
lub art. XVII ust. 2 Umowy.

2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u Umowy, je˝eli trwa∏e inwalidztwo 
powsta∏o w zwiàzku z obra˝eniami cia∏a doznanymi przed datà zawarcia Umowy 
dodatkowej lub chorobà rozpoznanà przed datà zawarcia Umowy dodatkowej.

Artyku∏ IX 

Postanowienia koƒcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si´ odpowiednio 
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 
z dnia 17 marca 2009 r. i majà zastosowanie do Umów dodatkowych zawieranych 
od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK 
CA¸KOWITEJ NIEZDOLNOÂCI DO PRACY 

OWU TPD_FPP2.04.2009

Artyku∏ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek ca∏kowitej 
niezdolnoÊci do pracy, zwane dalej ”OWU”, stosuje si´ do Umów zawieranych jako 
rozszerzenie Umów zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia 
Generali ProFamilia.

2. Umowa dodatkowa jest integralnà cz´Êcià Umowy, mo˝e byç zawarta jedynie jako 
rozszerzenie Umowy i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ Umowa.

Artyku∏ II

Defi nicje

Terminy okreÊlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali ProFamilia stosuje si´ 
odpowiednio tak˝e w niniejszych OWU. Do terminów tych dodaje si´:

Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej - kwota okreÊlona w polisie, b´dàca 
podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku ca∏kowitej niezdolnoÊci 
Ubezpieczonego do pracy.

Ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy - spowodowana uszkodzeniem cia∏a lub 
rozstrojem zdrowia zaistnia∏ym w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej ca∏kowita 
i trwa∏a niezdolnoÊç Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy, z tytu∏u której 
móg∏by otrzymywaç wynagrodzenie lub która przynosi∏aby dochód, lub ca∏kowita 
i trwa∏a niezdolnoÊç Ubezpieczonego do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub 
rolniczej, która przynosi∏aby dochód. 

Artyku∏ III

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje ca∏kowità niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy. 
3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na wyp∏acie Ubezpieczonemu Êwiadczenia 

w przypadku jego ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy.

Artyku∏ IV

Umowa dodatkowa

1. Umowa dodatkowa zawierana jest na czas, na jaki zosta∏a zawarta Umowa, jednak nie 
d∏u˝ej ni˝ do rocznicy polisy, w której wiek Ubezpieczonego wyniesie 60 lat.

2. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta, je˝eli wiek Ubezpieczonego w dacie poczàtku 
okresu ubezpieczenia wynosi nie mniej ni˝ 15 lat i nie wi´cej ni˝ 55 lat.

3. Zawarcie Umowy dodatkowej mo˝liwe jest wy∏àcznie w dacie zawarcia Umowy.
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4. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta wy∏àcznie na rzecz osoby, która wykonuje 
prac´ zarobkowà w jednej z form okreÊlonych w art. II.

5. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie. 
6. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa a Umowa 

dodatkowa rozwiàzuje si´:
6.1. z dniem rozwiàzania Umowy,
6.2. z dniem poprzedzajàcym rocznic´ polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez 

Ubezpieczonego 60-tego roku ˝ycia,
6.3. z dniem rozwiàzania Umowy dodatkowej,
6.4. z dniem wyp∏acenia Êwiadczenia z tytu∏u umowy dodatkowej.

7. Przekszta∏cenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe lub zawieszenie 
op∏acania sk∏adek regularnych nie powoduje wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej 
udzielonej na podstawie Umowy dodatkowej. 

8. Rozwiàzanie Umowy dodatkowej w nast´pstwie wyp∏aty Êwiadczenia z jej 
tytu∏u powoduje rozwiàzanie Umowy oraz wszelkich umów dodatkowych 
rozszerzajàcych zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w Umowie. 

Artyku∏ V

Op∏ata

1. W dniu rozpocz´cia ka˝dego miesiàca polisy Towarzystwo naliczy op∏at´ za ryzyko 
powstania ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, która jest równa iloczynowi miesi´cznej 
stawki za ryzyko ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i sumy na ryzyku. Miesi´czna 
stawka za ryzyko ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy ustalana jest na podstawie 
aktualnego w danym roku polisy wieku, p∏ci oraz z uwzgl´dnieniem ewentualnego 
podwy˝szonego ryzyka, przy zastosowaniu tabeli stawek za ryzyko ca∏kowitej 
niezdolnoÊci do pracy, znajdujàcych si´ w Tabeli op∏at i limitów. Suma na ryzyku jest 
równa ró˝nicy kwoty aktualnego Êwiadczenia z tytu∏u umowy dodatkowej i wartoÊci 
polisy. Towarzystwo zastrzega sobie prawo zmiany stawek za ryzyko ca∏kowitej 
niezdolnoÊci do pracy. Je˝eli w danym miesiàcu wartoÊç polisy przewy˝sza sum´ 
ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej, op∏ata za ryzyko powstania ca∏kowitej 
niezdolnoÊci do pracy nie jest naliczana.

2. Op∏ata okreÊlona powy˝ej jest pobierana poprzez odliczanie jednostek uczestnictwa 
z rachunku, na którym dopisywane sà jednostki uczestnictwa nabywane za sk∏adki 
regularne. Liczba odliczanych jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia op∏aty 
przez cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa. Powy˝szà op∏at´ odlicza si´ z wartoÊci 
polisy proporcjonalnie do udzia∏u ka˝dego z funduszy w wartoÊci polisy.

Artyku∏ VI

Wyp∏ata Êwiadczenia

1. W przypadku powstania ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy Ubezpieczonego 
Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie równe wi´kszej z wartoÊci: sumie 
ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej lub wartoÊci polisy. Ponadto Towarzystwo 
wyp∏aci wartoÊç dodatkowà. 

2. Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie, je˝eli Ubezpieczony by∏ ca∏kowicie niezdolny 
do pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesi´cy, który zaczà∏ swój bieg w okresie 
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udzielania ochrony ubezpieczeniowej, a przed rocznicà polisy nast´pujàcà 
po ukoƒczeniu przez niego 60-tego roku ˝ycia, pod warunkiem ˝e ca∏kowita 
niezdolnoÊç do pracy istnieje w chwili zg∏oszenia roszczenia o wyp∏at´ Êwiadczenia 
i zgodnie z wiedzà medycznà brak pozytywnych rokowaƒ odnoÊnie do odzyskania 
przez Ubezpieczonego zdolnoÊci do pracy.

3. Po zg∏oszeniu roszczenia Towarzystwo mo˝e za˝àdaç od Ubezpieczonego poddania 
si´ badaniom lekarskim u konsultanta medycznego wskazanego przez Towarzystwo 
i na koszt Towarzystwa.

4. Suma Êwiadczeƒ wyp∏aconych z tytu∏u niniejszej umowy dodatkowej oraz Umowy 
dodatkowej na wypadek powa˝nego zachorowania wskutek tego samego zdarzenia 
nie mo˝e przekroczyç 100% sumy ubezpieczenia Umowy. 

5. Osoba zg∏aszajàca roszczenie wyp∏aty Êwiadczenia dla Umowy zobowiàzana 
jest z∏o˝yç w Towarzystwie w okresie istniejàcej ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, 
dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
5.1. wniosek o uznanie roszczenia,
5.2. orygina∏ polisy,
5.3. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Ubezpieczonego,
5.4. dowody medyczne powstania ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy Ubezpieczonego 

(wyniki badaƒ lekarskich, analizy laboratoryjne itp.) niezb´dnie do ustalenia 
zasadnoÊci roszczenia.

6. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do ˝àdania innych dokumentów niezb´dnych 
do okreÊlenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.

Artyku∏ VII

Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci 

1. Przed up∏ywem 3 lat od daty zawarcia Umowy Towarzystwo mo˝e odmówiç wyp∏aty 
Êwiadczenia, je˝eli przy zawieraniu Umowy dodatkowej Ubezpieczony poda∏ 
informacje nieprawdziwe, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na zwi´kszenie 
prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà.

2. Prawo do Êwiadczenia w zwiàzku z wystàpieniem ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy 
nie zostanie przyznane, je˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy bezpoÊrednio lub 
poÊrednio spowodowana by∏a przyczynami wymienionymi w art. V ust. 3 i art. XVII 
ust. 2.1. OWU Umowy, a ponadto, jeÊli zwiàzana by∏a z chorobà AIDS lub zaka˝eniem 
wirusem HIV.

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u Umowy dodatkowej, je˝eli 
ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy powsta∏a w zwiàzku z obra˝eniami cia∏a doznanymi 
przed datà zawarcia Umowy dodatkowej lub chorobà rozpoznanà przed datà 
zawarcia Umowy dodatkowej lub której przyczyny istnia∏y przed tà datà, bàdê 
ujawnionà w ciàgu pierwszych 180 dni od jej zawarcia.

4. Towarzystwo ma prawo odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia, je˝eli Ubezpieczony:
4.1. nie podda∏ si´ opiece lekarskiej lub zaleceniom lekarskim w celu z∏agodzenia 

objawów choroby lub nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku, w wyniku których 
sta∏ si´ ca∏kowicie niezdolny do pracy,

4.2. uniemo˝liwi∏ Towarzystwu uzyskanie informacji dotyczàcych okolicznoÊci 
wystàpienia choroby lub zaistnienia wypadku.
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Artyku∏ VIII

Postanowienia koƒcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si´ odpowiednio 
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 
z dnia 17 marca 2009 r. i majà zastosowanie do Umów dodatkowych zawieranych 
od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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ZAROBKOWEJ

OWU WOP_FPP2.04.2009

Artyku∏ I 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia przej´cia op∏acania sk∏adek 
na wypadek niezdolnoÊci do pracy zarobkowej, zwane dalej „OWU”, stosuje si´ 
do Umów zawieranych jako rozszerzenie Umów zawartych na podstawie ogólnych 
warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Umowa dodatkowa jest integralnà cz´Êcià Umowy, mo˝e byç zawarta jedynie jako 
rozszerzenie Umowy i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ Umowa. 

3. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta tylko w przypadku, je˝eli Ubezpieczony jest 
Ubezpieczajàcym. 

Artyku∏ II 

Defi nicje

Terminy okreÊlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali ProFamilia stosuje si´ 
odpowiednio tak˝e w niniejszych OWU. Do terminów tych dodaje si´:

NiezdolnoÊç do pracy zarobkowej - spowodowana uszkodzeniem cia∏a lub 
rozstrojem zdrowia zaistnia∏ym w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej ca∏kowita 
niezdolnoÊç Ubezpieczonego (Ubezpieczajàcego) do wykonywania pracy zgodnej z jego 
kwalifi kacjami, wykszta∏ceniem, doÊwiadczeniem zawodowym, ukoƒczonymi kursami lub 
posiadanymi umiej´tnoÊciami, którà móg∏by Êwiadczyç na podstawie stosunku pracy, 
umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub w ramach prowadzenia 
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rolniczej.

Artyku∏ III 

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystàpienie niezdolnoÊci do pracy zarobkowej. 
3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na przej´ciu przez Towarzystwo, na zasadach 

okreÊlonych w niniejszych OWU, obowiàzku op∏acania sk∏adek z tytu∏u Umowy  
i Umów dodatkowych w przypadku wystàpienia niezdolnoÊci do pracy zarobkowej.

4. Towarzystwo przejmuje obowiàzek op∏acania sk∏adek wymagalnych po 180-tym 
dniu nieprzerwanego trwania niezdolnoÊci do pracy zarobkowej, do dnia odzyskania 
przez Ubezpieczonego zdolnoÊci do wykonywania pracy zarobkowej lub podj´cia 
jakiejkolwiek pracy zarobkowej, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do rozwiàzania Umowy. 
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Artyku∏ IV 

Umowa dodatkowa

1. Umowa dodatkowa zawierana jest na czas, na jaki zosta∏a zawarta Umowa, jednak nie 
d∏u˝ej ni˝ do wczeÊniejszej z dat: do rocznicy polisy, w której wiek Ubezpieczonego 
wyniesie 65 lat lub do osiàgni´cia przez niego wieku emerytalnego.

2. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta, je˝eli wiek Ubezpieczonego w dacie poczàtku 
okresu ubezpieczenia wynosi nie mniej ni˝ 15 lat i nie wi´cej ni˝ 60 lat.

3. Zawarcie Umowy dodatkowej mo˝liwe jest wy∏àcznie w dacie zawarcia Umowy. 
4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie.
5. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa, a Umowa 

dodatkowa rozwiàzuje si´ w przypadkach okreÊlonych w Umowie oraz:
5.1. z dniem rozwiàzania Umowy,
5.2. z dniem przekszta∏cenia Umowy w ubezpieczenie bezsk∏adkowe,
5.3. z dniem poprzedzajàcym rocznic´ polisy nast´pujàcej po ukoƒczeniu przez 

Ubezpieczonego 65-tego roku ˝ycia,
5.4. z dniem rozwiàzania Umowy dodatkowej,
5.5. z osiàgni´ciem wieku emerytalnego.

6. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej wygasa ochrona ubezpieczeniowa.
7. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adki regularnej Towarzystwo przywróci 

ochron´ ubezpieczeniowà.

Artyku∏ V 

Sk∏adka 

1. Sk∏adka za Umow´ dodatkowà doliczana jest do sk∏adki za Umow´ i p∏atna jest 
z tà samà cz´stotliwoÊcià oraz w tych samych terminach.

2. Sk∏adka z tytu∏u Umowy dodatkowej jest podwy˝szana w zwiàzku z indeksacjà 
Umowy. 

Artyku∏ VI 

Przej´cie przez Towarzystwo obowiàzku op∏acania sk∏adek

1. Osoba zg∏aszajàca roszczenie w zwiàzku z niezdolnoÊcià do pracy zarobkowej 
zobowiàzana jest z∏o˝yç w Towarzystwie, w okresie istniejàcej niezdolnoÊci do pracy 
zarobkowej, dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
1.1. wniosek o uznanie roszczenia,
1.2. dowody medyczne powstania niezdolnoÊci do pracy zarobkowej 

Ubezpieczonego (wyniki badaƒ lekarskich, analizy laboratoryjne itp.) niezb´dne 
do ustalenia zasadnoÊci roszczenia,

1.3. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Ubezpieczonego. 
2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do ˝àdania innych dokumentów niezb´dnych 

do okreÊlenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.
3. W celu ustalenia powstania niezdolnoÊci do pracy zarobkowej Towarzystwo 

zastrzega sobie prawo skierowania Ubezpieczonego na badania lekarskie. Badania 
te przeprowadzane sà przez lekarzy wyznaczonych przez Towarzystwo i na koszt 
Towarzystwa.
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4. W okresie przej´cia przez Towarzystwo obowiàzku op∏acania sk∏adek Towarzystwo ma 
prawo wymagaç od Ubezpieczonego na ka˝de ˝àdanie i w wyznaczonym terminie:
4.1. przedstawienia zaÊwiadczeƒ o trwaniu niezdolnoÊci do pracy zarobkowej, 
4.2.  poddania si´ badaniom lekarskim w celu stwierdzenia ciàg∏oÊci niezdolnoÊci 

do pracy zarobkowej.
 Niedope∏nienie przez Ubezpieczonego powy˝szych warunków powoduje wznowienie 

obowiàzku Ubezpieczajàcego do op∏acania sk∏adek z up∏ywem wyznaczonego przez 
Towarzystwo terminu.

5. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest poinformowaç Towarzystwo o ustaniu niezdolnoÊci 
do pracy zarobkowej w terminie 14 dni od daty jej ustania.

6. W przypadku niedope∏nienia obowiàzku, o którym mowa w ust. 4, Ubezpieczajàcy 
zobowiàzany jest do zap∏acenia sk∏adek nale˝nych od daty ustania niezdolnoÊci 
do pracy zarobkowej, w którym to okresie Towarzystwo przej´∏o obowiàzek op∏acania 
sk∏adek.

7. Do dnia ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa z tytu∏u Umowy dodatkowej 
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do op∏acenia wszystkich wymaganych sk∏adek. 
W przypadku ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa z tytu∏u Umowy dodatkowej, 
Towarzystwo dokona zwrotu sk∏adek op∏aconych przez Ubezpieczajàcego za 
okres po 180-tym dniu nieprzerwanego trwania niezdolnoÊci do pracy zarobkowej. 
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest zg∏osiç roszczenie w czasie trwania niezdolnoÊci 
do pracy zarobkowej.

Artyku∏ VII 

Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

1. Przed up∏ywem 3 lat od daty zawarcia Umowy dodatkowej Towarzystwo mo˝e 
odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia, je˝eli przy zawieraniu Umowy dodatkowej 
Ubezpieczony poda∏ informacje nieprawdziwe, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà 
wp∏ywu na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà 
ubezpieczeniowà.

2. Prawo do Êwiadczenia w zwiàzku z wystàpieniem niezdolnoÊci do pracy zarobkowej 
nie zostanie przyznane, je˝eli niezdolnoÊç do pracy zarobkowej bezpoÊrednio lub 
poÊrednio spowodowana by∏a przyczynami wymienionymi w art. V ust. 3 i art. XVII 
ust. 2.1 OWU Umowy, a ponadto, jeÊli zwiàzana by∏a z chorobà AIDS lub zaka˝eniem 
wirusem HIV.

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u Umowy dodatkowej, je˝eli 
niezdolnoÊç do pracy zarobkowej powsta∏a w zwiàzku z obra˝eniami cia∏a doznanymi 
przed datà zawarcia Umowy dodatkowej lub chorobà rozpoznanà przed datà 
zawarcia Umowy dodatkowej lub której przyczyny istnia∏y przed tà datà, bàdê 
ujawnionà w ciàgu pierwszych 180 dni od jej zawarcia.

4. Towarzystwo ma prawo odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia, je˝eli Ubezpieczony:
4.1. nie podda∏ si´ opiece lekarskiej lub zaleceniom lekarskim w celu z∏agodzenia 

objawów choroby lub nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku, w wyniku których 
sta∏ si´ niezdolny do pracy zarobkowej,

4.2. uniemo˝liwi∏ Towarzystwu uzyskanie informacji dotyczàcych okolicznoÊci  
wystàpienia choroby lub zaistnienia wypadku.
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Artyku∏ VIII 

Postanowienia koƒcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si´ odpowiednio 
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 
z dnia 17 marca 2009 r. i majà zastosowanie do Umów dodatkowych zawieranych 
od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK 
POWA˚NEGO ZACHOROWANIA

 OWU DD_FPP2.04.2009

Artyku∏ I 

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek powa˝nego 
zachorowania, zwane dalej „OWU”, stosuje si´ do Umów zawieranych jako 
rozszerzenie Umów zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia 
Generali ProFamilia.

2. Umowa dodatkowa jest integralnà cz´Êcià Umowy, mo˝e byç zawarta jedynie jako 
rozszerzenie Umowy i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ Umowa.

Artyku∏ II

Defi nicje

Terminy okreÊlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali ProFamilia stosuje si´ 
odpowiednio tak˝e w niniejszych OWU. Do terminów tych dodaje si´:

Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej - kwota okreÊlona w polisie, 
b´dàca podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku wystàpienia 
u Ubezpieczonego powa˝nego zachorowania.

Karencja - okres wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa w przypadkach okreÊlonych 
w niniejszych OWU.

Powa˝ne zachorowanie - jednostka chorobowa lub zabieg operacyjny okreÊlone poni˝ej.

Zawa∏ serca - pierwszy w ˝yciu epizod pe∏noÊciennej martwicy fragmentu mi´Ênia 
sercowego wywo∏anej nag∏ym przerwaniem dop∏ywu krwi do okreÊlonego obszaru serca. 
Rozpoznanie potwierdzone byç musi wystàpieniem typowych dolegliwoÊci bólowych 
w klatce piersiowej, pojawieniem si´ nowych, charakterystycznych dla zawa∏u serca zmian 
w zapisie EKG i znaczàcym podwy˝szeniem poziomu enzymów wskaênikowych martwicy 
mi´Ênia serca. Wszystkie powy˝sze objawy muszà wystàpiç ∏àcznie. 

Udar mózgu - nag∏e, ogniskowe uszkodzenie tkanki mózgowej powodujàce 
powstanie ubytków neurologicznych utrzymujàcych si´ ponad 24 godziny, 
spowodowane niedokrwieniem lub zawa∏em tkanki mózgowej, zatorem lub krwotokiem 
wewnàtrzczaszkowym. Rozpoznanie musi byç potwierdzone badaniem tomografi i 
komputerowej, magnetycznego rezonansu jàdrowego lub angiografi i mózgowej. 
Termin ten nie obejmuje przypadków zawa∏u mózgu lub krwawienia Êródczaszkowego 
spowodowanych urazem, a tak˝e epizodów przemijajàcego niedokrwienia mózgu (TIA).

Nowotwór z∏oÊliwy - niekontrolowany wzrost i rozprzestrzenianie si´ komórek 
nowotworowych, powodujàce naciekanie i niszczenie prawid∏owych tkanek. Rozpoznanie 
musi zostaç potwierdzone badaniem histopatologicznym. Termin ten obejmuje równie˝ 
bia∏aczk´ (z wy∏àczeniem przewlek∏ej bia∏aczki limfatycznej o stopniu zaawansowania 
mniejszym ni˝ 3 wg RAI), ch∏oniaki, w∏àcznie z ziarnicà z∏oÊliwà (choroba Hodgkina), 
z∏oÊliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory skóry powodujàce powstawanie 
przerzutów. Termin ten nie obejmuje nieinwazyjnych nowotworów in situ, nowotworów 
towarzyszàcych zaka˝eniu wirusem HIV, czerniaka z∏oÊliwego skóry w stopniu 
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zaawansowania 1A wg klasyfi kacji AJCC z 2002 roku (=< 1 mm, poziom II lub III, bez 
owrzodzenia), wczesnego raka gruczo∏u krokowego - T1 wg klasyfi kacji TNM (wliczajàc 
T1a i T1b) lub odpowiadajàcy mu stopieƒ zaawansowania wg innej klasyfi kacji, raka szyjki 
macicy w stopniu CIN 1-3, raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego skóry. 

NiewydolnoÊç nerek - schy∏kowe stadium niewydolnoÊci nerek, wyra˝ajàce si´ 
nieodwracalnym upoÊledzeniem ich czynnoÊci oraz stanowiàce bezwzgl´dne wskazanie 
do przewlek∏ej dializoterapii przez co najmniej 3 miesiàce lub przeszczepu nerki. 

Leczenie operacyjne choroby wieƒcowej (by-pass) - operacja chirurgiczna 
przeprowadzona z otwarciem klatki piersiowej, majàca na celu zlikwidowanie zw´˝enia 
lub niedro˝noÊci jednej lub kilku t´tnic wieƒcowych poprzez wszczepienie pomostu 
omijajàcego. Operacja musi byç poprzedzona angiografi à wykazujàcà istotne zw´˝enie 
t´tnicy wieƒcowej. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek 
innych zabiegów na t´tnicach wieƒcowych wykonywanych od strony Êwiat∏a t´tnicy 
wieƒcowej i wykorzystujàcych techniki cewnikowania lub laserowe. 

Przeszczep narzàdu - przeszczepienie osobie ubezpieczonej jako biorcy jednego z ni˝ej 
wymienionych narzàdów: serce, p∏uco, wàtroba, nerka, trzustka. Zakres ubezpieczenia 
obejmuje te˝ przeszczepienie szpiku kostnego przy zastosowaniu komórek macierzystych 
po uprzednim ca∏kowitym zniszczeniu w∏asnego szpiku biorcy. Ubezpieczeniem nie sà 
obj´te przeszczepy wykorzystujàce komórki macierzyste inne ni˝ wy˝ej wymienione. 

Utrata wzroku - ca∏kowita i nieodwracalna utrata funkcji widzenia w obu oczach 
spowodowana chorobà lub urazem. Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków utraty 
wzroku mo˝liwych do skorygowania post´powaniem terapeutycznym.

Guz mózgu - wewnàtrzczaszkowy, zagra˝ajàcy ˝yciu, niez∏oÊliwy nowotwór, wymagajàcy 
usuni´cia neurochirurgicznego lub w przypadku zaniechania operacji, powodujàcy 
trwa∏y ubytek neurologiczny. Rozpoznanie musi byç zweryfi kowane badaniem 
histopatologicznym, a w przypadku gdy nie zastosowano leczenia operacyjnego, 
konieczne jest potwierdzenie badaniem tomografi i komputerowej, magnetycznego 
rezonansu jàdrowego lub angiografi i. Termin ten nie obejmuje zlokalizowanych 
wewnàtrzczaszkowo malformacji naczyniowych, krwiaków, ziarniniaków, torbieli, ropni, 
a tak˝e guzów przysadki mózgowej i szyszynki mniejszych ni˝ 1 cm.

Oparzenie - oparzenia III stopnia obejmujàce co najmniej 20% powierzchni cia∏a.

Artyku∏ III 

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystàpienie u Ubezpieczonego powa˝nego 

zachorowania.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje powa˝nych zachorowaƒ, które: 

3.1. zosta∏y zdiagnozowane lub by∏y leczone u Ubezpieczonego przed dniem 
obj´cia go ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Umowy dodatkowej,

3.2. mog∏y byç nast´pstwem schorzeƒ rozpoznanych lub leczonych 
u Ubezpieczonego przed dniem obj´cia go ochronà ubezpieczeniowà 
z tytu∏u Umowy dodatkowej, z wy∏àczeniem schorzeƒ, o których Towarzystwo 
zosta∏o poinformowane przed zawarciem Umowy dodatkowej.
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4. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa obejmuje powa˝ne zachorowania, które wystàpi∏y 
w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Artyku∏ IV 

Umowa dodatkowa

1. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta, je˝eli wiek Ubezpieczonego w dacie poczàtku 
okresu Ubezpieczenia wynosi nie mniej ni˝ 15 lat i nie wi´cej ni˝ 55 lat. 

2. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta w ka˝dà rocznic´ polisy, ze skutkiem 
od najbli˝szej rocznicy polisy nast´pujàcej po pisemnym zatwierdzeniu jej zawarcia 
przez Towarzystwo. 

3. Z zastrze˝eniem ust 4. Umowa dodatkowa zostaje zawarta na okres 5 lat. Okres, 
na jaki Umowa dodatkowa zosta∏a zawarta, b´dzie automatycznie przed∏u˝any 
na kolejne okresy 5 letnie, chyba ˝e Ubezpieczajàcy lub Towarzystwo z∏o˝y pisemne 
oÊwiadczenie o nieprzed∏u˝aniu Umowy dodatkowej nie póêniej ni˝ na 30 dni przed 
up∏ywem ka˝dego okresu, na jaki jà zawarto.

4. W przypadku, gdy w dniu zawarcia lub automatycznego przed∏u˝enia Umowy 
dodatkowej okres, jaki pozosta∏ do koƒca trwania Umowy, jest krótszy ni˝ 5 lat, 
Umowa dodatkowa mo˝e zostaç zawarta lub automatycznie przed∏u˝ona jedynie 
do up∏ywu czasu, na jaki Umowa zosta∏a zawarta.

5. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci automatycznego 
przed∏u˝enia Umowy dodatkowej, traci prawo do ponownego zawarcia Umowy 
dodatkowej w przysz∏oÊci.

6. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie lub 
do∏àczonych do niej aneksach. 

7. Okres karencji wynosi 90 dni i liczony jest od daty poczàtku okresu ubezpieczenia 
Umowy dodatkowej okreÊlonej w polisie lub do∏àczonych do niej aneksach oraz 
od daty wznowienia Umowy, a tak˝e wznowienia op∏acania sk∏adek po zawieszeniu 
ich p∏atnoÊci.

8. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa ochrona ubezpieczeniowa. 
W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek Towarzystwo przywróci ochron´ 
ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie Umowy dodatkowej, z zastrze˝eniem 
postanowieƒ ust. 7.

9. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa, a Umowa 
dodatkowa zostaje rozwiàzana w przypadkach okreÊlonych w Umowie oraz:
9.1. z dniem rozwiàzania Umowy,
9.2. z dniem przekszta∏cenia Umowy w ubezpieczenie bezsk∏adkowe,
9.3. z dniem poprzedzajàcym rocznic´ polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez 

Ubezpieczonego 60-tego roku ˝ycia,
9.4. z dniem zajÊcia zdarzenia powodujàcego powstanie obowiàzku wyp∏aty 

Êwiadczenia z tytu∏u Umowy dodatkowej, 
9.5. z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta lub automatycznie odnowiona,
9.6. z dniem rozwiàzania Umowy dodatkowej. 

10. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy dodatkowej 
lub zawarcia jej na warunkach odbiegajàcych od wnioskowanych, w zale˝noÊci 
od stopnia ryzyka ubezpieczeniowego ocenionego na podstawie uzyskanych 
informacji.
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11. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej wygasa ochrona ubezpieczeniowa.
12. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adki regularnej Towarzystwo przywróci 

ochron´ ubezpieczeniowà.

Artyku∏ V 

Suma ubezpieczenia i sk∏adka

1. Sk∏adka za Umow´ dodatkowà doliczana jest do sk∏adki za Umow´ i p∏atna jest 
z tà samà cz´stotliwoÊcià oraz w tych samych terminach.

2. Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej podlega indeksacji zgodnie 
z postanowieniami Umowy i jest mo˝liwa tylko wtedy, gdy jednoczeÊnie indeksowana 
jest suma ubezpieczenia dla Umowy. Indeksacja sumy ubezpieczenia dla Umowy 
dodatkowej powoduje odpowiednie dla aktualnego wieku, p∏ci ubezpieczonego 
i czasu pozosta∏ego do koƒca okresu ubezpieczenia, podwy˝szenie sk∏adki 
regularnej.

3. W przypadku przed∏u˝enia Umowy dodatkowej na kolejne okresy, Towarzystwo 
zaproponuje nie póêniej ni˝ na 30 dni przed datà rozpocz´cia kolejnego okresu 
ubezpieczenia nowà wysokoÊç sk∏adki ustalonà na podstawie aktualnego wieku i p∏ci 
Ubezpieczonego, nowego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu aktualnej taryfy 
sk∏adek.

4. Obliczenie sk∏adek podwy˝szonych w zwiàzku z indeksacjà na podstawie 
odpowiednich postanowieƒ Umowy, dokonywane jest dla aktualnego w danym 
roku polisy wieku i p∏ci Ubezpieczonego i czasu pozosta∏ego do koƒca okresu 
ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej.

Artyku∏ VI 

Wyp∏ata Êwiadczenia

1. W przypadku wystàpienia u Ubezpieczonego powa˝nego zachorowania, Towarzystwo 
wyp∏aca Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia dla Umowy 
dodatkowej.

2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie wyp∏acone, je˝eli przed up∏ywem 
30 dni od daty rozpoznania choroby lub wykonania zabiegu operacyjnego nastàpi 
Êmierç Ubezpieczonego.

3. Towarzystwo wyp∏aca jedno Êwiadczenie z tytu∏u Umowy dodatkowej, bez wzgl´du 
na liczb´ powa˝nych zachorowaƒ.

4. W przypadku wystàpienia u Ubezpieczonego powa˝nego zachorowania, 
Ubezpieczony zobowiàzany jest, pod rygorem utraty prawa do Êwiadczenia, do:
4.1. z∏agodzenia skutków powa˝nego zachorowania przez niezw∏oczne poddanie si´ 

opiece lekarskiej i leczeniu,
4.2. umo˝liwienia Towarzystwu uzyskania informacji dotyczàcych okolicznoÊci 

wystàpienia powa˝nego zachorowania, szczególnie u lekarzy, którzy sprawowali 
lub sprawujà opiek´ nad Ubezpieczonym,

4.3. dostarczenia Towarzystwu wszelkich dokumentów, jakie uznane zostanà 
za niezb´dne do rozpatrzenia zasadnoÊci roszczenia i ustalenia wysokoÊci 
Êwiadczenia.
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5. Je˝eli Ubezpieczony nie dope∏ni∏ obowiàzków wymienionych w ust. 4, 
a mia∏o to wp∏yw na wystàpienie powa˝nego zachorowania, pogorszenie stanu jego 
zdrowia lub mo˝liwoÊç ustalenia zasadnoÊci roszczenia, Towarzystwo ma prawo 
do odmowy przyznania Êwiadczenia.

6. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at´ Êwiadczenia zobowiàzana jest zawiadomiç 
Towarzystwo o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà w terminie 14 dni od daty zajÊcia 
tego zdarzenia.

7. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at´ Êwiadczenia zobowiàzana jest z∏o˝yç 
w Towarzystwie dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
7.1. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia,
7.2. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Ubezpieczonego,
7.3. dokumenty potwierdzajàce wystàpienie powa˝nego zachorowania 

u Ubezpieczonego:
a) karta wypisu ze szpitala lub karta leczenia ambulatoryjnego i wyniki badaƒ,
b) zaÊwiadczenie lekarskie wystawione przez specjalist´ odpowiedniej 

specjalnoÊci,
c) inne dokumenty wymienione w odpowiednich defi nicjach powa˝nych 

zachorowaƒ.
8. W celu ustalenia zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia, Towarzystwo zastrzega sobie 

prawo skierowania Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie w zakresie 
okreÊlonym przez Towarzystwo i przeprowadzone przez lekarzy wskazanych przez 
Towarzystwo i na koszt Towarzystwa. 

9. Suma Êwiadczeƒ wyp∏aconych z tytu∏u Umowy dodatkowej oraz z Umowy 
dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolnoÊci do pracy zarobkowej, 
powsta∏ych wskutek tego samego zdarzenia, nie mo˝e przekroczyç 100% sumy 
ubezpieczenia dla Umowy.

Artyku∏ VII 

Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

1. Przed up∏ywem trzech lat od daty zawarcia Umowy Towarzystwo mo˝e 
odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia, je˝eli przy zawieraniu Umowy Ubezpieczony lub 
Ubezpieczajàcy poda∏ informacje nieprawdziwe, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà 
wp∏ywu na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà 
ubezpieczeniowà.

2. Prawo do Êwiadczenia w zwiàzku z wystàpieniem powa˝nego zachorowania nie 
zostanie przyznane, je˝eli wystàpienie powa˝nego zachorowania bezpoÊrednio lub 
poÊrednio spowodowane by∏o przyczynami wymienionymi w art. V ust. 3 oraz art. XVII 
ust. 2 OWU Umowy, a ponadto, jeÊli zwiàzane by∏o z:
2.1. wadami wrodzonymi i schorzeniami b´dàcymi ich skutkiem,
2.2. chorobà AIDS Ubezpieczonego lub zara˝eniem si´ wirusem HIV.
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Artyku∏ VIII 

Postanowienia koƒcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si´ odpowiednio 
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 
z dnia 17 marca 2009 r. i majà zastosowanie do Umów dodatkowych zawieranych 
od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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POWA˚NEJ OPERACJI

OWU MMO_FPP2.04.2009

Artyku∏ I 

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek powa˝nej 
operacji, zwane dalej „OWU”, stosuje si´ do Umów zawieranych jako rozszerzenie 
Umów zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Generali 
ProFamilia.

2. Umowa dodatkowa jest integralnà cz´Êcià Umowy, mo˝e byç zawarta jedynie jako 
rozszerzenie Umowy i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ Umowa.

Artyku∏ II

Defi nicje

Terminy okreÊlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali ProFamilia stosuje si´ 
odpowiednio tak˝e w niniejszych OWU. Do terminów tych dodaje si´:

Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej - kwota okreÊlona w polisie, b´dàca 
podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku poddania Ubezpieczonego 
powa˝nej operacji.

Karencja - okres wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa w przypadkach okreÊlonych 
w niniejszych OWU. 

Operacja - inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonywany w szpitalu, w obecnoÊci 
anestezjologa, przez osob´, która zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa 
jest uprawniona do jego przeprowadzenia, polegajàcy na otwarciu przestrzeni i jam 
cia∏a lub Êwiat∏a narzàdów wewn´trznych, po∏àczony z bezpoÊrednià ingerencjà w ich 
wn´trze. Operacja musi byç konieczna z medycznego punktu widzenia do leczenia albo 
z∏agodzenia przyczyn lub objawów choroby, uszkodzeƒ cia∏a, przywrócenia prawid∏owych 
czynnoÊci narzàdu lub uk∏adu, albo usuni´cia ca∏oÊci lub cz´Êci narzàdu z ogniskiem 
chorobowym.

Szpital - dzia∏ajàcy zgodnie z polskim prawem zak∏ad lecznictwa zamkni´tego 
przeznaczony dla chorych wymagajàcych opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych 
lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym ca∏odobowà opiek´ Êredniego 
i wy˝szego personelu medycznego. Defi nicja szpitala nie obejmuje oÊrodków opieki 
spo∏ecznej, oÊrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, oÊrodków 
leczenia uzale˝nieƒ od narkotyków, alkoholu i innych, oÊrodków sanatoryjnych, 
rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.

Artyku∏ III 

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje wy∏àcznie operacje wymienione w Za∏àczniku 

do Umowy dodatkowej przeprowadzone w okresie udzielania ochrony 
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ubezpieczeniowej, pod warunkiem ˝e zosta∏y one przeprowadzone na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje operacji:
3.1. które zosta∏y zalecone Ubezpieczonemu lub o których postanowiono przed 

dniem obj´cia go ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Umowy dodatkowej,
3.2. których przyczyny zosta∏y zdiagnozowane lub by∏y leczone u Ubezpieczonego 

przed dniem zawarcia umowy dodatkowej. 

Artyku∏ IV 

Umowa dodatkowa

1. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta je˝eli wiek Ubezpieczonego w dacie poczàtku 
okresu Ubezpieczenia wynosi nie mniej ni˝ 15 lat i nie wi´cej ni˝ 55 lat. 

2. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta w ka˝dà rocznic´ polisy, ze skutkiem 
od najbli˝szej rocznicy polisy nast´pujàcej po pisemnym zatwierdzeniu jej zawarcia 
przez Towarzystwo. 

3. Umowa dodatkowa zostaje zawarta na okres 1 roku. Co roku okres, na jaki zawarto 
Umow´ dodatkowà, ulega automatycznemu przed∏u˝eniu na kolejny rok, chyba ˝e 
Ubezpieczajàcy lub Towarzystwo z∏o˝y pisemne oÊwiadczenie o nieprzed∏u˝aniu 
Umowy dodatkowej, na co najmniej 30 dni przed up∏ywem ka˝dego okresu, na jaki 
zawarto Umow´ dodatkowà.

4. W przypadku gdy Ubezpieczajàcy nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci automatycznego 
przed∏u˝enia Umowy dodatkowej, traci prawo do ponownego zawarcia Umowy 
dodatkowej w przysz∏oÊci.

5. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie lub 
do∏àczonych do niej aneksach.

6. Okres karencji wynosi 90 dni i liczony jest od daty poczàtku okresu ubezpieczenia 
Umowy dodatkowej okreÊlonej w polisie lub do∏àczonych do niej aneksach oraz 
od daty wznowienia Umowy, a tak˝e wznowienia op∏acania sk∏adek po zawieszeniu 
ich p∏atnoÊci. Karencja nie dotyczy operacji, których przeprowadzenie 
by∏o nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku.

7. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa ochrona ubezpieczeniowa. 
W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek, Towarzystwo przywróci ochron´ 
ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie Umowy dodatkowej, z zastrze˝eniem 
postanowieƒ ust. 6.

8. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa, a Umowa 
dodatkowa zostaje rozwiàzana w przypadkach okreÊlonych w Umowie oraz:
8.1. z dniem rozwiàzania Umowy,
8.2. z dniem zamiany Umowy w ubezpieczenie bezsk∏adkowe,
8.3. z dniem poprzedzajàcym rocznic´ polisy, nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez 

Ubezpieczonego 56-tego roku ˝ycia,
8.4. z up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta lub automatycznie odnowiona,
8.5. z dniem rozwiàzania Umowy dodatkowej.

9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy dodatkowej 
lub zawarcia jej na warunkach odbiegajàcych od wnioskowanych, w zale˝noÊci 
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od stopnia ryzyka ubezpieczeniowego, ocenionego na podstawie uzyskanych 
informacji.

10. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej wygasa ochrona ubezpieczeniowa.
11. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adki regularnej Towarzystwo przywróci 

ochron´ ubezpieczeniowà.

Artyku∏ V 

Suma ubezpieczenia i sk∏adka

1. Sk∏adka za Umow´ dodatkowà doliczana jest do sk∏adki regularnej za Umow´ i p∏atna 
jest z tà samà cz´stotliwoÊcià oraz w tych samych terminach.

2. Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej podlega indeksacji zgodnie 
z postanowieniami Umowy i jest mo˝liwa tylko wtedy, gdy jednoczeÊnie indeksowana 
jest suma ubezpieczenia Umowy. Indeksacja sumy ubezpieczenia dla Umowy 
dodatkowej powoduje odpowiednie, dla aktualnego wieku i p∏ci ubezpieczonego, 
podwy˝szenie sk∏adki regularnej.

3. W przypadku przed∏u˝enia Umowy dodatkowej na kolejne okresy Towarzystwo 
zaproponuje nie póêniej ni˝ 30 dni przed datà rozpocz´cia kolejnego okresu 
ubezpieczenia nowà wysokoÊç sk∏adki ustalonà na podstawie aktualnego wieku i p∏ci 
Ubezpieczonego, przy zastosowaniu aktualnej taryfy sk∏adek.

4. Obliczenie podwy˝szonych sk∏adek w zwiàzku z indeksacjà na podstawie 
odpowiednich postanowieƒ Umowy, dokonywane jest dla aktualnego w danym roku 
polisy wieku i p∏ci Ubezpieczonego.

Artyku∏ VI 

Wyp∏ata Êwiadczenia 

1. W przypadku poddania Ubezpieczonego operacji, Towarzystwo wyp∏aca 
Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci cz´Êci sumy ubezpieczenia dla Umowy 
dodatkowej okreÊlonej w Katalogu powa˝nych operacji. Katalog stanowi za∏àcznik 
do Umowy dodatkowej. 

2. W przypadku gdy w okresie kolejnych 30 dni, w czasie których Towarzystwo 
udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u Umowy dodatkowej, zosta∏y 
przeprowadzone u Ubezpieczonego inne operacje, niezale˝nie od ich iloÊci 
Towarzystwo wyp∏aci jedno Êwiadczenie, w wysokoÊci Êwiadczenia nale˝nego za 
operacj´ o najwy˝szej wartoÊci spoÊród wszystkich operacji przeprowadzonych w tym 
okresie.

3. W przypadku, gdy operacja przeprowadzona u Ubezpieczonego jest obj´ta wi´cej ni˝ 
jednà kategorià, Towarzystwo wyp∏aci jedno Êwiadczenie w wysokoÊci Êwiadczenia 
wynikajàcego z kategorii o najwy˝szej wartoÊci Êwiadczenia spoÊród kategorii, 
do których zakwalifi kowano operacj´.

4. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at´ Êwiadczenia zobowiàzana jest z∏o˝yç 
w Towarzystwie dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
4.1. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia,
4.2. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Ubezpieczonego,
4.3. dokumenty potwierdzajàce przeprowadzenie u Ubezpieczonego operacji:

a) karta wypisu ze szpitala lub karta leczenia ambulatoryjnego i wyniki badaƒ,
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b) zaÊwiadczenie lekarskie.
5. W celu ustalenia zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia, Towarzystwo zastrzega sobie 

prawo skierowania Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie w zakresie 
okreÊlonym przez Towarzystwo i przeprowadzone przez lekarzy wskazanych przez 
Towarzystwo i na koszt Towarzystwa. 

6. W przypadku poddania Ubezpieczonego operacji, Ubezpieczony zobowiàzany jest, 
pod rygorem utraty prawa do Êwiadczenia, do:
6.1. umo˝liwienia Towarzystwu uzyskania informacji dotyczàcych okolicznoÊci 

wystàpienia zdarzenia powodujàcego koniecznoÊç przeprowadzenia operacji,
6.2. dostarczenia Towarzystwu wszelkich dokumentów, jakie uznane zostanà 

za niezb´dne do rozpatrzenia zasadnoÊci roszczenia i ustalenia wysokoÊci 
Êwiadczenia.

7. Je˝eli Ubezpieczony nie dope∏ni∏ obowiàzków wymienionych w ust. 6, 
a mia∏o to wp∏yw na mo˝liwoÊç ustalenia zasadnoÊci roszczenia, Towarzystwo ma 
prawo do odmowy przyznania Êwiadczenia. 

Artyku∏ VII 

Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

1. Przed up∏ywem trzech lat od daty zawarcia Umowy Towarzystwo mo˝e odmówiç 
wyp∏aty Êwiadczenia, je˝eli przy zawieraniu Umowy dodatkowej Ubezpieczony lub 
Ubezpieczajàcy poda∏ informacje nieprawdziwe, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà 
wp∏ywu na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà 
ubezpieczeniowà.

2. Prawo do Êwiadczenia w zwiàzku z poddaniem Ubezpieczonego operacji nie zostanie 
przyznane, je˝eli koniecznoÊç jej przeprowadzenia bezpoÊrednio lub poÊrednio 
spowodowana by∏a przyczynami wymienionymi w art. V ust. 3 oraz art. XVII ust. 2 
OWU Umowy, a ponadto, jeÊli zwiàzana by∏a z:
2.1. wadami wrodzonymi i schorzeniami b´dàcymi ich skutkiem,
2.2. chorobà AIDS Ubezpieczonego lub zara˝eniem si´ wirusem HIV,
2.3. pe∏nieniem zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:
3.1. operacji plastycznych lub kosmetycznych, z wyjàtkiem operacji niezb´dnych 

do usuni´cia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków zaistnia∏ych w czasie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej,

3.2. operacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu terapii genowej lub operacji 
na p∏odzie ludzkim. 

4. Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli przeprowadzenie operacji mia∏o na celu:
4.1. poddanie si´ leczeniu dentystycznemu, z wyjàtkiem przypadków, gdy pobyt 

w klinice chirurgii szcz´kowej spowodowany zosta∏ nieszcz´Êliwym wypadkiem,
4.2. pobranie narzàdów lub tkanek do przeszczepu,
4.3. skorygowanie wady wzroku,
4.4. zmian´ p∏ci,
4.5. pozbawienie p∏odnoÊci, leczenie bezp∏odnoÊci,
4.6. leczenie lub zabiegi zwiàzane z cià˝à, porodem i po∏ogiem,
4.7. leczenie wszelkiego rodzaju uzale˝nieƒ. 
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Artyku∏ VIII 

Postanowienia koƒcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si´ odpowiednio 
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 
z dnia 17 marca 2009 r. i majà zastosowanie do Umów dodatkowych zawieranych 
od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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POBYTU W SZPITALU

OWU DCHB_FPP2.04.2009

Artyku∏ I 

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu, 
zwane dalej „OWU”, stosuje si´ do Umów zawieranych jako rozszerzenie Umów 
zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Umowa dodatkowa jest integralnà cz´Êcià Umowy, mo˝e byç zawarta jedynie jako 
rozszerzenie Umowy i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ Umowa.

Artyku∏ II

Defi nicje

Terminy okreÊlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali ProFamilia stosuje si´ 
odpowiednio tak˝e w niniejszych OWU. Do terminów tych dodaje si´:

Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej - kwota okreÊlona w polisie b´dàca 
podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku pobytu Ubezpieczonego 
w szpitalu.

Karencja - okres wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa w przypadkach okreÊlonych 
w niniejszych OWU.

Szpital - dzia∏ajàcy zgodnie z polskim prawem zak∏ad lecznictwa zamkni´tego 
przeznaczony dla chorych wymagajàcych opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych 
lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym ca∏odobowà opiek´ Êredniego 
i wy˝szego personelu medycznego. Defi nicja szpitala nie obejmuje oÊrodków opieki 
spo∏ecznej, oÊrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, oÊrodków 
leczenia uzale˝nieƒ od narkotyków, alkoholu i innych, oÊrodków sanatoryjnych, 
rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.

Pobyt w szpitalu - nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na zlecenie lekarza, 
s∏u˝àcy zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia chorego, trwajàcy co najmniej 
4 dni; poczàtek pobytu liczy si´ od daty zarejestrowania Ubezpieczonego jako pacjenta 
szpitala; za ostatni dzieƒ pobytu w szpitalu uwa˝a si´ dzieƒ, w którym Ubezpieczony zosta∏ 
wypisany ze szpitala.

Choroba - reakcja organizmu na dzia∏ania czynnika chorobotwórczego prowadzàca 
do zaburzeƒ czynnoÊciowych, zmian w tkankach, narzàdach, uk∏adach lub ca∏ym ustroju.

Artyku∏ III 

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który rozpoczà∏ si´ w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, spowodowany chorobà lub nieszcz´Êliwym wypadkiem.

3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje pobytów w szpitalu: 
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3.1. które zosta∏y zalecone Ubezpieczonemu lub o których postanowiono przed 
dniem obj´cia go ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Umowy dodatkowej,

3.2. których przyczyny zosta∏y zdiagnozowane lub by∏y leczone u Ubezpieczonego 
przed dniem zawarcia Umowy dodatkowej.

Artyku∏ IV 

Umowa dodatkowa

1. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta, je˝eli wiek Ubezpieczonego w dacie poczàtku 
okresu ubezpieczenia wynosi nie mniej ni˝ 15 lat i nie wi´cej ni˝ 55 lat. 

2. Umowa dodatkowa mo˝e byç zawarta w ka˝dà rocznic´ polisy, ze skutkiem 
od najbli˝szej rocznicy polisy nast´pujàcej po pisemnym zatwierdzeniu jej zawarcia 
przez Towarzystwo. 

3. Umowa dodatkowa zostaje zawarta na okres 1 roku. Co roku okres, na jaki zawarto 
Umow´ dodatkowà, ulega automatycznemu przed∏u˝eniu na kolejny rok, chyba ˝e 
Ubezpieczajàcy lub Towarzystwo z∏o˝y pisemne oÊwiadczenie o nieprzed∏u˝aniu 
Umowy dodatkowej na co najmniej 30 dni przed up∏ywem ka˝dego okresu, na jaki 
zawarto Umow´ dodatkowà.

4. W przypadku gdy Ubezpieczajàcy nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci automatycznego 
przed∏u˝enia Umowy dodatkowej, traci prawo do ponownego zawarcia Umowy 
dodatkowej w przysz∏oÊci.

5. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie lub 
do∏àczonych do niej aneksach. 

6. Okres karencji wynosi 90 dni i liczony jest od daty poczàtku okresu ubezpieczenia 
Umowy dodatkowej, okreÊlonej w polisie lub do∏àczonych do niej aneksach oraz 
od daty wznowienia Umowy, a tak˝e wznowienia op∏acania sk∏adek po zawieszeniu 
ich p∏atnoÊci. Karencja nie dotyczy pobytu w szpitalu, który spowodowany zosta∏ 
nieszcz´Êliwym wypadkiem.

7. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa ochrona ubezpieczeniowa. 
W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek, Towarzystwo przywróci ochron´ 
ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie Umowy dodatkowej, z zastrze˝eniem 
postanowieƒ ust. 6.

8. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa, a Umowa 
dodatkowa zostaje rozwiàzana w przypadkach okreÊlonych w Umowie oraz:
8.1. z dniem rozwiàzania Umowy,
8.2. z dniem przekszta∏cenia Umowy w ubezpieczenie bezsk∏adkowe,
8.3. z dniem poprzedzajàcym w rocznic´ polisy, nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez 

Ubezpieczonego 56-tego roku ˝ycia,
8.4. z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta lub automatycznie odnowiona,
8.5. z dniem rozwiàzania Umowy dodatkowej.

9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy dodatkowej 
lub zawarcia jej na warunkach odbiegajàcych od wnioskowanych, w zale˝noÊci 
od stopnia ryzyka ubezpieczeniowego, ocenionego na podstawie uzyskanych 
informacji.

10. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej wygasa ochrona ubezpieczeniowa.
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11. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adki regularnej Towarzystwo przywróci 
ochron´ ubezpieczeniowà.

Artyku∏ V 

Suma ubezpieczenia i sk∏adka

1. Sk∏adka za Umow´ dodatkowà doliczana jest do sk∏adki regularnej za Umow´ i p∏atna 
jest z tà samà cz´stotliwoÊcià oraz w tych samych terminach.

2. Suma ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej podlega indeksacji zgodnie 
z postanowieniami Umowy i jest mo˝liwa tylko wtedy, gdy jednoczeÊnie indeksowana 
jest suma ubezpieczenia dla Umowy. Indeksacja sumy ubezpieczenia dla Umowy 
dodatkowej powoduje odpowiednie, dla aktualnego wieku i p∏ci ubezpieczonego, 
podwy˝szenie sk∏adki regularnej.

3. W przypadku przed∏u˝enia Umowy dodatkowej na kolejne okresy, Towarzystwo 
zaproponuje nie póêniej ni˝ na 30 dni przed datà rozpocz´cia kolejnego okresu 
ubezpieczenia nowà wysokoÊç sk∏adki ustalonà na podstawie aktualnego wieku i p∏ci 
Ubezpieczonego, przy zastosowaniu aktualnej taryfy sk∏adek.

4. Obliczenie sk∏adek podwy˝szonych w zwiàzku z indeksacjà na podstawie 
odpowiednich postanowieƒ Umowy dokonywane jest dla aktualnego w danym roku 
polisy wieku i p∏ci Ubezpieczonego.

Artyku∏ VI 

Wyp∏ata Êwiadczenia

1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, Towarzystwo wyp∏aci 
Ubezpieczonemu Êwiadczenie równe:
1.1. sumie dziennych stawek chorobowych za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu 

spowodowany chorobà,
1.2. sumie dziennych stawek wypadkowych za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu 

spowodowany nieszcz´Êliwym wypadkiem.
2. Dzienna stawka chorobowa jest równa 0,5% sumy ubezpieczenia dla Umowy 

dodatkowej.
3. Dzienna stawka wypadkowa jest równa 1% sumy ubezpieczenia dla Umowy 

dodatkowej za pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu, za kolejne dni pobytu w szpitalu 
wynosi ona 0,5% sumy ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej.

4. Towarzystwo wyp∏aci ∏àcznie Êwiadczenia za nie wi´cej ni˝ 100 dni pobytu w szpitalu 
w danym roku polisy.

5. Je˝eli w tym samym czasie przyczynà pobytu w szpitalu jest zarówno choroba, jak 
i nieszcz´Êliwy wypadek, Towarzystwo wyp∏aca jedno Êwiadczenie w zwiàzku z tym 
pobytem, jego wysokoÊç ustala si´ przy zastosowaniu dziennej stawki wypadkowej.

6. W przypadku gdy w jednym dniu Ubezpieczony by∏ pacjentem wi´cej ni˝ jednego 
szpitala, Êwiadczenie wyp∏acane jest w zwiàzku z pobytem w jednym szpitalu.

7. W przypadku jednorazowego pobytu w szpitalu, którego okres przekracza 30 dni, 
Ubezpieczony ma prawo do uzyskania cz´Êci Êwiadczenia, którego wysokoÊç 
wynika z cz´Êci okresu pobytu w szpitalu. Powy˝sze uprawnienie przys∏uguje 
Ubezpieczonemu dla ka˝dego 30-dniowego okresu pobytu w szpitalu.
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8. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at´ Êwiadczenia zobowiàzana jest z∏o˝yç 
w Towarzystwie dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
8.1. wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia,
8.2. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Ubezpieczonego,
8.3. kart´ wypisu ze szpitala.

9. W przypadku zg∏oszenia roszczenia z tytu∏u pobytu w szpitalu Ubezpieczonego, 
Ubezpieczony zobowiàzany jest, pod rygorem utraty prawa do Êwiadczenia, do:
9.1. umo˝liwienia Towarzystwu uzyskania informacji dotyczàcych okolicznoÊci 

wystàpienia zdarzenia powodujàcego koniecznoÊç pobytu w szpitalu 
Ubezpieczonego,

9.2. dostarczenia Towarzystwu wszelkich dokumentów, jakie uznane zostanà 
za niezb´dne do rozpatrzenia zasadnoÊci roszczenia i ustalenia wysokoÊci 
Êwiadczenia.

10. Je˝eli Ubezpieczony nie dope∏ni∏ obowiàzków wymienionych w ust. 9, 
a mia∏o to wp∏yw na mo˝liwoÊç ustalenia zasadnoÊci roszczenia, Towarzystwo ma 
prawo do odmowy przyznania Êwiadczenia. 

Artyku∏ VII 

Ograniczenia i wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

1. Przed up∏ywem trzech lat od daty zawarcia Umowy, Towarzystwo mo˝e 
odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia, je˝eli przy zawieraniu Umowy Ubezpieczony lub 
Ubezpieczajàcy poda∏ informacje nieprawdziwe, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà 
wp∏ywu na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà 
ubezpieczeniowà.

2. Prawo do Êwiadczenia w zwiàzku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu nie 
zostanie przyznane, je˝eli koniecznoÊç hospitalizacji bezpoÊrednio lub poÊrednio 
spowodowana by∏a przyczynami wymienionymi w art. V ust. 3 oraz art. XVII ust. 2 
OWU Umowy, a ponadto, jeÊli zwiàzana by∏o z:
2.1. wadami wrodzonymi i schorzeniami b´dàcymi ich skutkiem,
2.2. chorobà AIDS Ubezpieczonego lub zara˝eniem si´ wirusem HIV, 
2.3. pe∏nieniem zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

3. Âwiadczenie, o którym mowa w art. VI ust. 1, nie zostanie wyp∏acone, je˝eli pobyt 
w szpitalu mia∏ na celu:
3.1. operacj´ plastycznà lub kosmetycznà, z wyjàtkiem operacji niezb´dnej 

do usuni´cia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków zaistnia∏ych w czasie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej,

3.2. operacj´ przeprowadzanà przy wykorzystaniu terapii genowej lub operacj´ 
na p∏odzie ludzkim, 

3.3. wykonywanie rutynowych badaƒ lekarskich, badaƒ biochemicznych, badaƒ 
rentgenowskich niewynikajàcych z zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku,

3.4. wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych,
3.5. leczenie lub zabiegi zwiàzane z cià˝à, porodem i po∏ogiem,
3.6. poddanie si´ leczeniu dentystycznemu, z wyjàtkiem przypadków, gdy pobyt 

w klinice chirurgii szcz´kowej spowodowany zosta∏ nieszcz´Êliwym wypadkiem;
3.7. pobranie narzàdów lub tkanek do przeszczepu,
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3.8. skorygowanie wady wzroku,
3.9. zmian´ p∏ci,
3.10. pozbawienie p∏odnoÊci, leczenie bezp∏odnoÊci, 
3.11. leczenie wszelkiego rodzaju uzale˝nieƒ. 

Artyku∏ VIII 

Postanowienia koƒcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si´ odpowiednio 
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia.

2. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 
z dnia 17 marca 2009 r. i majà zastosowanie do Umów dodatkowych zawieranych 
od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.



51

ZASADY LOKOWANIA ÂRODKÓW 
UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITA¸OWEGO

Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego stanowià za∏àcznik 
do wszystkich umów ubezpieczenia inwestujàcych w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy 
i sà ich integralnà cz´Êcià.

Artyku∏ I

Wykaz oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych

Towarzystwo tworzy nast´pujàce ubezpieczeniowe fundusze kapita∏owe:

1. Fundusz Agresywny,
2. Fundusz Agresywny IKE,
3. Fundusz Mieszany, 
4. Fundusz Mieszany IKE,
5. Fundusz Obligacji,
6. Fundusz Obligacji IKE,
7. Fundusz Lokacyjny,
8. Fundusz Specjalistyczny,
9. Fundusz Gwarantowany,
10. Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego,
11. Portfel Zagraniczny Surowcowy.

Artyku∏ II

Charakterystyka aktywów wchodzàcych w sk∏ad funduszy

Aktywa Funduszy mogà byç inwestowane w nast´pujàce instrumenty fi nansowe:

1. papiery wartoÊciowe emitowane, por´czone lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa 
oraz organizacje mi´dzynarodowe, których cz∏onkiem jest Rzeczpospolita Polska,

2. obligacje emitowane lub por´czone przez jednostki samorzàdu terytorialnego lub 
zwiàzki jednostek samorzàdu terytorialnego,

3. inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe o sta∏ej stopie dochodu,
4. akcje, w tym dopuszczone do publicznego obrotu,
5. jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
6. inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe o zmiennej stopie dochodu,
7. listy zastawne,
8. depozyty bankowe,
9. instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje 

zamienne, o ile s∏u˝à zmniejszeniu ryzyka zwiàzanego z innymi aktywami 
stanowiàcymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Artyku∏ III

Kryteria doboru aktywów

Proporcje mi´dzy ró˝nymi kategoriami aktywów funduszy sà uzale˝nione od rodzaju 
funduszu oraz podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Przy ocenie bie˝àcej 
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i prognozowanej sytuacji na rynku akcji s∏u˝àcej podj´ciu decyzji o alokacji Êrodków oraz 
doborze akcji do portfela uwzgl´dniane b´dà m.in. analiza sprawozdaƒ fi nansowych 
spó∏ek, prognozy fi nansowe, ocena kadry zarzàdzajàcej, ocena pozycji rynkowej 
i perspektyw rozwoju spó∏ek, poziom cen oraz ryzyko p∏ynnoÊci poszczególnych akcji. 
Przy ocenie kszta∏towania rentownoÊci d∏u˝nych papierów wartoÊciowych s∏u˝àcej 
podj´ciu decyzji o alokacji Êrodków oraz doborze instrumentów do portfela uwzgl´dniane 
b´dà m.in. bie˝àcy i prognozowany poziom stóp procentowych, bie˝àcy i prognozowany 
poziom infl acji, ryzyko p∏ynnoÊci.

Artyku∏ IV

Zasady dywersyfi kacji aktywów i ograniczenia inwestycyjne

1. Fundusz Agresywny
1.1. aktywa Funduszu Agresywnego mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, 

o których mowa w art. II,
1.2. instrumenty fi nansowe, o których mowa w art. II ust. 4, mogà stanowiç do 90% 

aktywów funduszu.
2. Fundusz Agresywny IKE

2.1. aktywa Funduszu Agresywnego IKE mogà byç lokowane w instrumenty 
fi nansowe, o których mowa w art. II,

2.2. instrumenty fi nansowe, o których mowa w art. II ust. 4, mogà stanowiç do 90% 
aktywów funduszu.

3. Fundusz Mieszany
3.1. aktywa Funduszu Mieszanego mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, 

o których mowa w art. II, z wy∏àczeniem ust. 9,
3.2. instrumenty fi nansowe, o których mowa w art. II ust. 4, mogà stanowiç do 50% 

aktywów Funduszu Mieszanego.
4. Fundusz Mieszany IKE

4.1. aktywa Funduszu Mieszanego IKE mogà byç lokowane w instrumenty 
fi nansowe, o których mowa w art. II, z wy∏àczeniem ust. 9,

4.2. instrumenty fi nansowe, o których mowa w art. II ust. 4, mogà stanowiç do 50% 
aktywów Funduszu Mieszanego.

5. Fundusz Obligacji
5.1. aktywa Funduszu Obligacji mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, 

o których mowa w art. II, z wy∏àczeniem ust. 4 i 9,
5.2. aktywa Funduszu Obligacji mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, 

o których mowa w art. II ust. 5, jeÊli statut funduszy opisanych w ust. 5 nie 
dopuszcza lokat w instrumenty wymienione w art. II ust. 4 i 9.

6. Fundusz Obligacji IKE
6.1. aktywa Funduszu Obligacji IKE mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, 

o których mowa w art. II, z wy∏àczeniem ust. 4 i 9,
6.2. aktywa Funduszu Obligacji mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, 

o których mowa w art. II ust. 5, jeÊli statut funduszy opisanych w ust. 5 nie 
dopuszcza lokat w instrumenty wymienione w art. II ust. 4 i 9.

7. Fundusz Lokacyjny
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7.1. aktywa Funduszu Lokacyjnego mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, 
o których mowa w art. II, z wy∏àczeniem ust. 4 i 9.

8. Fundusz Specjalistyczny
8.1. aktywa Funduszu Specjalistycznego mogà byç lokowane w instrumenty 

fi nansowe, o których mowa w art. II,
8.2. aktywa wymienione w art. II ust. 4 odwzorowujà portfel ubezpieczeniowego 

funduszu kapita∏owego Fundusz Agresywny,
8.3. lokaty, o których mowa w art. II ust. 5, dokonywane sà jedynie w jednostki 

uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w akcyjnych funduszach 
inwestycyjnych, tzn. takich, których minimalne zaanga˝owanie w akcje 
okreÊlone w statucie funduszu jest nie ni˝sze ni˝ 60% wartoÊci aktywów 
funduszu,

8.4. suma wartoÊci aktywów Funduszu Specjalistycznego lokowanych w instrumenty 
fi nansowe, o których mowa w art. II. ust. 4 i 5, stanowi od 25% do 75% aktywów 
funduszu (Cz´Êç Akcyjna Funduszu),

8.5. w sk∏ad Cz´Êci Akcyjnej Funduszu, o której mowa w pkt 8.4, wchodzà jednostki 
uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne co najmniej dwóch towarzystw 
funduszy inwestycyjnych.

9. Fundusz Gwarantowany
9.1. aktywa Funduszu Gwarantowanego mogà byç lokowane w instrumenty 

fi nansowe, o których mowa w art. II, z wy∏àczeniem ust. 4 i 9.
10. Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

10.1. aktywa Funduszu Zabezpieczenie Emerytalnego mogà byç lokowane 
w instrumenty fi nansowe, o których mowa w art.. II, z wy∏àczeniem pkt. 9;

10.2. instrumenty fi nansowe, o których mowa w art. II pkt. 4 mogà stanowiç do 50% 
aktywów Funduszu Zabezpieczenia Emerytalnego.

11. Portfel Zagraniczny Surowcowy
11.1. Aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. II, z wy∏àczeniem ust. 4 i 9.
11.2. Suma wartoÊci lokat, wymienionych w art. II ust 5, stanowi co najmniej 90% 

wartoÊci aktywów Funduszu.
11.3. Lokaty, o których mowa w art. II ust 5, dokonywane sà jedynie w jednostki 

uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, których 
polityka inwestycyjna zak∏ada inwestowanie w akcje spó∏ek lub inne instrumenty 
fi nansowe zwiàzane z rynkiem surowcowym.

Artyku∏ V

Zasady i terminy wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego

1. Aktywa i zobowiàzania Funduszu wyceniane sà w wartoÊci godziwej zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowoÊci i aktów wykonawczych.

2. WartoÊç aktywów i zobowiàzaƒ ustala si´ na ka˝dy Dzieƒ Wyceny. 
3. WartoÊç Aktywów Netto na dzieƒ wyceny ustala si´, pomniejszajàc wartoÊç aktywów 

o zobowiàzania (w tym rezerwy na wynagrodzenie Towarzystwa oraz koszty i wydatki 
zwiàzane z aktywami Funduszu).
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4. Z aktywów Funduszu pokrywane jest wynagrodzenie Towarzystwa okreÊlone w OWU 
oraz koszty i wydatki zwiàzane z aktywami Funduszu, w szczególnoÊci:
4.1. koszty z tytu∏u us∏ug poÊrednictwa zwiàzanego z nabywaniem i zbywaniem 

sk∏adników aktywów Funduszu - w wysokoÊci okreÊlonej w umowie 
z poÊrednikiem lub zgodnie z obowiàzujàcà tabelà prowizji i op∏at poÊrednika,

4.2. koszty op∏at transakcyjnych zwiàzanych z nabywaniem i zbywaniem 
sk∏adników aktywów Funduszu ponoszone na rzecz instytucji rozliczeniowych, 
z poÊrednictwa których Fundusz jest obowiàzany korzystaç - zgodnie 
z obowiàzujàcà tabelà prowizji i op∏at instytucji rozliczeniowych, oraz koszty 
op∏at transakcyjnych zwiàzanych z nabywaniem i zbywaniem sk∏adników 
aktywów Funduszu ponoszone na rzecz banku depozytariusza - w wysokoÊci 
okreÊlonej w umowie z tym bankiem lub zgodnie z obowiàzujàcà tabelà prowizji 
i op∏at banku,

4.3. koszty prowizji bankowych zwiàzanych z przekazywaniem Êrodków pieni´˝nych 
i obs∏ugà rachunków bankowych w zwiàzku z zarzàdzaniem aktywami Funduszu 
- w wysokoÊci okreÊlonej w umowie z bankiem lub zgodnie z obowiàzujàcà 
tabelà prowizji i op∏at banku,

4.4. koszty i op∏aty zwiàzane z przechowywaniem oraz weryfi kacjà wyceny aktywów 
Funduszu: koszty na rzecz instytucji rozliczeniowych za przechowywanie 
aktywów - w wysokoÊci okreÊlonej w obowiàzujàcej tabeli prowizji i op∏at, oraz 
koszty na rzecz banku depozytariusza za przechowywanie i weryfi kacj´ aktywów 
Funduszu - w wysokoÊci okreÊlonej w umowie z tym bankiem lub zgodnie 
z obowiàzujàcà tabelà prowizji i op∏at banku,

4.5. podatki i inne obcià˝enia na∏o˝one przez w∏aÊciwe organy paƒstwowe 
w zwiàzku z zarzàdzaniem aktywami Funduszu - w wysokoÊci obowiàzujàcych 
stawek podatkowych.

5. Cen´ Jednostki Uczestnictwa ustala si´, dzielàc wartoÊç Aktywów Netto Funduszu 
przez zarejestrowanà w ksi´gach w Dniu Wyceny iloÊç Jednostek Uczestnictwa 
z dok∏adnoÊcià do 4 miejsc po przecinku.

6. Towarzystwo informuje Uczestników Funduszu o Cenie Jednostki Uczestnictwa 
poprzez publikacj´ na stronie internetowej Towarzystwa www.generali.pl w ka˝dym 
dniu wyceny. 

Artyku∏ VI

Niniejsze Zasady zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Towarzystwa Nr GL/1/1/3/2009 z dnia 17 marca 
2009 r. i majà zastosowanie od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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Katalog powa˝nych operacji stanowi za∏àcznik do umowy Dodatkowego Ubezpieczenia 
na Wypadek Powa˝nej Operacji i jest jej integralnà cz´Êcià.

Lp. NAZWA OPERACJI
% Sumy

ubezpieczenia
OPERACJE UKŁADU NERWOWEGO

1. Rozległe wyci´cie tkanki mózgowej 100%
2. Wyci´cie zmiany w tkance mózgowej 100%
3. Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej 100%
4. Drena˝ zmiany w tkance mózgowej 80%
5. Neurostymulacja mózgu 80%
6. Wytworzenie przetoki komory mózgowej (wentrykulostomii) 60%
7. Rewizja wentrykulostomii 60%
8. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne na komorach mózgowych 60%
9. Zabiegi dotyczàce przestrzeni podpaj´czynówkowej mózgu 80%
10. Przeszczep nerwów czaszkowych 100%
11. Wewnàtrzczaszkowe przeci´cie nerwów czaszkowych 100%
12. Pozaczaszkowe wyci´cie nerwu bł´dnego 80%
13. Pozaczaszkowe wyci´cie innego nerwu czaszkowego 80%
14. Wyci´cie zmiany w obr´bie nerwu czaszkowego 100%
15. Operacja naprawcza nerwu czaszkowego 100%
16. Wewnàtrzczaszkowe stereotaktyczne uwolnienie nerwu czaszkowego 80%
17. Neurostymulacja nerwu czaszkowego 60%
18. Wyci´cie zmiany w obr´bie opon mózgowych 100%
19. Operacja naprawcza opony twardej 100%
20. Drena˝ przestrzeni zewnàtrzoponowej 100%
21. Drena˝ przestrzeni podoponowej 100%
22. Cz´Êciowe wyci´cie rdzenia kr´gowego 100%
23. Operacje na korzeniach nerwów rdzeniowych 100%
24. Wyci´cie nerwu obwodowego 40%
25. Zniszczenie nerwu obwodowego 40%
26. Wyci´cie zmiany w obr´bie nerwu obwodowego 40%
27. Mikrochirurgiczna operacja naprawcza nerwu obwodowego 60%
28. Wyci´cie nerwu współczulnego (sympatektomia) w odcinku szyjnym 60%
29. Wyci´cie przysadki 80%
30. Zniszczenie przysadki 80%
31. Operacje szyszynki 80%

OPERACJE UKŁADU DOKREWNEGO ORAZ GRUCZOŁU SUTKOWEGO
32. Wyci´cie tarczycy 40%
33. Operacje dotyczàce nieprawidłowo umiejscowionej tkanki tarczycy 80%
34. Operacje dotyczàce przewodu tarczowo-j´zykowego 60%
35. Wyci´cie przytarczyc(y) 80%
36. Wyci´cie grasicy 40%
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37. Wyci´cie nadnercza 60%
38. Operacje dotyczàce nieprawidłowej tkanki nadnerczy 60%
39. Całkowita amputacja sutka 40%
40. Operacje rekonstrukcyjne sutka 40%
41. Operacje na przewodach mlekonoÊnych sutka 40%
42. Operacje brodawki sutkowej 40%

OPERACJE OKA
43. Usuni´cie oka (gałki ocznej) - enukleacja 40%
44. Wyci´cie zmiany w obr´bie oczodołu 60%
45. Wszczepienie protezy oka 40%
46. Rewizja protezy oka 40%
47. Plastyczna operacja naprawcza oczodołu 60%
48. Naci´cie oczodołu 40%
49. Połàczone operacje mi´Êni oka 60%
50. Cofni´cie mi´Ênia oka 40%
51. Wyci´cie mi´Ênia oka 40%
52. Cz´Êciowe rozdzielenie Êci´gna mi´Ênia oka 40%
53. Zeszycie rogówki 20%
54. Wyci´cie zmiany w obr´bie twardówki 40%
55. Operacje odklejajàcej si´ siatkówki z klamrowaniem 20%
56. Wyci´cie t´czówki 40%
57. Operacje fi ltrujàce t´czówki 60%
58. Wyci´cie ciała rz´skowego 40%
59. Zewnàtrztorebkowe wyci´cie soczewki 40%
60. Wewnàtrztorebkowe wyci´cie soczewki 40%
61. Operacje ciała szklistego 60%
62. Odklejenie siatkówki - leczenie fotokoagulacjà 40%
63. Zniszczenie zmiany siatkówki 40%

OPERACJE LARYNGOLOGICZNE
64. Wypatroszenie komórek powietrznych wyrostka sutkowatego 80%
65. Operacje naprawcze błony b´benkowej 20%
66. Drena˝ ucha Êrodkowego 20%
67. Rekonstrukcja kosteczek słuchowych 80%
68. Wyci´cie zmiany ucha Êrodkowego 40%
69. Amputacja (resekcja) nosa 60%
70. Operacje zatoki szcz´kowej z dost´pu podwargowego 40%
71. Operacje zatoki czołowej 40%
72. Operacje zatoki klinowej 40%
73. Operacje niewyszczególnionej zatoki przynosowej 20%
74. Wyci´cie gardła 80%
75. Operacje naprawcze gardła 60%
76. Terapeutyczne zabiegi endoskopowe gardła 20%
77. Wyci´cie krtani 60%
78. Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie krtani 60%
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79. Odtworzenie krtani 80%
OPERACJE UKŁADU ODDECHOWEGO

80. Cz´Êciowe wyci´cie tchawicy 100%
81. Operacje plastyczne tchawicy 60%
82. Otwarta implantacja protezy tchawicy 60%
83. Wyłonienie tchawicy (tracheostomia) 40%
84. Otwarte operacje ostrogi tchawicy 60%
85. Cz´Êciowe wyci´cie oskrzela 60%

86.
Endofi beroskopowe zabiegi terapeutyczne w obr´bie dolnych dróg 
oddechowych

20%

87.
Terapeutyczne zabiegi endoskopowe w obr´bie dolnych dróg 
oddechowych z u˝yciem bronchoskopu

20%

88. Przeszczep płuca 100%
89. Wyci´cie płuca 100%
90. Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie płuca 80%
91. Otwarte operacje Êródpiersia 40%
92. Terapeutyczne zabiegi endoskopowe w Êródpiersiu 40%

OPERACJE JAMY USTNEJ
93. Wyci´cie j´zyka 60%
94. Wyci´cie zmiany w obr´bie j´zyka 20%
95. Wyci´cie zmiany w obr´bie podniebienia 20%
96. Korekcja zniekształcenia podniebienia 40%
97. Wyci´cie zmiany w obr´bie innych cz´Êci jamy ustnej 20%
98. Odtworzenie innej cz´Êci jamy ustnej 40%
99. Wyci´cie Êlinianki 40%
100. Wyci´cie zmiany w obr´bie Êlinianki 40%

101.
Przemieszczenie przewodu Êlinianki (przeszczepienie ujÊcia przewodu 
Êlinianki)

40%

102. Otwarte usuni´cie kamienia z przewodu Êlinianki 20%
103. Podwiàzanie przewodu Êlinianki 20%
104. Poszerzenie przewodu Êlinianki 20%
105. Usuni´cie kamienia ze Êwiatła przewodu Êlinianki 20%

OPERACJE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
106. Wyci´cie przełyku i ˝ołàdka 100%
107. Całkowite wyci´cie przełyku 100%
108. Cz´Êciowe wyci´cie przełyku 60%
109. Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie przełyku 60%
110. Zespolenie omijajàce przełyku 80%
111. Rewizja zespolenia przełykowego 60%
112. Operacja naprawcza przełyku 100%
113. Wytworzenie przetoki przełykowej 60%
114. Naci´cie przełyku 20%
115. Otwarte operacje ˝ylaków przełyku 60%
116. Otwarta implantacja protezy przełyku 60%
117. Fiberoendoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie przełyku 20%
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118. Usuni´cie zmiany w obr´bie przełyku przy u˝yciu sztywnego endoskopu 20%
119. Całkowite wyci´cie ˝ołàdka 100%
120. Cz´Êciowe wyci´cie ˝ołàdka 80%
121. Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie ˝ołàdka 60%
122. Operacje plastyczne ˝ołàdka 60%
123. Zespolenie ˝ołàdkowo-dwunastnicze 60%
124. Zespolenie ˝ołàdka z przemieszczonym jelitem czczym 60%
125. Wytworzenie przetoki ˝ołàdkowej (gastrostomii) 60%
126. Operacje wrzodu ˝ołàdka 60%
127. Naci´cie odêwiernika 60%

128.
Fibroendoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie górnego odcinka 
przewodu pokarmowego

20%

129. Wyci´cie dwunastnicy 60%
130. Otwarte usuni´cie zmiany w obr´bie dwunastnicy 80%
131. Zespolenie omijajàce dwunastnic´ 60%
132. Operacje wrzodu dwunastnicy 60%
133. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne w obr´bie dwunastnicy 20%
134. Wyci´cie jelita czczego 60%
135. Wyci´cie zmiany w obr´bie jelita czczego 60%
136. Wytworzenie przetoki jelita czczego (jejunostomii) 60%
137. Zespolenie omijajàce jelito czcze 60%
138. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne w obr´bie jelita czczego 20%
139. Wyci´cie jelita kr´tego 60%
140. Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie jelita kr´tego 60%
141. Zespolenie omijajàce jelito kr´te 60%
142. Rewizja zespolenia jelita kr´tego 60%
143. Wytworzenie przetoki jelita kr´tego (ileostomii) 60%
144. Rewizja przetoki jelita kr´tego (ileostomii) 60%
145. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne w obr´bie jelita kr´tego 20%

OPERACJE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
146. Całkowite wyci´cie okr´˝nicy i odbytnicy 100%
147. Całkowite wyci´cie okr´˝nicy 80%
148. Wyci´cie odbytnicy 80%
149. Wyci´cie wyrostka robaczkowego ze wskazaƒ nagłych 20%
150. Endoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie okr´˝nicy 20%

151.
Endoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie dolnej cz´Êci okr´˝nicy przy 
u˝yciu fi brosigmoidoskopu

20%

152.
Endoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie dolnej cz´Êci okr´˝nicy przy 
u˝yciu sztywnego sigmoidoskopu   

20%

153. Wyci´cie zmiany w obr´bie okr´˝nicy 60%
154. Zespolenie omijajàce okr´˝nic´ 60%
155. Wyłonienie kàtnicy (cekostomia) 60%
156. Otwarte operacje okr´˝nicy z u˝yciem endoskopu 60%
157. Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie odbytnicy 60%
158. Ufi ksowanie odbytnicy z powodu jej wypadania 60%
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159. Przezzwieraczowe operacje odbytnicy 60%
160. Operacje z powodu wypadania odbytnicy z dost´pu przez krocze 60%
161. Rozszerzone wyci´cie prawej połowy okr´˝nicy 80%
162. Wyci´cie poprzecznicy 80%
163. Wyci´cie lewej połowy okr´˝nicy 80%
164. Wyci´cie esicy 80%

OPERACJE INNYCH NARZÑDÓW JAMY BRZUSZNEJ
165. Przeszczep wàtroby 100%
166. Cz´Êciowe wyci´cie wàtroby 80%
167. Operacja naprawcza wàtroby 80%
168. Zabiegi terapeutyczne w obr´bie wàtroby przy u˝yciu laparoskopu 20%

169.
Transluminalne (Êródnaczyniowe) zabiegi dotyczàce naczyƒ krwionoÊnych 
wàtroby

40%

170. Wyci´cie p´cherzyka ˝ółciowego 20%
171. Zespolenie p´cherzyka ˝ółciowego 60%
172. Przezskórne zabiegi terapeutyczne dotyczàce p´cherzyka ˝ółciowego 40%
173. Wyci´cie przewodu ˝ółciowego 80%
174. Wyci´cie zmiany w obr´bie przewodu ˝ółciowego 60%
175. Zespolenie przewodu ˝ółciowego 60%
176. Zespolenie przewodu ˝ółciowego wspólnego 60%
177. Otwarta implantacja protezy przewodu ˝ółciowego 60%
178. Operacja naprawcza przewodu ˝ółciowego 60%
179. Plastyka zwieracza Oddiego z dost´pu przezdwunastniczego 60%

180. 
Endoskopowe naci´cie zwieracza Oddiego
(sfi nkterotomia endoskopowa)

20%

181. Endoskopowe wsteczne protezowanie dróg trzustkowych 40%
182. Przezskórna rewizja zespolenia dróg ˝ółciowych 40%
183. Przezskórna implantacja protezy dróg ˝ółciowych 40%
184. Zabiegi terapeutyczne w obr´bie dróg ˝ółciowych z dost´pu przez dren T 40%
185. Przeszczep trzustki 100%
186. Całkowite wyci´cie trzustki 100%
187. Wyci´cie głowy trzustki 100%
188. Wyci´cie zmiany w obr´bie trzustki 60%
189. Zespolenie przewodu trzustkowego 80%
190. Otwarty drena˝ zmiany w obr´bie trzustki 60%
191. Naci´cie trzustki 60%
192. Przezskórne zabiegi terapeutyczne dotyczàce trzustki 20%
193. Całkowite wyci´cie Êledziony 40%

OPERACJE SERCA
194. Przeszczep serca i płuc 100%
195. Zamkni´cie kanału przedsionkowokomorowego 100%
196. Zamkni´cie ubytku w przegrodzie mi´dzyprzedsionkowej 100%
197. Zamkni´cie ubytku w przegrodzie mi´dzykomorowej 100%
198. Zamkni´cie ubytku w nieokreÊlonej przegrodzie serca 100%
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199. Operacje przegrody serca wykonywane bez otwierania serca 80%

200.
Zabiegi terapeutyczne dotyczàce przegrody serca wykonywane od strony 
jam serca

100%

201. Wytworzenie dróg odpływu z serca z u˝yciem wstawki z zastawkà 100%
202. Wytworzenie dróg odpływu z serca z u˝yciem innej wstawki 100%
203. Plastyka przedsionka serca 100%
204. Walwuloplastyka mitralna 100%
205. Walwuloplastyka aortalna 100%
206. Plastyka zastawki trójdzielnej 100%
207. Plastyka zastawki t´tnicy płucnej 100%
208. Plastyka nieokreÊlonej zastawki serca 100%
209. Rewizja plastyki zastawki serca 100%
210. Otwarta walwulotomia 100%
211. Zamkni´ta walwulotomia 100%

212.
Zabiegi terapeutyczne dotyczàce zastawki serca z dost´pu od strony 
Êwiatła serca

80%

213. Usuni´cie zw´˝enia w obr´bie struktur towarzyszàcych zastawce serca 100%
214. Pomost aortalno-wieƒcowy z u˝yciem własnej ˝yły odpiszczelowej 100%
215. Pomost aortalno-wieƒcowy z u˝yciem obcej tkanki (allografi czny) 100%
216. Pomostowanie t´tnicy wieƒcowej z u˝yciem protezy naczyniowej 100%
217. Pomost t´tnica piersiowa wewn´trzna - t´tnica wieƒcowa 100%
218. Operacja naprawcza t´tnicy wieƒcowej 100%
219. Przezskórna angioplastyka wieƒcowa 100%

220.
Otwarte zabiegi operacyjne dotyczàce układu bodêcoprzewodzàcego 
serca

100%

221. Wyci´cie osierdzia 100%
222. Drena˝ osierdzia 80%
223. Przeci´cie osierdzia 40%

224.
Operacje zło˝onych wad wielkich naczyƒ serca wykonywane przy 
otwartym sercu

100%

225.
Operacja przetrwałego przewodu t´tniczego wykonywana przy otwartym 
sercu

100%

226.
Zabiegi operacyjne dotyczàce wad wielkich naczyƒ serca wykonywane 
od strony jam serca 

100%

OPERACJE NACZY¡ T¢TNICZYCH ORAZ ˚YLNYCH

227.
Wytworzenie zespolenia naczyniowego t´tnicy płucnej z aortà z u˝yciem 
wstawki naczyniowej

100%

228. 
Wytworzenie połàczenia naczyniowego t´tnicy płucnej z t´tnicà 
podobojczykowà z u˝yciem protezy naczyniowej

100%

229. Operacja naprawcza t´tnicy płucnej 100%

230.
Zabiegi operacyjne dotyczàce t´tnicy płucnej wykonywane od strony 
Êwiatła naczynia

80%

231. Nieanatomiczne pomostowanie aorty 100%

232.
Wymiana t´tniakowato zmienionego odcinka aorty wykonywana z nagłych 
wskazaƒ

100%

233. Rewizja protezy aortalnej 100%
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234. Plastyczna operacja naprawcza aorty 100%
235. Zabiegi operacyjne aorty wykonywane od strony Êwiatła aorty 80%
236. Operacja naprawcza t´tnicy szyjnej 100%

237.
Zabiegi operacyjne t´tnicy szyjnej wykonywane od strony Êwiatła t´tnicy 
szyjnej 

80%

238. Operacje t´tniaka t´tnicy mózgowej 100%

239.
Zabiegi operacyjne t´tnicy mózgowej wykonywane od strony Êwiatła 
t´tnicy mózgowej

80%

240. Odtworzenie t´tnicy podobojczykowej 100%

241.
Zabiegi operacyjne t´tnicy podobojczykowej wykonywane od strony 
Êwiatła t´tnicy podobojczykowej

80%

242. Odtworzenie t´tnicy nerkowej 100%

243.
Zabiegi operacyjne t´tnicy nerkowej wykonywane od strony Êwiatła t´tnicy 
nerkowej 

80%

244. Odtworzenie innych gał´zi trzewnych aorty brzusznej 100%

245.
Zabiegi operacyjne innych gał´zi aorty brzusznej wykonywane od strony 
Êwiatła tych naczyƒ

80%

246.
Wymiana t´tniakowato zmienionej t´tnicy biodrowej wykonywana 
z nagłych wskazaƒ

100%

247. Odtworzenie t´tnicy biodrowej 100%

248.
Zabiegi operacyjne t´tnicy biodrowej wykonywane od strony Êwiatła t´tnicy 
biodrowej

80%

249.
Wymiana t´tniakowato zmienionej t´tnicy udowej wykonywana z nagłych 
wskazaƒ

100%

250. Odtworzenie t´tnicy udowej 100%

251.
Zabiegi dotyczàce t´tnicy udowej wykonywane od strony Êwiatła t´tnicy 
udowej

60%

252. Rewizja odtworzonej t´tnicy 80%
OPERACJE UKŁADU MOCZOWEGO

253. Przeszczep nerki 80%
254. Całkowite wyci´cie nerki 80%
255. Cz´Êciowe wyci´cie nerki 60%
256. Wyci´cie zmiany w nerce 60%
257. Otwarta naprawcza operacja nerki 60%
258. Naci´cie nerki 20%
259. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne dotyczàce kamieni nerkowych 20%
260. Zabiegi terapeutyczne w obr´bie nerek z dost´pu przez nefrostomi´ 20%
261. Wyci´cie moczowodu 60%
262. Odprowadzenie moczu przez przetok´ 80%
263. Ponowne wszczepienie moczowodu 60%
264. Operacja naprawcza moczowodu 60%
265. Naci´cie moczowodu 20%

266.
Zabiegi terapeutyczne dotyczàce moczowodu wykonywane metodà 
nefroskopii

20%

267.
Zabiegi terapeutyczne dotyczàce moczowodu wykonywane metodà 
ureteroskopii

20%
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268. Operacje ujÊcia moczowodu 40%
269. Całkowite wyci´cie p´cherza moczowego 100%
270. Cz´Êciowe wyci´cie p´cherza moczowego 60%
271. Powi´kszenie p´cherza moczowego 80%
272. Otwarty drena˝ p´cherza moczowego 40%
273. Wyci´cie zmiany p´cherza moczowego metodà endoskopowà 20%

274.
Operacje usprawniajàce odpływ z p´cherza moczowego wykonywane 
z dost´pu brzusznego i przezpochwowego u kobiet

60%

275.
Operacje usprawniajàce odpływ z p´cherza moczowego wykonywane 
z dost´pu brzusznego u kobiet

60%

276.
Operacje usprawniajàce odpływ z p´cherza moczowego wykonywane 
z dost´pu przezpochwowego u kobiet

60%

277. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne ujÊcia p´cherza moczowego u kobiet 20%
278. Otwarte wyci´cie gruczołu krokowego 60%
279. Endoskopowa resekcja ujÊcia p´cherza moczowego u m´˝czyzn 20%
280. Wyci´cie cewki moczowej 60%
281. Operacja naprawcza cewki moczowej 60%
282. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne dotyczàce cewki moczowej 20%
283. Operacje ujÊcia cewki moczowej 20%

OPERACJE NARZÑDÓW PŁCIOWYCH
284. Wyci´cie moszny 40%
285. Obustronne wyci´cie jàder 60%
286. Wyci´cie zmiany w obr´bie jàdra 40%
287. Obustronna implantacja jàder do moszny 60%
288. Proteza jàdra 40%
289. Operacja wodniaka jàdra 20%
290. Operacje najàdrza 20%
291. Wyci´cie nasieniowodu 20%
292. Operacja naprawcza powrózka nasiennego 40%
293. Operacja ˝ylaków powrózka nasiennego 40%
294. Operacje p´cherzyków nasiennych 40%
295. Amputacja pràcia 60%
296. Wyci´cie zamiany w obr´bie pràcia 40%
297. Operacja plastyczna pràcia 60%
298. Proteza pràcia 20%
299. Operacje łechtaczki 20%
300. Wyci´cie sromu 60%
301. Operacja naprawcza sromu 20%
302. Wyci´cie zmiany w obr´bie krocza u kobiet 20%
303. Naci´cie kanału pochwy 20%
304. Wyci´cie pochwy 20%
305. Uwolnienie zrostów wewnàtrzpochwowych 20%
306. Wyci´cie zmiany w obr´bie pochwy 40%
307. Operacja plastyczna pochwy 20%
308. Operacja naprawcza wypadania pochwy z amputacjà szyjki macicy 40%
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309. Operacja naprawcza sklepienia pochwy 20%
310. Operacje zatoki Douglasa 20%
311. Amputacja szyjki macicy 40%
312. Brzuszne wyci´cie macicy 60%
313. Przezpochwowe wyci´cie macicy 60%
314. Obustronne wyci´cie przydatków macicy 60%
315. Jednostronne wyci´cie przydatków macicy 40%
316. Cz´Êciowe wyci´cie jajowodu 20%
317. Implantacja protezy jajowodu 20%
318. Otwarte obustronne zamkni´cie Êwiatła jajowodów 20%
319. Naci´cie jajowodu 40%
320. Operacje strz´pków jajowodu 20%
321. Cz´Êciowe wyci´cie jajnika 20%
322. Otwarte zniszczenie zmiany w obr´bie jajnika 20%
323. Operacja naprawcza jajnika 20%

OPERACJE TKANEK MI¢KKICH
324. Cz´Êciowe wyci´cie Êciany klatki piersiowej 80%
325. Odtworzenie Êciany klatki piersiowej 80%
326. Otwarte wyci´cie opłucnej 80%
327. Otwarty drena˝ opłucnej 60%
328. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne opłucnej 20%
329. Operacja naprawcza p´kni´cia przepony 100%
330. Pierwotna operacja przepukliny pachwinowej 20%
331. Pierwotna operacja przepukliny udowej 20%
332. Operacja przepukliny p´pkowej 20%
333. Pierwotna operacja przepukliny w bliênie pooperacyjnej 20%
334. Otwarte wyci´cie zmiany otrzewnej 60%
335. Otwarty drena˝ otrzewnej 60%
336. Operacje sieci wi´kszej 60%
337. Operacje krezki jelita cienkiego 60%
338. Operacje krezki okr´˝nicy 60%
339. Operacje dotyczàce otrzewnej Êciennej tylnej Êciany brzucha 60%
340. Endoskopowe zabiegi terapeutyczne otrzewnej 20%
341. Przeszczep powi´zi 20%
342. Wyci´cie powi´zi brzucha 20%
343. Wyci´cie innej powi´zi 20%
344. Wyci´cie zmiany w obr´bie powi´zi 20%
345. Rozdzielenie powi´zi 20%
346. Uwolnienie powi´zi 20%
347. Wyci´cie torbieli galaretowatej pochewki Êci´gna 20%
348. Powtórne wyci´cie torbieli galaretowatej pochewki Êci´gna 20%
349. Przemieszczenie Êci´gna 40%
350. Wyci´cie Êci´gna 40%
351. Pierwotna operacja naprawcza Êci´gna 40%
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352. Wtórna operacja naprawcza Êci´gna 40%
353. Zmiana długoÊci Êci´gna 20%
354. Wyci´cie pochewki Êci´gna 20%
355. Przeszczep mi´Êni 60%
356. Wyci´cie mi´Ênia 20%
357. Operacja naprawcza mi´Ênia 20%
358. Uwolnienie przykurczu mi´Ênia 20%

359.
Wyci´cie grupy w´złów chłonnych (wyci´cie regionalnych w´złów 
chłonnych)

20%

360. Drena˝ zmiany w´zła chłonnego 20%
361. Operacje przewodu limfatycznego 80%
362. Operacje kieszonki skrzelowej 40%

OPERACJE KOÂCI I STAWÓW
363. Plastyka czaszki 80%
364. Otwarcie czaszki 100%
365. Wyci´cie koÊci twarzy 40%
366. Nastawienie złamania szcz´ki 40%
367. Nastawienie złamania innej koÊci twarzy 40%
368. Rozdzielenie koÊci twarzy 60%
369. Stabilizacja koÊci twarzy 40%
370. Wyci´cie ˝uchwy 60%
371. Nastawienie złamania ˝uchwy 40%
372. Rozdzielenie ˝uchwy 40%
373. Stabilizacja ˝uchwy 40%
374. Plastyka stawu skroniowo ˝uchwowego 60%
375. Pierwotne odbarczenie rdzenia kr´gowego w odcinku szyjnym 100%
376. Kontrolna operacja odbarczenia rdzenia kr´gowego w odcinku szyjnym 80%
377. Odbarczenie rdzenia kr´gowego w odcinku piersiowym 100%
378. Odbarczenie rdzenia kr´gowego w odcinku l´dêwiowym 100%

379.
Kontrolna operacja odbarczenia rdzenia kr´gowego w odcinku 
l´dêwiowym

100%

380. Odbarczenie rdzenia kr´gowego w nieokreÊlonym odcinku 80%
381. Pierwotne wyci´cie krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku szyjnym 80%
382. Rewizja wyci´cia krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku szyjnym 80%
383. Pierwotne wyci´cie krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku piersiowym 80%
384. Rewizja wyci´cia krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku piersiowym 80%
385. Pierwotne wyci´cie krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku l´dêwiowym 60%
386. Rewizja wyci´cia krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku l´dêwiowym 60%
387. Wyci´cie krà˝ka mi´dzykr´gowego w nieokreÊlonym odcinku 60%
388. Pierwotne zespolenie kr´gów (artrodeza) w odcinku szyjnym 100%
389. Pierwotne zespolenie kr´gów (artrodeza) w innym odcinku 80%
390. Rewizja zespolenia kr´gów (artrodezy) 80%
391. Korekcja zniekształcenia kr´gosłupa przy u˝yciu urzàdzeƒ mechanicznych 100%
392. Wyci´cie zmiany kr´gosłupa 80%
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393. Odbarczenie złamania kr´gosłupa 80%
394. Stabilizacja złamania kr´gosłupa 80%
395. Całkowita rekonstrukcja kciuka 60%
396. Całkowita rekonstrukcja przodostopia 60%
397. Całkowita rekonstrukcja tyłostopia 60%
398. Wszczepienie protezy koÊci, przeszczep koÊci 60%
399. Całkowite wyci´cie koÊci 40%
400. Wyci´cie koÊci ektopowej 20%
401. Wyci´cie zmiany w obr´bie koÊci 40%
402. Otwarte chirurgiczne złamanie koÊci 40%
403. Kàtowe okołostawowe rozdzielenie koÊci 40%
404. Rozdzielenie trzonu koÊci 40%
405. Rozdzielenie koÊci stopy 40%
406. Drena˝ koÊci 40%

407.
Pierwotne otwarte nastawienie złamania koÊci ze stabilizacjà Êródszpikowà 
(wewn´trznà)

40%

408. Pierwotne otwarte nastawienie złamania koÊci ze stabilizacjà zewn´trznà 40%
409. Pierwotne nastawienie Êródstawowego złamania koÊci 40%
410. Wtórne otwarte nastawienie złamania koÊci 40%

411.
Zamkni´te nastawienie złamania koÊci ze stabilizacjà Êródszpikowà 
(wewn´trznà)

40%

412. Stabilizacja oddzielonej nasady koÊci 40%
413. Wyciàg szkieletowy koÊci 20%
414. Przeszczep szpiku kostnego 40%

INNE ZABIEGI OPERACYJNE
415. Replantacja koƒczyny górnej 60%
416. Replantacja koƒczyny dolnej 60%
417. Replantacja innego organu 60%
418. Transplantacja mi´dzyukładowa 60%
419. Wszczepienie protezy koƒczyny 100%
420. Amputacja w zakresie ramienia 60%
421. Amputacja r´ki 40%
422. Amputacja nogi 60%
423. Amputacja stopy 40%
424. Amputacja palucha 20%
425. Operacje w zakresie kikuta po amputacji 40%
426. Amputacja brzuszno miedniczna 80%
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Op∏aty

Lp. Rodzaj op∏aty Aktualna wysokoÊç
1 Op∏ata administracyjna:

- kwotowa 

9 z∏
(4,50 z∏ w przypadku 

umowy przekszta∏conej 
w ubezpieczenie 
bezsk∏adkowe)

- procentowa od wartoÊci polisy miesi´cznie 0,05% (nie wi´cej ni˝ 9 z∏)

2 Op∏ata za zmian´ podzia∏u sk∏adki alokowanej pomi´dzy 
fundusze:
- pierwsza zmiana w danym roku polisy
- ka˝da kolejna zmiana

bezp∏atnie
15 z∏

3 Op∏ata za przeniesienie jednostek uczestnictwa pomi´dzy 
funduszami:
- pierwsza zmiana w danym roku polisy
- ka˝da kolejna zmiana

bezp∏atnie
15 z∏

4 Op∏ata za zarzàdzanie funduszami (% wartoÊci ca∏ego funduszu rocznie):
Fundusz Agresywny 2,5%
Fundusz Mieszany 1,9%
Fundusz Obligacji 1,3%
Fundusz Lokacyjny 0,9%
Fundusz Gwarantowany 1,5%
Fundusz Specjalistyczny 1,7%
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2,6%
Portfel Zagraniczny Surowcowy 1,9%

5 Op∏ata za cz´Êciowà lub ca∏kowità wyp∏at´ wartoÊci dodatkowej  0,3% wartoÊci wyp∏aty
(nie mniej ni˝ 5 z∏

i nie wi´cej ni˝ 50 z∏)
6 Op∏ata za ca∏kowità wyp∏at´ wartoÊci polisy 0 z∏
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Limity

Lp. Limity Aktualna wysokoÊç
1 Minimalna wysokoÊç sk∏adki

Sk∏adka regularna

 

Roczna 700 z∏
Pó∏roczna 420 z∏
Kwartalna 240 z∏
Miesi´czna  80 z∏

Sk∏adka dodatkowa 420 z∏

2 Maksymalne sumy ubezpieczenia dla Umów dodatkowych:
Powa˝nej choroby
Powa˝nej operacji
Pobytu w szpitalu
Âmierci wskutek NW
Trwa∏ego inwalidztwa wskutek NW

600 000 z∏
  30 000 z∏
  12 000 z∏
600 000 z∏
600 000 z∏

3 Alokacja sk∏adki regularnej

WysokoÊç sk∏adki: Alokacja

Miesi´cznie Kwartalnie Pó∏rocznie Rocznie
w pierwszym 

roku
w nast´pnych 

latach
80-99 z∏
100-124 z∏
125-249 z∏
250-374 z∏
ponad 375 z∏

240-269 z∏
270-299 z∏
300-599 z∏
600-899 z∏
ponad 900 z∏

420-479 z∏
480-549 z∏
550-1099 z∏
1100-1649 z∏
ponad 1650 z∏

700-799 z∏
800-999 z∏
1000-1999 z∏
2000-2999 z∏
ponad 3000 z∏

0%
20%
30%

30,5%
31%

 100%
  100%
  100%
100,5%
   101%

4 Alokacja sk∏adki dodatkowej   101%
5 Minimalna cz´Êciowa wyp∏ata z wartoÊci dodatkowej   1 000 z∏

6
Minimalna wartoÊç polisy do wznowienia op∏acania sk∏adek 
w okresie zawieszenia

  100 z∏

7
Minimalna wartoÊç polisy do przekszta∏cenia ubezpieczenia 
w ubezpieczenie bezsk∏adkowe z sumà ubezpieczenia

   800 z∏

8
Minimalna wartoÊç polisy do przekszta∏cenia ubezpieczenia 
w ubezpieczenie bezsk∏adkowe z sumà ubezpieczenia równà 
wartoÊci polisy

4 000 z∏

9
Minimalna wartoÊç jednostek uczestnictwa przenoszonych 
pomi´dzy funduszami

      50 z∏

10
Minimalna wartoÊç jednostek uczestnictwa pozostajàcych 
na funduszu, z którego przenoszone sà jednostki uczestnictwa

    100 z∏

11 Minimalny wskaênik indeksacji           3%
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Stawka miesi´czna za ryzyko Êmierci jest równa jednej dwunastej stawki rocznej za ryzyko 
Êmierci.  

Stawki roczne za ryzyko Êmierci

Wiek M´˝czyêni Kobiety Wiek M´˝czyêni Kobiety
0 0,00132 0,00132 51 0,01209 0,00805
1 0,00132 0,00132 52 0,01308 0,00873
2 0,00132 0,00132 53 0,01414 0,00947
3 0,00132 0,00132 54 0,01528 0,01028
4 0,00132 0,00132 55 0,01652 0,01115
5 0,00132 0,00132 56 0,01788 0,01209
6 0,00132 0,00132 57 0,01935 0,01308
7 0,00132 0,00132 58 0,02091 0,01414
8 0,00132 0,00132 59 0,02256 0,01528
9 0,00132 0,00132 60 0,02429 0,01652
10 0,00132 0,00132 61 0,02610 0,01788
11 0,00132 0,00132 62 0,02803 0,01935
12 0,00132 0,00132 63 0,03008 0,02091
13 0,00132 0,00132 64 0,03226 0,02256
14 0,00132 0,00132 65 0,03459 0,02429
15 0,00132 0,00132 66 0,03711 0,02610
16 0,00132 0,00132 67 0,03987 0,02803
17 0,00132 0,00132 68 0,04288 0,03008
18 0,00132 0,00132 69 0,04622 0,03226
19 0,00132 0,00132 70 0,04988 0,03459
20 0,00132 0,00132 71 0,05378 0,03711
21 0,00134 0,00132 72 0,05799 0,03987
22 0,00137 0,00132 73 0,06246 0,04288
23 0,00139 0,00132 74 0,06720 0,04622
24 0,00141 0,00132 75 0,07237 0,04988
25 0,00148 0,00132 76 0,07808 0,05378
26 0,00157 0,00134 77 0,08455 0,05799
27 0,00165 0,00137 78 0,09181 0,06246
28 0,00173 0,00139 79 0,09983 0,06720
29 0,00182 0,00141 80 0,10855 0,07237
30 0,00194 0,00148 81 0,11775 0,07808
31 0,00208 0,00157 82 0,12705 0,08455
32 0,00226 0,00165 83 0,13658 0,09181
33 0,00248 0,00173 84 0,14648 0,09983
34 0,00272 0,00182 85 0,15638 0,10855
35 0,00299 0,00194 86 0,16828 0,11775
36 0,00329 0,00208 87 0,18095 0,12705
37 0,00362 0,00226 88 0,19443 0,13658
38 0,00399 0,00248 89 0,20874 0,14648
39 0,00439 0,00272 90 0,22391 0,15638
40 0,00482 0,00299 91 0,23994 0,16828
41 0,00529 0,00329 92 0,25685 0,18095
42 0,00578 0,00362 93 0,27464 0,19443
43 0,00630 0,00399 94 0,29332 0,20874
44 0,00685 0,00439 95 0,31287 0,22391
45 0,00743 0,00482 96 0,33328 0,23994
46 0,00805 0,00529 97 0,35452 0,25685
47 0,00873 0,00578 98 0,37657 0,27464
48 0,00947 0,00630 99 0,39938 0,29332
49 0,01028 0,00685 100 0,42289 0,31287
50 0,01115 0,00743
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Stawka miesi´czna za ryzyko ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy jest równa jednej dwunastej 
stawki rocznej za ryzyko ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy.   

Stawki roczne za ryzyko ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy

Wiek M´˝czyêni Kobiety Wiek M´˝czyêni Kobiety
15 0,000330 0,000330 38 0,000998 0,000620
16 0,000330 0,000330 39 0,001098 0,000680
17 0,000330 0,000330 40 0,001205 0,000748
18 0,000330 0,000330 41 0,001323 0,000823
19 0,000330 0,000330 42 0,001445 0,000905
20 0,000330 0,000330 43 0,001575 0,000998
21 0,000335 0,000330 44 0,001713 0,001098
22 0,000343 0,000330 45 0,001858 0,001205
23 0,000348 0,000330 46 0,002013 0,001323
24 0,000353 0,000330 47 0,002183 0,001445
25 0,000370 0,000330 48 0,002368 0,001575
26 0,000393 0,000335 49 0,002570 0,001713
27 0,000413 0,000343 50 0,002788 0,001858
28 0,000433 0,000348 51 0,003023 0,002013
29 0,000455 0,000353 52 0,003270 0,002183
30 0,000485 0,000370 53 0,003535 0,002368
31 0,000520 0,000393 54 0,003820 0,002570
32 0,000565 0,000413 55 0,004130 0,002788
33 0,000620 0,000433 56 0,004470 0,003023
34 0,000680 0,000455 57 0,004838 0,003270
35 0,000748 0,000485 58 0,005228 0,003535
36 0,000823 0,000520 59 0,005640 0,003820
37 0,000905 0,000565 60 0,006073 0,004130

1. Tabela op∏at i limitów ustalana jest okresowo przez Towarzystwo.
2. Towarzystwo poinformuje o zmianie treÊci Tabeli limitów na 30 dni przed dokonaniem 

takiej zmiany.
3. Z wy∏àczeniem zmiany dotyczàcej stawki za ryzyko Êmierci i stawki za ryzyko 

ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, zmiany op∏at i limitów ustalane sà w oparciu 
o wskaênik wzrostu cen i us∏ug konsumpcyjnych publikowany przez GUS i nie mogà 
przekroczyç 150% wy˝ej wymienionego wskaênika. Wskaênik ten mierzony jest 
za okres od dnia wprowadzenia niniejszej Tabeli op∏at i limitów do dnia dokonania 
zmiany. Je˝eli powy˝szy wskaênik jest ujemny, Towarzystwo ma prawo nie dokonywaç 
zmian op∏at i limitów.

4. Zmiany stawek za ryzyko ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy nie mogà przekroczyç 
wi´kszej ze zmian: zmiany wskaêników ryzyka Êmierci oraz zmiany wskaêników 
niezdolnoÊci do pracy zaobserwowanych w kolejnych latach mi´dzy zmianami. 
W przypadku spadku wskaêników w roku Towarzystwo ma prawo do niezmieniania 
stawek. Wskaêniki niezdolnoÊci do pracy to wskaêniki rentowe og∏aszane przez GUS 
lub innà instytucj´ statystycznà.

5. W zwiàzku ze zmianà Tabeli limitów Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo 
wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, okreÊlonego 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali ProFamilia.

6. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zakresie struktury op∏at 
nie powodujàcych zmian sumarycznej (ekonomicznej) wysokoÊci op∏at. Dokonanie 
zmian, o których mowa powy˝ej nie wymaga informowania Ubezpieczajàcego.
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7. Niniejsza Tabela op∏at i limitów przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa 
Nr GL/1/1/3/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia 
zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Generali ProFamilia 
i obowiàzuje od 6 kwietnia 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.




