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Art. 1 DEFINICJE 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia umowy dodatkowej (dalej: 
warunki) oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących umowy 
dodatkowej cir3 albo cir4 podanym niżej terminom nadano 
następujące znaczenia: 
1) „Umowa dodatkowa” – umowa dodatkowa dotycząca  

poważnego zachorowania, oznaczona kodem cir3 (wariant 
podstawowy) albo umowa dodatkowa dotycząca poważnego 
zachorowania, oznaczona kodem cir4 (wariant rozszerzony).    

2)	„Umowa	główna” – umowa ubezpieczenia, której przedmio
tem jest życie ubezpieczonego objętego ochroną ubezpiecze
niową z tytułu umowy dodatkowej. 

3)	„Ubezpieczony” – ubezpieczony z umowy głównej, osoba, 
której zdrowie jest przedmiotem umowy dodatkowej.

4)	„Ubezpieczający” – ubezpieczający z umowy głównej.
5)	„Suma	ubezpieczenia” – kwota wymieniona w dokumencie 

ubezpieczenia, nie niższa i nie wyższa od limitów wskazanych  
w warunkach oraz tabeli limitów i opłat, wypłacana w przypad
kach określonych w warunkach.

6)	„Składka	za	umowę	dodatkową” – kwota na pokrycie ryzyka 
ubezpieczeniowego z tytułu umowy dodatkowej oraz kosztów 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciela.

7) „Lekarz” – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania 
zawodu lekarza zgodnie z przepisami polskiego prawa, specjali
sta odpowiedniej dziedziny.

8)	„Dzień	zajścia	zdarzenia	ubezpieczeniowego”: 
a) w przypadku zawału serca, nowotworu złośliwego, udaru mózgu, 

niezłośliwego guza mózgu, niewydolności nerek, śpiączki, 
stwardnienia rozsianego, choroby parkinsona, poparzenia trze
ciego stopnia, choroby alzheimera, choroby creutzfeldta
jakoba, niewydolności wątroby, całkowitego niedowładu, nie
dokrwistości aplastycznej, postępującej twardziny układowej, 
pourazowego uszkodzenia mózgu, utraty wzroku, utraty mowy, 
utraty słuchu, zakażania wirusem hiV – dzień postawienia dia
gnozy przez lekarza potwierdzającej zgodność jednostki choro
bowej z warunkami wskazanymi w opisie odpowiedniego zda
rzenia ubezpieczeniowego; 

b) w przypadku zabiegu chirurgicznego polegającego na dokona
niu pomostu omijającego wieńcowego, angioplastyki naczyń 
wieńcowych, operacji zastawek serca, operacji aorty – dzień 
przeprowadzenia zabiegu; 

c) w przypadku przeszczepienia narządów – dzień zabiegu opera
cyjnego lub dzień zakwalifikowania ubezpieczonego na listę 
biorców oczekujących na przeszczep narządu.

Art. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
1. przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
2. zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym (kod umowy 

dodatkowej: cir3) obejmuje następujące zdarzenia ubezpiecze
niowe: 

a) Nowotwór	 (guz)	 złośliwy: charakteryzujący się niekontro 
lowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowo
tworowych, powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych 
tkanek. jego rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem 
histopatologicznym. zakres ubezpieczenia obejmuje także  
białaczkę, chłoniaka złośliwego, ziarnicę złośliwą (choroba 
hodgkina), złośliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowo
twory skóry powodujące powstawanie przerzutów. z zakresu 
ubezpieczenia wyłączone są: 

– rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), dysplazja szyjki macicy lub 
rak szyjki macicy w stopniu cin1 (cin – cervical intrapithelial 
neoplasia), cin2, cin3 oraz wszelkie zmiany przedrakowe  
i nieinwazyjne;

– czerniak złośliwy skóry w stopniu zaawansowania 1a (Stage  
1a =< 1 mm, poziom ii lub iii, bez owrzodzenia) według klasy
fikacji ajcc (american journal of critical care) z 2002 r.;

– nadmierne rogowacenie (hyperkeratosis), rak podstawnoko
mórkowy skóry i rak kolczystokomórkowy skóry; 

– wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją hiV;
– przewlekła białaczka limfatyczna o stopniu zaawansowania 

według rai niższym niż 3; 
– wczesny rak gruczołu krokowego (t1 wg klasyfikacji tnm, wli

czając t1a i t1b lub odpowiadający mu stopień zaawansowania 
według innej klasyfikacji);

– choroba hodgkina w pierwszym stadium;
– wczesne zróżnicowane nowotwory tarczycy (t1 wg klasyfikacji 

tnm, wliczając t1a i t1b lub odpowiadajacy mu stopień 
zaawansowania według innej klasyfikacji). 

b) Zawał	 serca: pierwszy w życiu epizod zawału serca w rozu 
mieniu martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym 
przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia 
sercowego. rozpoznanie musi być oparte na wystąpieniu  
świeżych zmian w zapisie elektrokardiograficznym (ekg) pot 
wierdzających wystąpienie świeżego zawału serca i znaczącego 
podwyższenia stężenia enzymów sercowych krwi (powyżej  
wartości referencyjnych dla danego laboratorium). z zakresu 
ubezpieczenia wykluczone są epizody dławicowego bólu  
w klatce piersiowej (angina pectoris).

c) Niezłośliwy	 guz	 mózgu: wewnątrzczaszkowy, zagrażający 
życiu, powodujący uszkodzenie mózgu, potwierdzony przez 
lekarza neurologa lub neurochirurga, wymagający usunięcia 
neurochirurgicznego lub w przypadku zaniechania operacji 
powodujący trwały ubytek neurologiczny (z wyłączeniem:  
torbieli, ziarniniaków, zniekształceń wewnątrz lub na zewnątrz 
naczyń tętniczych lub żylnych w obrębie mózgu, krwiaków 
mózgu oraz wrodzonych niezłośliwych guzów mózgu). 

d) Udar	mózgu: nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe 
w następstwie zaburzeń krążenia mózgowego, powodujące 
powstanie trwałych ubytków neurologicznych utrzymujących się 
przez okres co najmniej 60 dni od chwili rozpoznania udaru 
mózgu. rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami  
w obrazie tomografii komputerowej (ct) lub rezonansu magne
tycznego (mri). zakres ubezpieczenia nie obejmuje zawału 
mózgu lub krwawienia śródczaszkowego spowodowanego 
zewnętrznym urazem. ubezpieczeniem nie są także objęte 
jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu 
(tia). 

e) Zabieg	chirurgiczny	polegający	na	dokonaniu	pomostu	
omijającego	 wieńcowego	 (bypass): przeprowadzenie  
operacji chirurgicznej mającej na celu zlikwidowanie zwężenia 
lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przez  
wszczepienie pomostu omijającego. Operacja musi być poprze
dzona badaniem wykazującym istotne zwężenie tętnicy  
wieńcowej. zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki  
ani jakichkolwiek innych zabiegów na tętnicach wieńcowych 
wykonywanych od strony światła tętnicy wieńcowej i wykorzy
stujących techniki cewnikowania naczyń wieńcowych lub tech
niki laserowe. 
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f) Przeszczep	 narządów: przeszczepienie ubezpieczonemu 
jako biorcy jednego z niżej wymienionych narządów lub zakwa
lifikowanie ubezpieczonego na listę biorców oczekujących  
na przeszczep jednego z niżej wymienionych narządów:

– serce, płuco, wątroba, nerka, trzustka lub 
– szpik kostny przy zastosowaniu komórek macierzystych krwi po 

uprzedniej całkowitej ablacji (zniszczeniu) własnego szpiku bior
cy.

 dokonanie przeszczepu narządu lub zakwalifikowanie ubez 
pieczonego na listę biorców oczekujących na przeszczep narzą
du musi być uzasadnione medycznie i wynikać ze stwierdzenia  
i potwierdzenia nieodwracalnej, schyłkowej niewydolności 
narządu. 

 z zakresu ubezpieczenia wyłączone są przeszczepy szpiku, które 
nie zostały poprzedzone całkowitą ablacją (zniszczeniem) wła
snego szpiku biorcy. 

g) Niewydolność	 nerek: schyłkowe stadium choroby nerek 
wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu 
nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej 
dializoterapii lub przeszczepu nerki.

h) Utrata	wzroku: całkowita, stała i nieodwracalna utrata wzro
ku w obu oczach. rozpoznanie musi być potwierdzone przez 
lekarza okulistę. zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypad
ków możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycz
nym.

i) Utrata	 słuchu: całkowita, stała, obustronna i nieodwracalna 
utrata słuchu w zakresie wszystkich dźwięków. rozpoznanie 
musi być potwierdzone przez lekarza laryngologa oraz dodat
kowo wynikiem badania audiometrycznego. zakres ubezpiecze
nia nie obejmuje przypadków możliwych do skorygowania 
postępowaniem terapeutycznym.

j) Angioplastyka	 naczyń	 wieńcowych	 (PTCA): pierwszy 
zabieg angioplastyki, aterektomii lub wszczepienia stentu  
w celu korekcji minimum 50procentowego  zwężenia drożności 
jednej lub więcej tętnic wieńcowych podczas pojedynczego 
zabiegu. niezbędny jest wynik angiografii potwierdzający przed
operacyjny stopień zwężenia drożności. 

 konieczność przeprowadzenia zabiegu musi być potwierdzona 
przez lekarza specjalistę.

 zwężenie drożności musi:
– powodować pogorszenie funkcji komory lub
– zwiększać uszkodzenia określane jako niedokrwienie poparte 

pozytywnym wynikiem ekg wysiłkowego lub
– być powiązane z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem 

mięśnia sercowego. 
 Świadczenie z tytułu angioplastyki naczyń wieńcowych (ptca) 

wynosi 50% sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia 
tego zdarzenia ubezpieczeniowego.

3. zakres ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym (kod umowy 
dodatkowej: cir4) obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe, o któ
rych mowa w ust. 2, oraz następujące zdarzenia ubezpieczenio
we:

a) Operacja	aorty: operacja chirurgiczna tętniaka aorty, koarta
cja aorty lub rozwarstwienia aorty wykonana drogą laparo 
tomii lub torakotomii, polegająca na usunięciu patologicznie 
zmienionej części aorty i zastąpieniu jej graftem. w rozumieniu 
niniejszej definicji za aortę uważa się aortę piersiową i brzuszną, 
z wykluczeniem jej odgałęzień. chirurgiczne leczenie naczyń 
obwodowych jest wyłączone z zakresu odpowiedzialności, 
nawet jeśli część aorty została usunięta w czasie zabiegu opera
cyjnego.

 metody chirurgiczne stosujące mikrochirurgię i techniki śródna
czyniowe, w tym operacje przezskórne, nie są objęte zakresem 
ubezpieczenia.

b) Operacja	 zastawek	 serca: przeprowadzona na otwartym 
sercu wymiana lub naprawa chorobowo zmienionej jednej  
lub więcej zastawek serca, wykonana drogą torakotomii. 

konieczność operacji musi zostać powierdzona przez lekarza 
kardiologa i znajdować potwierdzenie w wynikach badań 
medycznych.

 Operacje wykonane przy użyciu technik śródnaczyniowych są 
wykluczone z zakresu ubezpieczenia.

c) Stwardnienie	 rozsiane: choroba, u której podłoża leży 
demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia 
kręgowego, powodująca ubytek neurologiczny. do stwierdze
nia poważnego zachorowania niezbędna jest diagnoza posta
wiona przez lekarza neurologa potwierdzająca stały ubytek 
neurologiczny z faktycznymi objawami zaburzeń ruchowych lub 
czuciowych występujących nieustannie przez okres co najmniej 
6 miesięcy. diagnoza ta musi być poparta: nakłuciem lędźwio
wym lub nieprawidłowym wynikiem badania określającego 
późne potencjały wzrokowe i słuchowe oraz badaniem rezo 
nansu magnetycznego (mri) potwierdzającym istnienie rozsia
nych ognisk demielinizacji.

d) Poparzenie	 trzeciego	stopnia: stan, w którym co najmniej 
20% powierzchni ciała uległo uszkodzeniu wskutek poparzenia 
trzeciego stopnia. do stwierdzenia poważnego zachorowania 
niezbędna jest diagnoza postawiona przez lekarza potwierdza
jąca stopień oparzenia oraz jego zakres. 

e) Niedokrwistość	 aplastyczna: przewlekła, nieodwracalna 
niewydolność szpiku kostnego, przebiegająca ze zmniejszeniem 
liczby komórek szpiku kostnego poniżej 25% oraz występowa
niem minimum dwóch spośród trzech podanych niżej nieprawi
dłowości w badaniach laboratoryjnych krwi:

– całkowita liczba granulocytów poniżej 500/mm³;
– liczba płytek krwi poniżej 20 000/mm³;
– liczba retykulocytów poniżej 20 000/mm³.
 ubezpieczony musi przez okres 3 kolejnych miesięcy być leczo

ny: częstymi przetoczeniami preparatów krwiopochodnych lub 
preparatami stymulującymi czynność szpiku kostnego lub otrzy
mywać leczenie immunosupresyjne lub u ubezpieczonego 
został wykonany przeszczep szpiku kostnego. rozpoznanie 
musi być potwierdzone w sposób jednoznaczny przez lekarza 
hematologa. zakres ubezpieczenia nie obejmuje przejściowych 
lub odwracalnych postaci niedokrwistości aplastycznej.

f) Schyłkowa	niewydolność	wątroby: całkowita i nieodwra
calna niewydolność  funkcji wątroby. choroba musi przebiegać 
z jednoczesnym występowaniem wszystkich poniższych obja
wów:

– stałej żółtaczki;
– wodobrzusza;
– encefalopatii wątrobowej.
 rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza specjalistę.
 zakres ubezpieczenia nie obejmuje niewydolności wątroby 

będącej skutkiem nadużywania leków lub alkoholu.
g) Choroba	Alzheimera: przewlekła i postępująca degeneracja 

tkanki mózgowej prowadząca do trwałego otępienia, zaniku 
pamięci oraz zaburzeń intelektualnych, których następstwem 
jest niezdolność do samodzielnej egzystencji i konieczność stałej 
opieki osób trzecich. ubezpieczony musi być niezdolny do 
samodzielnego wykonywania przez okres minimum 6 miesięcy  
przynajmniej trzech z wymienionych czynności życiowych:  
mycie się, ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety, 
odżywianie. 

 diagnoza choroby alzheimera musi być postawiona przez 
lekarza neurologa w oparciu o obowiązujące standardy medycz
ne jej rozpoznawania.

 zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków otępienia czy 
innych uszkodzeń mózgu, do powstania których doszło w wyni
ku chorób, w tym chorób psychiatrycznych lub nadużywania 
alkoholu lub narkotyków. 

h)	 Śpiączka: stan utraty przytomności z brakiem reakcji na bodźce 
zewnętrzne oraz potrzeby naturalne utrzymujący się przez  
co najmniej 96 godzin, wymagający intubacji i mechanicznej 
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wentylacji dla podtrzymania życia. Stan ten charakteryzuje się 
dodatkowo zaistnieniem trwałego ubytku neurologicznego 
trwającego nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni od momen
tu wystąpienia utraty przytomności.

 zakres ubezpieczenia nie obejmuje śpiączki będącej wynikiem 
uzależnienia alkoholowego, narkotykowego oraz śpiączki far
makologicznej.

i) Choroba	 Parkinsona: postępująca zwyrodnieniowa choroba 
ośrodkowego układu nerwowego powodująca ubytek neurolo
giczny. do stwierdzenia poważnego zachorowania niezbędne 
są: 

– jednoznacznie postawione rozpoznanie przez lekarza neurolo
ga, potwierdzone właściwymi dla tej jednostki chorobowej 
badaniami dodatkowymi oraz 

– określenie przez lekarza niezdolności do samodzielnego wyko
nywania, nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy, przy
najmniej trzech z wymienionych czynności życiowych: mycie się, 
ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety, odżywianie. 

 zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadku zespołu parkinsona 
wywołanego przez leki lub toksyny.

j) Całkowity	niedowład: całkowita, stała i nieodwracalna utra
ta funkcji w dwóch lub więcej kończynach spowodowana ura
zem lub chorobą. niedowład musi mieć charakter nie rokujący 
poprawy i występować przez okres minimum 3 miesięcy. 
rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza neurologa. 
zakres ubezpieczenia nie obejmuje wszystkich przypadków nie
dowładów częściowych, niedowładów przejściowych (w tym 
będących następstwem infekcji wirusowych), niedowładów  
spowodowanych zaburzeniami psychologicznymi lub psychia
trycznymi oraz będących skutkiem samouszkodzenia lub próby 
samobójczej.

k)	 Zakażenie	wirusem	HIV: zakażenie wirusem ludzkiego nie
doboru odporności (hiV) lub zespół nabytego upośledzenia 
odporności (aidS), potwierdzone przez pozytywny wynik dwóch 
testów: testu na przeciwciała antyhiV (eliSa) oraz testu 
western Blot lub pcr.

 zakres ubezpieczenia obejmuje jedynie przypadki zarażenia 
wirusem hiV w czasie wykonywania obowiązków służbowych, 
transfuzji oraz przeszczepu. z zakresu ubezpieczenia wyłączone 
są zarażenia w drodze kontaktów seksualnych, dożylnego przyj
mowania narkotyków lub świadomego zakażenia się.

 do uznania przez ubezpieczyciela zdarzenia ubezpieczeniowe
go niezbędne jest potwierdzenie dokumentacją medyczną, że 
do zarażenia doszło:

1) podczas przetoczenia zakażonej krwi lub produktów krwiopo
chodnych pochodzących z licencjonowanego ośrodka upraw
nionego do przygotowywania takich preparatów (stacji krwio
dawstwa). przetoczenie zakażonej krwi musiało mieć miejsce  
po dacie zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Serokonwersja 
musi nastąpić w ciągu 180 dni od daty przetoczenia.

2) w wyniku przeszczepienia ubezpieczonemu (jako biorcy prze
szczepu) narządu zakażonego uprzednio hiV.

3) podczas codziennych obowiązków zawodowych pracowników 
medycznych, czy osób prowadzących praktykę dentystyczną  
w zarejestrowanych zakładach opieki zdrowotnej, w drodze 
kontaktu ubezpieczonego z zainfekowaną krwią, kontaktu  
z zakrwawioną, skażoną igłą, podczas zranienia ostrymi przy 
rządami lub poprzez kontakt błony śluzowej ubezpieczonego  
z zainfekowaną krwią. 

 ponadto muszą być spełnione poniższe kryteria:
– ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia pracodawcy zda

rzenia, które może być przyczyną poważnego zachorowania;
– zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zajścia tego 

zdarzenia;
– testy krwi dokumentujące brak hiV, czy przeciwciał hiV zostały 

przeprowadzone w ciągu 5 dni od momentu wypadku;

– serokonwersja potwierdzająca zarażenie hiV lub aidS jest udo
kumentowana wynikiem testu hiV, przeprowadzonego w ciągu 
180 dni od dnia wypadku;

– ubezpieczony zgadza się poddać antywirusowej terapii po zda
rzeniu, które mogło być przyczyną zakażenia. 

 ubezpieczony jest zobowiązany do umożliwienia ubezpie 
czycielowi dostępu do wszelkich wyników badań oraz do pod
dania się badaniu krwi na wniosek ubezpieczyciela. 

l) Pourazowe	uszkodzenie	mózgu: nieodwracalne uszkodze
nie (martwica) tkanki mózgowej, do powstania którego doszło 
w wyniku urazu zewnętrznego będącego wynikiem nieszczęśli
wego wypadku, powodujące nieodwracalne ubytki neurolo 
giczne i trwałe symptomy kliniczne. Skutkiem martwicy tkanki 
mózgowej musi być niezdolność ubezpieczonego do samodziel
nego wykonywania, nieprzerwanie przez okres minimum 3 mie 
sięcy, przynajmniej trzech z wymienionych czynności życiowych: 
mycie się, ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety, 
odżywianie. niezdolność do ich samodzielnego wykonywania 
musi być potwierdzona przez lekarza neurologa. 

 nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależ
ne od woli ubezpieczonego, które miało miejsce, gdy ubez 
pieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy 
dodatkowej, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną poura
zowego uszkodzenia mózgu. 

m)  Choroba	 Creutzfeldta-Jacoba: postępująca nieuleczalna 
choroba układu nerwowego powodująca w konsekwencji szyb
ko postępujące otępienie, współistniejące ubytki neurologiczne 
oraz zaburzenia funkcji ruchu. rozpoznanie musi być jedno
znacznie potwierdzone przez lekarza neurologa i znajdować 
potwierdzenie w badaniach klinicznych, eeg oraz badaniach 
wizualizacyjnych. 

n) Postępująca	 twardzina	 układowa	 (uogólniona	 sklero-
dermia):	 układowa choroba tkanki łącznej przebiegająca  
z postępującym rozlanym włóknieniem w skórze, naczyniach 
krwionośnych i narządach wewnętrznych. choroba musi prze
biegać z zajęciem serca, płuc lub nerek, a rozpoznanie musi  
być potwierdzone wynikami biopsji i badań serologicznych. 
rozpoznanie choroby musi być postawione w sposób jedno
znaczny przez lekarza reumatologa lub dermatologa. zakres 
ubezpieczenia nie obejmuje:

– twardziny ograniczonej (morphea); 
– zlokalizowanych postaci sklerodermii (w tym linijnych stward

nień powłok lub ograniczonych plam);
– eozynofilowego zapalenia powięzi;
– zespołu creSt.
o) Utrata	mowy: całkowita, stała i nieodwracalna utrata funkcji 

mowy spowodowana nieodwracalnym uszkodzeniem krtani. 
całkowita utrata mowy musi występować przez minimum  
6 kolejnych miesięcy. rozpoznanie musi być potwierdzone przez 
lekarza laryngologa. zakres ubezpieczenia nie obejmuje  
wszystkich przypadków utraty mowy spowodowanych zaburze
niami neurologicznymi, psychologicznymi lub psychiatrycznymi. 

Art. 3 ZAKRES I CZAS TRWANIA  
ODPOWIEDZIALNOŚCI	UBEZPIECZYCIELA	
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem  

określonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczę
cia odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowej.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się z dniem rozwią 
zania bądź wygaśnięcia umowy dodatkowej, z zastrzeżeniem 
ust. 3.

3. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzenia 
ubezpieczeniowego, gdy jego odpowiedzialność jest w danym 
przypadku wyłączona przez postanowienia warunków, szcze
gólne warunki indywidualnie uzgodnione z ubezpieczającym 
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przed zawarciem umowy dodatkowej lub powszechnie obowią
zujące przepisy prawa. 

Art.	4	TRYB	ZAWARCIA	UMOWY	DODATKOWEJ.	
SZCZEGÓLNE	WARUNKI	UMOWY	DODATKOWEJ
1. umowa dodatkowa może być zawarta jednocześnie z umową 

główną albo w czasie trwania umowy głównej (dokupienie 
umowy dodatkowej).

2. zawarcie umowy dodatkowej następuje na podstawie wniosku 
ubezpieczającego złożonego na odpowiednim formularzu 
ubezpieczyciela i po przeprowadzeniu oceny ryzyka ubezpiecze
niowego, za zgodą ubezpieczyciela. w przypadku dokupienia 
umowy dodatkowej wniosek należy złożyć na 30 dni przed  
terminem płatności kolejnej składki całkowitej. 

3. na wniosek ubezpieczyciela ubezpieczony zobowiązany jest 
poddać się badaniom lekarskim lub diagnostycznym, które prze
prowadzane są na koszt ubezpieczyciela i w autoryzowanych 
przez niego placówkach medycznych.

4. w przypadku ryzyka odbiegającego od standardowego ryzyka 
ubezpieczeniowego ubezpieczyciel w formie pisemnej informu
je ubezpieczającego o możliwości zawarcia umowy dodatkowej 
na warunkach szczególnych lub odmawia jej zawarcia. 

5. warunkiem dokupienia umowy dodatkowej jest wpłacenie 
przez ubezpieczającego wszystkich zaległych składek całkowi
tych, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokupienie umowy 
dodatkowej.

6. zawarcie umowy dodatkowej ubezpieczyciel potwierdza doku
mentem ubezpieczenia. 

Art. 5 WIEK UBEZPIECZONEGO. CZAS TRWANIA  
UMOWY	DODATKOWEJ	
1. umowa dodatkowa zawierana jest na 5 lat, z zastrzeżeniem  

ust. 3 i 4.
2. umowa dodatkowa może zostać zawarta, jeśli ubezpieczony 

ukończył 15 lat oraz nie ukończył 61 lat.
3. umowa dodatkowa może zostać ponownie zawarta zgodnie  

z postanowieniami art. 6 i nie może kończyć się później niż  
w dniu najbliższej rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio po 
dniu ukończenia przez ubezpieczonego 65 lat.

4. w przypadku dokupienia umowy dodatkowej, odpowiedzial
ność ubezpieczyciela z tytułu tej umowy kończy się w najbliższą 
piątą rocznicę trwania umowy głównej, liczoną od momentu 
dokupienia umowy dodatkowej. 

Art.	6	PONOWNE	ZAWARCIE	UMOWY	DODATKOWEJ
1. tryb zawierania umowy dodatkowej określony w niniejszym 

artykule ma zastosowanie wyłącznie do drugiej i następnych 
umów dodatkowych zawieranych w tym samym wariancie na 
kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli nie wystąpiła przerwa pomię
dzy poprzednią a ponownie zawartą umową dodatkową.  
w innym przypadku zawarcie umowy dodatkowej może nastą
pić w trybie określonym w art. 4. przedmiotem ponownie  
zawieranej umowy dodatkowej jest zdrowie tego samego ubez 
pieczonego. ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do ponowne
go zawarcia umowy dodatkowej. 

2. najpóźniej na 30 dni przed upływem czasu trwania umowy 
dodatkowej ubezpieczyciel może, lecz nie jest do tego zobowią
zany, przekazać ubezpieczającemu informację o możliwości 
ponownego zawarcia umowy dodatkowej na kolejny okres pię
cioletni. w tej informacji ubezpieczyciel przedstawia warunki, 
na podstawie których umowa ta może być ponownie zawarta, 
określając jednocześnie wysokość składki za ponownie zawartą 
umowę dodatkową oraz wysokość nowej składki całko witej. 
wysokość składki za ponownie zawartą umowę dodat kową jest 
obliczana zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 2. 

3. w trybie określonym w niniejszym artykule umowa dodatkowa 
zostaje ponownie zawarta na wniosek ubezpieczającego, za 

zgodą ubezpieczyciela. za złożenie wniosku uważa się wpłace
nie przez ubezpieczającego składki całkowitej, uwzględniającej 
składkę z tytułu umowy dodatkowej, w wysokości i terminie 
wskazanym przez ubezpieczyciela; wpłacenie ww. składki  
cał kowitej ubezpieczyciel uznaje za złożenie wniosku o ponow
ne zawarcie umowy dodatkowej, pod warunkiem opłacenia 
przez ubezpieczającego wszystkich zaległych składek całkowi
tych należnych za okres do rocznicy polisy. ubezpieczyciel zali
czy wpłaconą składkę całkowitą na poczet składki najdawniej 
wyma galnej. 

4. umowę dodatkową uważa się za zawartą w trybie określonym 
w niniejszym artykule, jeżeli składka całkowita, o której mowa  
w ust. 2, została opłacona w terminie wskazanym przez ubez 
pieczyciela, tj. przed rocznicą polisy. jeżeli ww. składka całko 
wita zostanie opłacona w dniu rocznicy polisy lub później, nie 
później jednak niż 30. dnia po rozwiązaniu poprzedniej umowy 
dodatkowej, oznacza to, że nie nastąpiła przerwa pomiędzy 
poprzednią a ponownie zawartą umową dodatkową, a odpo
wiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ponownie zawartej  
umowy dodatkowej rozpoczęła się z dniem następnym po roz
wiązaniu poprzedniej umowy dodatkowej. 

5. ubezpieczyciel ma prawo dokonać oceny i akceptacji ryzyka 
ubezpieczeniowego, włącznie ze skierowaniem ubezpieczonego 
na badania lekarskie lub diagnostyczne. w tym przypadku 
ubezpieczyciel może w formie pisemnej poinformować ubez 
pieczającego o możliwości ponownego zawarcia umowy dodat
kowej na warunkach szczególnych, o zmianie wysokości składki 
za umowę dodatkową ze względu na dotychczasowy przebieg 
ubezpieczenia lub odmówić jej ponownego zawarcia. w tym 
przypadku stosuje się postanowienia art. 4 ust. 4. 

6. w przypadku gdy umowa dodatkowa jest ponownie zawierana 
na okres przypadający bezpośrednio po zakończeniu poprzed
niej umowy dodatkowej, umowę dodatkową może zawrzeć 
ubezpieczony, który nie ukończył 61 lat. 

7. w przypadku wpłaty przez ubezpieczającego kwoty niższej od  
składki całkowitej wskazanej przez ubezpieczyciela w infor macji 
ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy 
dodatkowej. ubezpieczyciel może wyznaczyć dodat kowy termin 
do zapłaty składki całkowitej w wysokości przez niego wskaza
nej. uchybienie temu terminowi oznacza, że nie następuje 
ponowne zawarcie umowy dodatkowej w rozumieniu niniej
szego artykułu.

8. mimo przekazania ubezpieczającemu informacji, o której mowa 
w ust. 2, ubezpieczyciel ma prawo odmówić ponownego za 
warcia umowy dodatkowej, o czym informuje ubezpieczającego.

9. umowa dodatkowa nie może być ponownie zawarta w sytu acji, 
gdy w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy 
dodatkowej opłacanie składki całkowitej było przejęte przez 
ubezpieczyciela na podstawie odrębnej umowy dodatkowej 
dotyczącej przejęcia opłacania składek na wypadek inwalidz
twa.

10. ubezpieczyciel potwierdza ponowne zawarcie umowy dodat
kowej dokumentem ubezpieczenia.

Art.	7	OBOWIĄZKI	UBEZPIECZYCIELA	
w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel 
wypłaci świadczenie ubezpieczonemu na zasadach określonych  
w art. 1112. 

Art.	8	OBOWIĄZKI	UBEZPIECZAJĄCEGO	I	UBEZPIECZONEGO	
1. ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składki za 

umowę dodatkową.
2. ubezpieczający i ubezpieczony obowiązani są do udzielenia, 

przed zawarciem umowy dodatkowej, zgodnych z prawdą 
pisemnych odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela zawarte we 
wniosku o ubezpieczenie lub o dokupienie umowy dodatkowej 
i w innych dokumentach. 
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3. naruszenie obowiązku określonego w ust. 2 zwalnia ubez 
pieczyciela z odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowej, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

4. jeżeli pomiędzy złożeniem wniosku o ubezpieczenie lub o doku
pienie umowy dodatkowej a doręczeniem dokumentu ubezpie
czenia potwierdzającego zawarcie lub dokupienie tej umowy 
zaistnieją okoliczności powodujące zmianę informacji zawartych 
w tym wniosku lub innych dokumentach przekazanych 
ubezpieczycielowi, ubezpieczający lub ubezpieczony są zobo
wiązani niezwłocznie, przed zawarciem lub dokupieniem umowy 
dodatkowej, poinformować o tym ubezpieczyciela.

5. ubezpieczony lub ubezpieczający powinien zawiadomić ubez 
pieczyciela o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego w terminie 
180 dni, licząc od dnia jego zajścia. zawiadomienie to może 
nastąpić poprzez przesłanie ubezpieczycielowi wniosku o wypła
tę świadczenia. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażące
go niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierw
szym, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadcze
nie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do utrudnienia lub unie
możliwienia ustalenia okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowe
go. 

6. na wniosek ubezpieczyciela ubezpieczony ma obowiązek pod
dania się obserwacji klinicznej bądź badaniom lekarskim lub  
diagnostycznym, które przeprowadzane są w autoryzowanych 
przez ubezpieczyciela placówkach medycznych, w celu określe
nia, czy poważne zachorowanie ubezpieczonego jest objęte 
zakresem ubezpieczenia. koszty tych badań lub obserwacji 
ponoszone są przez ubezpieczyciela. 

7. w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpie 
czony ma obowiązek starać się o złagodzenie skutków zaistnia
łego zdarzenia poprzez niezwłoczne poddanie się opiece lekar
skiej i zaleconemu przez lekarza leczeniu.

8. ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia warunków 
ubezpieczonemu.

Art.	9	ZMIANA	SUMY	UBEZPIECZENIA	
1. w każdą rocznicę polisy, nie wcześniej niż po upływie roku od 

dnia zawarcia umowy dodatkowej, ubezpieczający może pod
wyższyć albo obniżyć sumę ubezpieczenia. Obniżenie sumy 
ubezpieczenia następuje z zachowaniem minimalnych kwot 
właściwych dla umowy dodatkowej oznaczonej kodem cir3 
albo cir4, wskazanych w warunkach oraz tabeli limitów i opłat. 
zmiana następuje na podstawie wniosku ubezpieczającego, za 
zgodą ubezpieczyciela. wniosek należy złożyć na 30 dni przed 
rocznicą polisy. 

2. ubezpieczyciel potwierdza podwyższenie lub obniżenie sumy 
ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.

3. w przypadku złożenia wniosku o podwyższenie sumy ubezpie
czenia ubezpieczyciel może skierować ubezpieczonego na 
badania lekarskie lub diagnostyczne, które przeprowadzane są 
na koszt ubezpieczyciela w autoryzowanych przez niego pla
cówkach medycznych, i uzależnić podwyższenie sumy ubezpie
czenia od wyniku dokonanej oceny dodatkowego ryzyka ubez
pieczeniowego.

4. nowa suma ubezpieczenia obowiązuje pod warunkiem potwier
dzenia zmiany przez ubezpieczyciela. 

5. w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa  
w art. 2 ust. 2 pkt a lub c, nowa, podwyższona suma ubezpie
czenia obowiązuje po 90 dniach, licząc od rocznicy polisy, oraz 
jeśli ubezpieczający opłacił wszystkie zaległe składki całkowite 
wymagalne w tym okresie, uwzględniające składkę za umowę 
dodatkową w nowej wysokości. jeżeli zdarzenie ubezpieczenio
we, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt a lub c, zajdzie przed 
upływem 90 dni od rocznicy polisy wskazanej w zdaniu pierw
szym, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie równe sumie ubezpie
czenia obowiązującej przed podwyższeniem, powiększonej  

o sumę składek za umowę dodatkową opłaconych od dnia rocz
nicy polisy do dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

6. wniosek o zmianę sumy ubezpieczenia zostanie rozpatrzony 
pod warunkiem wpłacenia wszystkich zaległych składek całko
witych, najpóźniej w dniu złożenia wniosku. 

Art.	10	SKŁADKA	ZA	UMOWĘ	DODATKOWĄ	
1. Składka za umowę dodatkową jest opłacana łącznie ze składką 

za umowę główną.
2. Składka za umowę dodatkową jest ustalana zgodnie z obowią

zującą taryfą składek ubezpieczyciela, stosownie do płci i wieku 
ubezpieczonego, sumy ubezpieczenia, wariantu umowy do 
datkowej, częstotliwości opłacania składki całkowitej oraz  
z uwzględnieniem szczególnych warunków umowy dodatko
wej.

3. Składka za umowę dodatkową podlega indeksacji tylko wtedy, 
gdy indeksacji podlega składka za umowę główną. 

 na podstawie kwoty, o jaką w wyniku indeksacji wzrasta skład
ka za umowę dodatkową, zgodnie z obowiązującą taryfą skła
dek ubezpieczyciela, stosownie do płci i wieku ubezpieczonego, 
częstotliwości opłacania składki całkowitej w dniu indeksacji 
oraz szczególnych warunków umowy dodatkowej, obliczana 
jest kwota, o jaką wzrasta suma ubezpieczenia. 

4. ubezpieczający nabywa prawo do zwrotu składki za umowę 
dodatkową za okres, w jakim ubezpieczyciel nie będzie udzielał 
ochrony ubezpieczeniowej z powodu rozwiązania lub wygaśnię
cia umowy dodatkowej przed upływem okresu, na jaki została 
zawarta. 

Art.	11	WYPŁATA	ŚWIADCZENIA	
1. z chwilą zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony 

nabywa prawo do świadczenia, chyba że odpowiedzialność 
ubezpieczyciela jest wyłączona. z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 6 oraz z zastrzeżeniem zdarzenia ubezpieczeniowego,  
o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt j, wysokość świadczenia 
wypłacanego z tytułu umowy dodatkowej jest równa sumie 
ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia zdarzenia ubezpie
czeniowego. 

2. wypłata świadczenia z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego 
powoduje zmianę zakresu ubezpieczenia albo wygaśnięcie 
umowy dodatkowej. ze względu na skutki wypłaty świad 
czenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, zdarzenia ubez
pieczeniowe zostały podzielone na cztery grupy:

a) Grupa I – niewydolność nerek, niewydolność wątroby, prze
szczep narządów, całkowity niedowład, stwardnienie rozsiane, 
choroba alzheimera, choroba parkinsona, śpiączka, choroba 
creutzfeldtajakoba, postępująca twardzina układowa, zakaże
nie wirusem hiV; 

b) Grupa II – zawał serca, zabieg chirurgiczny polegający na doko
naniu pomostu omijającego wieńcowego, angioplastyka naczyń 
wieńcowych, operacja zastawek serca, operacja aorty, udar 
mózgu;

c) Grupa III – nowotwór złośliwy, niedokrwistość aplastyczna, 
niezłośliwy guz mózgu;

d) Grupa	 IV – pourazowe uszkodzenie mózgu, utrata wzroku, 
utrata mowy, utrata słuchu, poparzenie trzeciego stopnia.

3. jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe, z tytułu którego zostało 
wypłacone świadczenie, należało do grupy i, to umowa dodat
kowa wygasa. 

4. jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe, z tytułu którego zostało 
wypłacone świadczenie, należało do grupy ii, iii albo iV, to  
z dniem wypłaty tego świadczenia zostaje wyłączona odpowie
dzialność ubezpieczyciela z tytułu pozostałych zdarzeń ubezpie
czeniowych należących do tej samej grupy oraz wszystkich 
zdarzeń ubezpieczeniowych należących do grupy i. 
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5. w przypadku, o którym mowa w ust. 4, ubezpieczyciel może 
wypłacić ubezpieczonemu maksymalnie trzy świadczenia z tytu
łu trzech różnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

6. jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w art. 2 ust. 2 
pkt a lub c, zajdzie przed upływem 90 dni od dnia rozpoczęcia 
odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowej zawartej po  
raz pierwszy, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie równe sumie 
składek za umowę dodatkową opłaconych przed dniem zajścia 
zdarzenia ubezpieczeniowego.

7. podstawą do wypłaty świadczenia z tytułu zdarzenia ubezpie
czeniowego jest wniosek o wypłatę świadczenia złożony ubez 
pieczycielowi wraz z następującymi dokumentami: 

1) urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę 
urodzenia ubezpieczonego; 

2) dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia ubezpiecze
niowego:

a) kartą wypisu ze szpitala;
b) dokumentacją leczenia ambulatoryjnego i wynikami badań;
c) dokumentacją potwierdzającą wystąpienie jednostki chorobo

wej;
d) opiniami lekarskimi i wynikami badań laboratoryjnych oraz inny

mi dokumentami niezbędnymi do określenia tytułu wypłaty 
świadczenia – na wniosek ubezpieczyciela.

8. wypłata świadczenia nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po 
otrzymaniu przez ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zda
rzenia ubezpieczeniowego. gdyby, z zachowaniem należytej 
staranności, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia 
okazało się niemożliwe w powyższym terminie, świadczenie 
będzie wypłacone w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych oko
liczności. 

9. w przypadku odmowy wypłaty świadczenia ubezpieczony 
może złożyć pisemne odwołanie do zarządu ubezpieczyciela.  
w uzasadnieniu odmowy ubezpieczyciel informuje o możliwo
ści dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

Art.	12	WYŁĄCZENIA	ODPOWIEDZIALNOŚCI	
UBEZPIECZYCIELA	
1. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci świa 

dczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe, o którym mowa  
w art. 2 ust. 2 lub w art. 2 ust. 3, zostało spowodowane lub 
zaszło w następstwie:

a) działań wojennych, stanu wojennego;
b) aktów terroryzmu;
c) czynnego i dobrowolnego udziału ubezpieczonego w aktach 

przemocy, rozruchach, zamieszkach;
d) zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym skażeniem 

chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, spowodowa
nym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię 
rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość;

e) poddania się przez ubezpieczonego zabiegom o charakterze 
medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarza lub innych osób 
uprawnionych;

f) próby popełnienia samobójstwa; 
g) samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na jego proś

bę, niezależnie od stanu jego poczytalności;
h) wypadku spowodowanego przez ubezpieczonego, jeżeli ubez 

pieczony ten pozostawał świadomie pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych substancji toksycznych, z wyjątkiem 
leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego 
zalecony;

i) schorzeń zdiagnozowanych przez lekarza przed dniem rozpo
częcia odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowej. wyłącze 
nie to nie dotyczy schorzeń, o których ubezpieczyciel został 
poinformowany na piśmie przed zawarciem umowy dodatko
wej;

j) choroby psychicznej lub nerwicy.

2. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci 
świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego będąca następstwem 
zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpi w terminie 30 dni od  
dnia zajścia tego zdarzenia.

3. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci 
świadczenia, jeżeli ubezpieczający nie wpłaci składki całkowitej 
w terminie 30 dni, poczynając od dnia następnego po terminie 
płatności, i zdarzenie ubezpieczeniowe zajdzie po upływie  
ww. terminu.

4. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci 
świadczenia, jeżeli ubezpieczony umyślnie nie wykonał obo
wiązku określonego w art. 8 ust. 6 oraz 7, co miało wpływ na 
pogorszenie jego stanu zdrowia lub utrudnienie lub uniemożli
wienie ustalenia stopnia zaawansowania poważnego zachoro
wania. 

Art.	13	ODSTĄPIENIE,	ROZWIĄZANIE	I	WYGAŚNIĘCIE	
UMOWY	DODATKOWEJ
1. ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

dodatkowej w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpie 
czający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni, licząc od dnia 
otrzymania dokumentu ubezpieczenia (zawarcia umowy dodat
kowej). 

2. ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodatkową. 
umowa ta ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca polisowego 
następują cego po miesiącu polisowym, w którym ubezpieczyciel 
otrzymał pisemne oświadczenie ubezpieczającego o wypowie
dzeniu umowy dodatkowej. 

3. ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę dodatkową z waż
nych przyczyn, wskazanych w art. 14 dla zmiany treści warun 
ków. 

 umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca poli sowego 
następującego po miesiącu polisowym, w którym ubezpiecza 
jącemu doręczono pisemne oświadczenie ubezpieczyciela  
o wypowiedzeniu tej umowy. 

4. ponadto ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia 
umowy dodatkowej w dowolnym czasie w razie stwierdzenia 
naruszenia obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 2. umowa 
dodatkowa ulega rozwiązaniu z dniem, w którym ubez pie 
czającemu doręczono pisemne oświadczenie ubezpieczyciela  
o jej wypowiedzeniu. 

5. umowa dodatkowa zostaje rozwiązana z chwilą rozwiązania  
lub wygaśnięcia umowy głównej. 

6. umowa dodatkowa wygasa z dniem wypłaty świadczenia  
z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego z grupy i bądź z dniem 
wypłaty trzeciego świadczenia z tytułu zdarzenia ubezpieczenio
wego należącego do grupy ii, iii lub iV. w takich przypadkach 
nie jest możliwe ponowne zawarcie ani dokupienie umowy 
dodatkowej.

7. umowa dodatkowa wygasa z dniem wypłaty świadczeń, o któ
rych mowa w art. 9 ust. 5 zdanie drugie oraz w art. 11 ust. 6.

8. umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta.  

Art.	14	ZMIANA	TREŚCI	WARUNKÓW	
1. warunki mogą być z ważnych przyczyn zmienione uchwałą 

zarządu ubezpieczyciela. 
2. ważną przyczyną, o której mowa w ust. 1, jest:
a) zmiana lub wprowadzenie nowych powszechnie obowią

zujących przepisów prawa, o ile zmiany te mają istotny wpływ 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie  
okre ślonym w umowie dodatkowej zawartej na podstawie 
warunków;

b) wydanie: 
(i) wiążących ubezpieczyciela zaleceń lub decyzji przez organ  

nad zoru lub przez inny organ administracji publicznej; 
(ii) orzeczenia o utracie mocy obowiązującej aktu normatywnego  

w całości lub w części przez trybunał konstytucyjny; 
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(iii) orzeczenia przez Sąd najwyższy, sąd powszechny, naczelny  
Sąd administracyjny lub inny sąd administracyjny;

– o ile zdarzenia te mają istotny wpływ na prowadzenie działalno
ści ubezpieczeniowej w zakresie okre ślonym w umowie dodat
kowej zawartej na podstawie warunków.

3. zmiana wskazana w ust. 1 następuje poprzez doręcze nie ubez 
pieczającemu nowego tekstu warunków. zmiana wchodzi  
w życie, o ile w terminie 14 dni od dorę czenia ubezpiecza 
jącemu nowego tekstu warunków ubezpieczający nie złoży 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dodatkowej.

Art.	15	TECHNICZNA	STOPA	PROCENTOWA	
wysokość rezerw technicznoubezpieczeniowych nie wpływa na 
wysokość świadczenia wskazanego w warunkach.
wysokość technicznej stopy procentowej do kalkulacji rezerw  
technicznoubezpieczeniowych dla umowy dodatkowej wskazana 
jest w tabeli limitów i opłat.

Art.	16	STOSOWANIE	POSTANOWIEŃ	OGÓLNYCH	
WARUNKÓW	UBEZPIECZENIA	UMOWY	GŁÓWNEJ
w sprawach nieuregulowanych w warunkach znajdą zastosowanie 
odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia 
umowy głównej.

Art.	17	WEJŚCIE	W	ŻYCIE	WARUNKÓW	
warunki oraz załącznik nr 1, zatwierdzone przez zarząd ing 
towarzystwa ubezpieczeń na życie S.a. uchwałą nr 34/2010 z dnia  
20 maja 2010 r., wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2010 r.

zaŁącznik nr 1
minimalna suma ubezpieczenia umowy dodatkowej  
(w obu wariantach: podstawowym – cir3 i rozszerzonym – cir4):

10 000 zł

maksymalna łączna suma ubezpieczenia  
z wszystkich umów dodatkowych dotyczących poważnego zachorowania  
(oznaczonych kodami: cir0, cir1, cir6, cir3, cir4),  
których przedmiotem jest zdrowie ubezpieczonego:

600 000 zł

Ewa	Zorychta-Kąkol

Członek	Zarządu

Andrzej	Sieradz

Członek	Zarządu
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