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OGÓLNE WARUNKI DATKOWEGO UBEZPIECZENIA

NASTEPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – WARIANT II

1. Zawierana na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Wariant II (zwa-
nych dalej OWDU) Umowa Dodatkowa, rozszerza zakres ochrony ubez-
pieczeniowej udzielanej w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie
„BEZPIECZNA FIRMA”.

2. Wszelkie określenia, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Ogólnych
Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków, a zdefiniowane zostały w Ogólnych Warunkach Grupowego
Ubezpieczenia na Życie „BEZPIECZNA FIRMA”, stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku wyboru niniejszej Umowy Dodatkowej – Wariant II, niedopu-
szczalne jest zawarcie Umowy Dodatkowej –Wariant I.

DEFINICJE

§ 1

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia użyto określenia:

1) niezdolność do pracy – rozumie się przez to spowodowaną nieszczęśli-
wym wypadkiem całkowitą i trwałą niezdolność Ubezpieczonego do
podejmowania jakiejkolwiek działalności gospodarczej i wykonywania
jakiejkolwiek pracy przynoszącej dochód lub wynagrodzenie, zgodnej
z jego wykształceniem lub przyuczeniem lub doświadczeniem;

2) trwały uszczerbek na zdrowiu – rozumie się przez to zaburzenie czyn-
ności uszkodzonego układu, narządu, organu, powodujące jego trwałą
dysfunkcję, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2. Z tytułu zajścia zdarzeń, o których mowa poniżej, „POLISA-ŻYCIE” S. A.
wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej,
w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia wynikającej
z Umowy Podstawowej:

1) z tytułu powstania niezdolności Ubezpieczonego do pracy – 100%,

2) z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego:

a) za każdy orzeczony 1% uszczerbku 1- 4%,
b) za 100% orzeczonego uszczerbku 100 – 400%.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 3

1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. w stosunku do Ubezpieczonego
rozpoczyna się – i trwa z zastrzeżeniem postanowień § 4 – z pierwszym
dniem odpowiedzialności z tytułu Umowy Podstawowej w stosunku do
tego Ubezpieczonego lub od rocznicy obowiązywania Umowy Ubezpie-
czenia, w której rozszerzony zostaje zakres ochrony ubezpieczeniowej
o zdarzenia ubezpieczeniowe wynikające z Umowy Dodatkowej.

2. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. z tytułu Umowy Dodatkowej wy-
gasa w stosunku do Ubezpieczonego:

1) w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Umowy Podstawowej,

2) w dniu wypłaty świadczenia w wysokości określonej w § 2 ust. 2 pkt 2)
lit. b).

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 4

1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. z tytułu zajścia zdarzenia ubez-
pieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy
Dodatkowej, jest wyłączona w przypadkach określonych w Umowie Pod-
stawowej oraz będących wynikiem:

1) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub
innego pojazdu drogowego po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych
podobnie działających środków;

2) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub
innego pojazdu drogowego bez wymaganych i ważnych uprawnień lub
bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu;

3) katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne
eksploatowane przez koncesjonowanych przewoźników, gdy Ubezpie-
czony był członkiem załogi lub pasażerem statku powietrznego;

4) uprawiania następujących sportów:

a) szybownictwa, lotniarstwa – w tym paralotniarstwa, spadochro-
niarstwa,

b) sportów lotniczych,

c) nurkowania,

d) sportów walki,

e) sportów motorowych, motocyklowych i motorowodnych,

f) wszelkich form alpinizmu,

g) speleologii,

h) sportów ekstremalnych;

5) nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek działania Ubezpieczo-
nego po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających
środków.

2. Ponadto odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. z tytułu zajścia zdarze-
nia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie
Umowy Dodatkowej, jest ograniczona do wypłaty świadczenia z tytułu
Umowy Podstawowej jeżeli Ubezpieczony w wyniku tego samego nie-
szczęśliwego wypadku zmarł w ciągu 30 dni od daty jego zaistnienia.

SKŁADKA

§ 5

1. Składkę z tytułu Umowy Dodatkowej opłaca Ubezpieczający, w terminach
i z częstotliwością opłacania składki z tytułu Umowy Podstawowej.

2. Wysokość składki z tytułu Umowy Dodatkowej wskazana jest w polisie lub
aneksie do Umowy ubezpieczenia.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

§ 6

1. W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
w ramach niniejszej Umowy Dodatkowej uprawnionym do świadczenia
jest Ubezpieczony.

2. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego niezdolności do pracy,
„POLISA-ŻYCIE” S. A. wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu
Umowy Dodatkowej określone w §2 ust. 2 pkt 1) pod warunkiem, że:

1) niezdolność Ubezpieczonego do pracy, została stwierdzona w terminie
180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku i nieszczęśliwy wypadek
miał miejsce w okresie odpowiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S. A.

2) nieszczęśliwy wypadek był bezpośrednią i wyłączną przyczyną niezdol-
ności Ubezpieczonego do pracy.

3. W przypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
„POLISA-ŻYCIE” S. A. wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu
Umowy Dodatkowej określone w §2 ust. 2 pkt 2).

4. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego ustala się po
przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o całkowitym zakończeniu
leczenia, nie później jednak niż po upływie 24 miesięcy od dnia wypadku.
Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie daje pod-
stawy do zmiany wysokości świadczenia. Przy ustalaniu stopnia trwałego
uszczerbku na zdrowiu stosuje się „Tabelę norm oceny procentowej trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku”,
zatwierdzoną Uchwałą Zarządu nr 98/2004 z dnia 26 maja 2004 roku.

5. Orzeczenie lekarskie o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu wyda-
wane jest nie wcześniej, niż po upływie:

1) 12 miesięcy od daty powstania urazu – po ciężkich urazach neurologi-
cznych lub złamaniach powikłanych,

2) 6 miesięcy od daty powstania urazu – w przypadku urazów neurologi-
cznych lub po poważnych urazach ortopedycznych (np. złamanie
podudzia, uda, kręgosłupa, itp.),

3) 3 miesięcy od daty powstania urazu – w przypadkach innych niż
wymienione w pkt 1) i pkt 2) – np. urazy chirurgiczne lub ortopedyczne.

6. Lekarz – orzecznik „POLISA-ŻYCIE” S. A. może, w uzasadnionych przy-
padkach wydać orzeczenie wstępne, określające minimalny procent
trwałego uszczerbku, który po zakończeniu leczenia może zostać
podwyższony.

7. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku organu, narządu lub układu,
których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone, wysokość trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy pomiędzy
procentem trwałego uszczerbku zaistniałego wskutek nieszczęśliwego
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wypadku, a procentem trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym przed
wypadkiem.

8. W przypadku zajścia w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej więcej
niż jednego nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek
na zdrowiu Ubezpieczonego łączna suma wypłaconych świadczeń z tytułu
Umowy Dodatkowej nie może przekroczyć wartości należnej za 100%
orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.

9. W przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ochrony ubezpiecze-
niowej z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej, dokumentami potrzebnymi
do ustalenia świadczenia są w szczególności:
1) w przypadku niezdolności do pracy:

a) dokumentacja medyczna stwierdzająca powstanie całkowitej i trwa-
łej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – decyzja o przyznaniu
znacznego stopnia niepełnosprawności z ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji wydana przez Powiatowy/Wojewódzki
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

b) dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśli-
wym wypadkiem a niezdolnością Ubezpieczonego do pracy,

2) w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu:
a) dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśli-

wym wypadkiem a powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego oraz opisujące okoliczności zajścia zdarzenia
(np.: protokół BHP, notatka policyjna, Postanowienie Prokuratury
wraz z uzasadnieniem, Wyrok Sądu wraz z uzasadnieniem…);

b) dokumenty medyczne potwierdzające udzielenie pierwszej pomocy
bezpośrednio po wypadku (np.: karta wyjazdowa pogotowia ratunko-
wego, karta informacyjna leczenia szpitalnego, historia choroby…);

c) dokumenty medyczne z okresu leczenia;
d) zaświadczenie lekarskie o całkowitym zakończeniu leczenia.

10. W zależności od okoliczności „POLISA-ŻYCIE” S. A. może zażądać
innych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia zasadności roszczenia.

11. Wszelkie dokumenty roszczeniowe winny mieć postać oryginału bądź
kopii uwierzytelnionej notarialnie lub przez uprawnionego pracownika
„POLISA-ZYCIE” S. A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7
We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszymi OWDU, odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpie-
czenia na Życie „BEZPIECZNA FIRMA”.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW– WARIANT II
Z tytułu wystąpienia niezdolności Ubezpieczonego do pracy, „POLISA-
-ŻYCIE” S. A. wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia wynikającej z Umowy
Podstawowej.


