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Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej zatwierdzone zostały uchwałą nr 1/08/2011

Zarządu Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z dnia 1 sierpnia 2011 r. 
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dotyczącej  
Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu
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1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu i stanowią 
integralną część tych umów.

2. Zawarcie i obowiązywanie umowy dodatkowej uzależnione jest od zawarcia i obowiązywania umowy podstawowej.

2. Definicje

1. W niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu (dalej określanych jako 
„Warunki Umowy Dodatkowej”) poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:

 1)  umowa dodatkowa – umowa rozszerzająca ochronę ubezpieczeniową, zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między 
Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA na podstawie niniejszych warunków umowy dodatkowej, której zawarcie będzie  
stwierdzone polisą;

 2)  umowa podstawowa – umowa ubezpieczenia na życie zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym
a Pramerica Życie TUiR SA, do której odnosi się umowa dodatkowa objęta niniejszymi Warunkami Umowy Dodatkowej;

 3)  dzień pobytu w szpitalu – każdy ukończony dzień kalendarzowy pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (tj. do godz. 24.00). Za pierwszy 
dzień pobytu w szpitalu uważa się okres od przyjęcia do szpitala do końca dnia (do godz. 24.00);

 4) Lekarz – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z przepisami polskiego prawa;
 5)  nieszczęśliwy wypadek – nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie będące bezpośrednią i jedyną przyczyną

pobytu w szpitalu. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zatrucia oraz wszelkich chorób i infekcji (w tym występujących nagle);
 6)  pobyt w szpitalu – udokumentowany w sposób określony w Warunkach Umowy Dodatkowej, stały i nieprzerwany pobyt 

Ubezpieczonego w szpitalu służący zachowaniu, przywróceniu lub poprawie jego zdrowia. W rozumieniu Warunków Umowy 
Dodatkowej za pobyt w szpitalu nie uważa się pobytu w szpitalu, którego celem była jedynie rehabilitacja lub rekonwalescencja 
Ubezpieczonego;

 7)  suma ubezpieczenia – kwota określona w polisie, stanowiąca podstawę do określenia wysokości świadczenia z tytułu niniejszej 
umowy dodatkowej;

 8)  szpital – działający na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii lub Japonii, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa, publiczny lub niepubliczny zamknięty zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest  
całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie, dysponujący odpowiednim zapleczem diagnostycznym i leczniczym,  
zatrudniający personel medyczny w sposób gwarantujący zabezpieczenie w trybie ciągłym opieki ze strony przynajmniej jednej  
pielęgniarki i jednego Lekarza, oraz archiwizujący w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami pełną dokumentację medyczną 
każdego pacjenta. W rozumieniu Warunków Umowy Dodatkowej szpitalem nie jest w szczególności: ośrodek opieki społecznej,  
ośrodek opieki geriatrycznej, ośrodek dla psychicznie chorych, hospicjum, placówka, której zadaniem jest leczenie alkoholizmu  
i innych uzależnień, ośrodek rekonwalescencyjny, rehabilitacyjny, sanatoryjny, uzdrowiskowy, prewentoryjny, szpital sanatoryjny,  
szpital uzdrowiskowy, ośrodek wypoczynkowy;

 9)  świadczenie – wypłata Ubezpieczonemu przez Pramerica Życie TUiR SA należnej kwoty zgodnie z postanowieniami rozdz. 3 i 9 
niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej;

 10)  zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie określone w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej w rozdz. 3 pkt 2, które powoduje 
powstanie prawa do otrzymania świadczenia.

2.  O ile z kontekstu niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej nie wynika inaczej, terminy zdefiniowane  
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dotyczących umowy podstawowej mają takie samo znaczenie w niniejszych  
Warunkach Umowy Dodatkowej.

3. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2.  Zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym zakresem ubezpieczenia jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w okresie odpowiedzialności  
Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej (z zastrzeżeniem rozdz. 10) trwający nieprzerwanie co najmniej 5 kolejnych dni,  
z których każdy stanowi dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu został spowodowany  
nieszczęśliwym wypadkiem w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej lub chorobą.
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4. Zawarcie umowy dodatkowej

1. Umowę dodatkową zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku o ubezpieczenie podpisanego przez Ubezpieczającego  
i Ubezpieczonego.

2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od Ubezpieczającego i Ubezpieczonego wszelkich  
dodatkowych informacji niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, jak również może skierować Ubezpieczonego na badania  
medyczne, których zakres zostanie określony przez Pramerica Życie TUiR SA w skierowaniu. Badania medyczne przeprowadzane są przez  
lekarzy wskazanych przez Pramerica Życie TUiR SA i na koszt Pramerica Życie TUiR SA.

3. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia zgodnych z prawdą informacji, o które pytała Pramerica Życie TUiR SA przed  
zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,  
Pramerica Życie TUiR SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli powyższy  
obowiązek nie został dopełniony z winy umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie  
ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, które nie zostały podane do wiadomości Pramerica Życie TUiR SA, co powoduje 
wyłączenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA za skutki tych okoliczności.

4. Umowa dodatkowa może zostać zawarta, jeżeli w dniu składania wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczony ukończył 15 lat i ma nie więcej  
niż 55 lat.

5. Okres ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej podany jest w polisie. Umowa dodatkowa zawierana jest na okres 5 lat, z możliwością  
jej przedłużenia na warunkach określonych w rozdziale 8 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zawarcia umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej dotyczące zawarcia umowy. Zawarcie umowy dodatkowej stwierdza się w polisie.

5. Rozpoczęcie i zakończenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej

1.  Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej rozpoczyna się od dnia określonego w polisie albo od dnia  
rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu umowy podstawowej (jeżeli przypada on później), ale w żadnym wypadku nie wcześniej niż  
od dnia zapłacenia pierwszej składki w pełnej wysokości.

2. Koniec odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA następuje z dniem rozwiązania umowy  dodatkowej (rozdz. 11).

6. Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony umowy ubezpieczenia i jest określona w polisie.

2. Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości sumy ubezpieczenia dla umowy dodatkowej.

3.  Ubezpieczający może w czasie obowiązywania umowy, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, obniżyć sumę ubezpieczenia, składając  
w tym celu wniosek na piśmie. Pramerica Życie TUiR SA może nie zaakceptować wniosku o obniżenie sumy ubezpieczenia, jeżeli  
powodowałoby to zmniejszenie sumy ubezpieczenia poniżej minimalnej sumy ubezpieczenia obowiązującej w Pramerica Życie TUiR SA  
w dniu złożenia wniosku o obniżenie. Obniżenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie obniżenie wysokości składki.

4.  Jeżeli Pramerica Życie TUiR SA uwzględni wniosek Ubezpieczającego o zmianę sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami  
pkt 3 niniejszego rozdziału, prześle Ubezpieczającemu aneks do polisy uwzględniający zmienioną składkę oraz sumę ubezpieczenia,  
informując jednocześnie Ubezpieczonego o wprowadzonych zmianach i ich wpływie na wartość świadczeń przysługujących z tytułu  
umowy ubezpieczenia.
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7. Składka ubezpieczeniowa

1.  Wysokość składki z tytułu umowy dodatkowej jest obliczana na podstawie sumy ubezpieczenia oraz taryfy Pramerica Życie TUiR SA  
w oparciu o czynniki wpływające na ryzyko ubezpieczeniowe, obejmujące w szczególności wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy 
dodatkowej, jego stan zdrowia, hobby, uprawiane sporty i wykonywany zawód. Wysokość składki zależy również od częstotliwości jej  
opłacania. Składka za umowę dodatkową została skalkulowana z uwzględnieniem okresu ograniczenia odpowiedzialności (rozdz. 10 pkt 1)  
obniżającego jej wysokość.

2.  Wysokość składki z tytułu umowy dodatkowej jest określona w polisie. Składka jest opłacana jednocześnie ze składką z tytułu umowy  
podstawowej oraz na tych samych zasadach (tj. z tą samą częstotliwością i w ten sam sposób).

3.  Okres opłacania składek z tytułu umowy dodatkowej jest przedstawiony w polisie.

4.  Składka z tytułu umowy dodatkowej jest stała w okresie 5-letnim. W przypadku przedłużenia umowy dodatkowej na kolejne 5 lat wysokość 
składki ulega zmianie zgodnie z postanowieniami rozdz. 8.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do terminu opłacania składki oraz zmiany sposobu i częstotliwości jej opłacania  
stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej.

8. Przedłużenie dodatkowej umowy ubezpieczenia

1. Umowa dodatkowa może być przedłużona na okres kolejnych 5 lat. Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo do oceny ryzyka  
ubezpieczeniowego i nieprzedłużenia umowy dodatkowej.

2. Umowa dodatkowa może zostać przedłużona na okres kolejnych 5 lat, pod warunkiem że Ubezpieczony w momencie przedłużania  
umowy dodatkowej ma nie więcej niż 60 lat.

3. Przedłużenie umowy dodatkowej powoduje ponowne wyliczenie składki odpowiednio do wieku Ubezpieczonego w momencie  
przedłużenia, przy czym suma ubezpieczenia nie ulega zmianie.

4. Pramerica Życie TUiR SA przekaże Ubezpieczającemu propozycję przedłużenia umowy dodatkowej oraz wysokość składki najpóźniej  
w terminie 45 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa dodatkowa.

5. Ubezpieczający ma prawo zrezygnować z możliwości przedłużenia umowy dodatkowej, o czym jest zobowiązany poinformować 
Pramerica Życie TUiR SA w formie pisemnej najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa dodatkowa.

6. Nieprzekazanie przez Ubezpieczającego rezygnacji w terminie i w formie określonej w pkt 5 niniejszego rozdziału uważa się za wyrażenie  
zgody na przedłużenie umowy dodatkowej na kolejny 5-letni okres, na warunkach zaproponowanych przez Pramerica Życie TUiR SA.

7. Po przedłużeniu umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA prześle Ubezpieczającemu aneks do polisy wynikający z przedłużenia umowy, 
informując jednocześnie Ubezpieczonego o przedłużeniu umowy dodatkowej.

8. Po przedłużeniu umowy dodatkowej Ubezpieczający ma obowiązek uiszczenia składki w kwocie ustalonej w aneksie, o którym mowa  
w pkt 7 niniejszego rozdziału. Jeżeli Ubezpieczający nie przekazał informacji o rezygnacji z przedłużenia umowy dodatkowej (o czym  
mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału) i umowa została przedłużona, Ubezpieczający ma prawo do rozwiązania umowy dodatkowej, składając  
w tym celu wniosek w formie pisemnej. Wniosek o rozwiązanie umowy dodatkowej powinien być doręczony do Pramerica Życie TUiR SA  
w ciągu 30 dni od otrzymania przez Ubezpieczającego aneksu, o którym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału. Wpłacona składka za umowę  
dodatkową od momentu jej przedłużenia zostanie zwrócona.
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9. Świadczenia

1. Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie w przypadku, gdy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą lub  
nieszczęśliwym wypadkiem trwał nieprzerwanie co najmniej 5 dni, przy czym wymóg ten dotyczy także każdego kolejnego pobytu  
w szpitalu spowodowanego tą samą chorobą lub tym samym nieszczęśliwym wypadkiem.

2. Wysokość świadczenia w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego chorobą równa jest sumie ubezpieczenia 
pomnożonej przez całkowitą liczbę dni pobytu w szpitalu.

3. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem za początkowy okres pobytu w szpitalu,  
tj. okres od pierwszego dnia do 14 dnia pobytu w szpitalu, wysokość świadczenia równa jest dwukrotności sumy ubezpieczenia  
pomnożonej przez liczbę dni pobytu w szpitalu w tym okresie, natomiast za pozostały okres pobytu w szpitalu spowodowany tym  
samym nieszczęśliwym wypadkiem (w tym również za kolejne pobyty w szpitalu z powodu tego samego wypadku) wysokość  
świadczenia równa jest sumie ubezpieczenia pomnożonej przez pozostałą liczbę dni pobytu w szpitalu.

4. W przypadku gdy pobyt w szpitalu związany z nieszczęśliwym wypadkiem nastąpił po raz pierwszy po upływie 180 dni od daty zajścia  
nieszczęśliwego wypadku, taki pobyt będzie traktowany jak pobyt w szpitalu spowodowany chorobą a nie nieszczęśliwym wypadkiem  
i Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie zgodnie z pkt 2 niniejszego rozdziału.

5. Maksymalna liczba dni pobytu w szpitalu, za które należne jest świadczenie z tytułu umowy dodatkowej, wynosi 500 dni. Limit ten  
obejmuje łącznie wszystkie pobyty w szpitalu spowodowane chorobami lub nieszczęśliwymi wypadkami. Limit ten nie ulega odnowieniu  
w przypadku przedłużenia umowy dodatkowej.

6. Świadczenie każdorazowo zostanie powiększone o dodatek rehabilitacyjny równy połowie sumy ubezpieczenia pomnożonej przez  
połowę liczby dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, za które należne jest świadczenie w danym przypadku.

7. W przypadku gdy pobyt w szpitalu trwał co najmniej 30 dni i trwa nadal, Ubezpieczony może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia  
za przebyty okres w szpitalu. Po upływie kolejnych 30 dni, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwa nadal, Ubezpieczony może złożyć  
wniosek o wypłatę świadczenia za kolejne dni pobytu w szpitalu.

8. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej zostanie wypłacone Ubezpieczonemu, chyba że Ubezpieczony umrze w czasie pobytu  
w szpitalu. Świadczenie wówczas zostanie wypłacone osobie wyznaczonej jako Uposażony z tytułu umowy podstawowej i uprawnionej  
do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony wskazał inaczej, informując o tym  
Pramerica Życie TUiR SA na piśmie.

9. W razie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu Ubezpieczający lub Ubezpieczony mają obowiązek zawiadomić Pramerica Życie TUiR SA  
o pobycie w szpitalu nie później niż 3 miesiące od ostatniego dnia pobytu w szpitalu. W razie braku zawiadomienia w powyższym 
terminie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Pramerica Życie TUiR SA może  
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli brak zawiadomienia w powyższym terminie uniemożliwi Pramerica Życie TUiR SA ustalenie  
okoliczności pobytu w szpitalu.

10. W przypadku pobytu w szpitalu do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA wymagane są następujące dokumenty:
 1) wniosek o wypłatę świadczenia;
 2) kopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego;
 3) dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, a w szczególności:
  a) karty informacyjne leczenia szpitalnego;
  b)  dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku, jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany  

był nieszczęśliwym wypadkiem.

11. Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od osoby uprawnionej innych dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności  
Pramerica Życie TUiR SA.
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12. Jeżeli pobyt w szpitalu nastąpił poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty dowodowe dotyczące pobytu w szpitalu muszą być  
uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Wszelkie dokumenty konieczne do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA muszą być dostarczone w oryginałach,  
urzędowych odpisach lub kopiach poświadczonych przez Pramerica Życie TUiR SA na podstawie oryginału.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej do wypłaty świadczenia mają odpowiednie zastosowanie  
przepisy dotyczące wypłaty świadczenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umowy podstawowej.

10. Ograniczenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej

1. Pramerica Życie TUiR SA nie wypłaci świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą, jeżeli objawy choroby będącej  
przyczyną pobytu w szpitalu po raz pierwszy ujawniły się w okresie: od daty spisania wniosku o ubezpieczenie do 90 dnia od daty  
rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowej, nawet jeżeli sam pobyt w szpitalu spowodowany tą chorobą nastąpił po tym  
okresie. Pramerica Życie TUiR SA w tym okresie ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego  
nieszczęśliwym wypadkiem. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w razie przedłużenia dodatkowej umowy ubezpieczenia.

2. Pramerica Życie TUiR SA nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia z tytułu umowy dodatkowej, jeżeli pobyt w szpitalu był  
spowodowany lub zaszedł w następstwie:

 1) profilaktycznych i diagnostycznych badań lekarskich niezwiązanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą;
 2) chirurgii plastycznej (włączając operacje powiększania i pomniejszania piersi), z wyjątkiem usuwania skutków nieszczęśliwych wypadków;
 3) korekcji wad wzroku;
 4) ciąży;
 5) porodu, z wyjątkiem jego chorobowych lub patologicznych następstw;
 6) leczenia lub operacji związanych z bezpłodnością, sterylizacją, zapłodnieniem in vitro;
 7)  próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na własne życzenie (niezależnie od stanu  

jego poczytalności);
 8)  wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych substancji toksycznych o podobnym 

działaniu, w tym również leków nieprzepisanych przez Lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami Lekarza;
 9) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, radioaktywnym lub jonizującym;
 10) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;
 11) działań wojennych (do których zalicza się również m.in. działania w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym tzw. kontyngentów);
 12)  aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach (z wyłączeniem  

obrony własnej);
 13) zakażenia wirusem HIV lub choroby AIDS;
 14) zaburzeń psychicznych;
 15) udziału Ubezpieczonego w terapiach eksperymentalnych.

11. Rozwiązanie umowy dodatkowej

1. Rozwiązanie umowy dodatkowej następuje:
 1) z określonym w polisie dniem zakończenia odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowej (o ile umowa ta nie zostanie przedłużona);
 2)  w przypadku osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, przy czym umowa dodatkowa zostaje rozwiązana w rocznicę polisy  

przypadającą bezpośrednio po osiągnięciu przez Ubezpieczonego wieku 65 lat;
 3)  z dniem wypłaty świadczenia z tytułu umowy dodatkowej, w przypadku gdy suma liczby dni wszystkich pobytów w szpitalu, za które  

zostało wypłacone świadczenie, wyniesie łącznie 500 dni;
 4) z dniem rozwiązania umowy podstawowej;
 5)  z dniem zamiany ubezpieczenia z tytułu umowy podstawowej na ubezpieczenie bezskładkowe, jeżeli postanowienia Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia dotyczących umowy podstawowej nie stanowią inaczej;
 6) w przypadku odstąpienia Ubezpieczającego od umowy dodatkowej;
 7) w przypadku wypowiedzenia umowy dodatkowej przez Ubezpieczającego.
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2. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy dodatkowej poprzez doręczenie do Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia 
w terminie 7 dni (jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą) lub 30 dni (w pozostałych przypadkach) od daty jej zawarcia. W przypadku  
odstąpienia Pramerica Życie TUiR SA zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą składkę, przy czym ma prawo zatrzymać część składki należną  
za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy dodatkowej przez Ubezpieczającego zostaje ona rozwiązana z chwilą otrzymania przez  
Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o wypowiedzeniu umowy dodatkowej.

4. W przypadku rozwiązania umowy dodatkowej z przyczyny innej niż wymieniona w pkt 1.3 niniejszego rozdziału Pramerica Życie TUiR SA  
zwraca składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

12. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zawarcia umowy dodatkowej staje się ona integralną częścią umowy podstawowej i podlega interpretacji łącznie z umową  
podstawową (z zastrzeżeniem możliwości wygaśnięcia umowy dodatkowej przed terminem wygaśnięcia umowy podstawowej).

2. Do umowy dodatkowej stosuje się postanowienia zawarte w ostatnim rozdziale umowy podstawowej („Postanowienia końcowe”),  
o ile postanowienia rozdziału 12 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej nie stanowią inaczej.

3. Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu zostały zatwierdzone uchwałą nr 1/08/2011  
Zarządu Pramerica Życie TUiR SA z dnia 1 sierpnia 2011 r.

4. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Zarząd Pramerica Życie TUiR SA.
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