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1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia na Wypadek Poważnego Zachorowania 
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 Poważnego Zachorowania (dalej określanych jako 
„Warunki Umowy Dodatkowej”) poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:

 1)  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;

 2)  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;

 3) Ubezpieczony – ubezpieczony z tytułu umowy podstawowej oraz dodatkowej;
 4)  Dzieci – dzieci pozostające pod władzą rodzicielską Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy dodatkowej, które do tego dnia nie ukończyły 

18 lat oraz pozostawały z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również dzieci, które zostaną objęte władzą  
rodzicielską Ubezpieczonego w trakcie obowiązywania umowy dodatkowej;

 5) poważne zachorowanie – każde ze zdarzeń zdefiniowanych w rozdz. 3 pkt 6;
 6) poważna operacja – każde ze zdarzeń zdefiniowanych w rozdz. 3 pkt 7;
 7)  suma ubezpieczenia – kwota określona w polisie, stanowiąca podstawę do określenia wysokości świadczenia z tytułu niniejszej umowy 

dodatkowej;
 8)  świadczenie – wypłata przez Pramerica Życie TUiR SA kwoty należnej Ubezpieczonemu albo, w przypadku śmierci Ubezpieczonego przed 

datą wypłaty świadczenia, Uposażonemu zgodnie z postanowieniami rozdz. 3 i 10 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej;
 9)  zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie określone w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej w rozdz. 3 pkt 2, które powoduje 

powstanie prawa do otrzymania świadczenia;
 10)  dzień zdarzenia ubezpieczeniowego – w odniesieniu do poważnej operacji, dzień jej przeprowadzenia lub, w odniesieniu do poważnego 

zachorowania, dzień wskazany w definicjach poszczególnych przypadków poważnych zachorowań w rozdz. 3 pkt 6.

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. W szczególności,  
ilekroć w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej jest mowa o „Ubezpieczonym” i „Ubezpieczającym”, należy przez to rozumieć odpowiednio  
„Ubezpieczonego” i „Ubezpieczającego” z umowy podstawowej.

3. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2. Zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi zakresem ubezpieczenia są:
  a) poważne zachorowania zdefiniowane w pkt 6 niniejszego rozdziału;
  b)  poważne operacje zdefiniowane w pkt 7 niniejszego rozdziału;
 dotyczące Ubezpieczonego, pod warunkiem że dzień zdarzenia ubezpieczeniowego (określony zgodnie z definicją zawartą  

w rozdz. 2 pkt 1.10) przypadł w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej oraz Ubezpieczony  
pozostawał przy życiu przez co najmniej 30 dni od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego (z zastrzeżeniem rozdz. 11).

3. Pramerica Życie TUiR SA zobowiązana jest do wypłaty świadczenia z tytułu tylko jednego zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego  
Ubezpieczonego.
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4. Umowa dodatkowa obejmuje także zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące każdego z Dzieci Ubezpieczonego, pod warunkiem że dane  
Dziecko ukończyło 3 lata oraz że dzień zdarzenia ubezpieczeniowego (określony zgodnie z definicją zawartą w rozdz. 2 pkt 1.10) w odniesieniu  
do każdego Dziecka osobno przypadł w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej  (z zastrzeżeniem 
rozdz. 11), zaś Dziecko, którego dotyczy zdarzenie ubezpieczeniowe, pozostawało przy życiu przez co najmniej 30 dni od dnia zdarzenia  
ubezpieczeniowego.

5. Pramerica Życie TUiR SA zobowiązana jest do wypłaty świadczenia z tytułu tylko jednego zdarzenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
każdego z Dzieci. Z dniem zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego danego Dziecka prawo do świadczeń z tytułu przyszłych zdarzeń  
ubezpieczeniowych dotyczących tego Dziecka wygasa, przy czym umowa dodatkowa pozostaje w mocy w odniesieniu do Ubezpieczonego 
oraz jego pozostałych – obecnych lub przyszłych – Dzieci.

6. Za poważne zachorowania objęte zakresem ubezpieczenia uważa się wyłącznie choroby zdefiniowane poniżej, stwierdzone przez lekarzy 
z odpowiednią specjalizacją, z zastrzeżeniem wyłączeń i dodatkowych warunków zawartych przy poszczególnych definicjach:

 1)  wyłącznie taki poważny zawał serca, który oznacza jednoznaczne rozpoznanie martwicy części mięśnia sercowego w następstwie 
niedokrwienia danego obszaru przy spełnieniu przynajmniej trzech z czterech poniższych kryteriów:

  a) ból zamostkowy typowy dla zawału mięśnia sercowego;
  b) zmiany w zapisie EKG charakterystyczne dla świeżego zawału serca;
  c) znamiennie podwyższona aktywność markerów sercowych typowych dla zawału serca;
  d)  udokumentowane znamienne obniżenie funkcji lewej komory, takie jak zaburzenia kinetyki skurczu współistniejące z upośledzeniem frakcji  

wyrzutowej lewej komory serca, uwidocznione w badaniu echokardiograficznym wykonanym co najmniej 6 tygodni po stwierdzeniu 
zawału serca.

   Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się stwierdzoną stabilną lub niestabilną chorobę wieńcową, bez cech dokonanego zawału serca.  
W odniesieniu do zawału serca, za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień postawienia wstępnej diagnozy przez  
specjalistę kardiologa.

 2)  wyłącznie taki poważny udar mózgu, który oznacza nagłe i w konsekwencji trwałe uszkodzenie mózgu spowodowane niedokrwieniem, 
wynaczynioną krwią, zakrzepicą lub zatorem materiałem pochodzenia pozaczaszkowego skutkujące wystąpieniem poważnych deficytów  
neurologicznych trwających ponad 24 godziny. Rozpoznanie musi być potwierdzone wynikami badań obrazowych, takimi jak: CT  
(tomografia komputerowa), MRI (magnetyczny rezonans jądrowy) lub PET (pozytronowa tomografia emisyjna). Istnienie trwałego uszkodzenia  
neurologicznego musi potwierdzić lekarz neurolog nie wcześniej niż  6 tygodni po zdarzeniu.

   Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się objawy mózgowe związane z migreną, uszkodzenia mózgu w wyniku urazu lub niedotlenienia,  
schorzenia naczyniowe prowadzące do uszkodzeń oka lub nerwu wzrokowego, choroby niedokrwienne układu przedsionkowego, a także  
epizody przejściowego niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego i udary niepozostawiające trwałego ubytku funkcji. W odniesieniu  
do udaru mózgu, za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień postawienia diagnozy przez specjalistę neurologa.

 3)  wyłącznie taki nowotwór złośliwy, który oznacza obecność jednego lub więcej guzów złośliwych, charakteryzującą się niekontrolowanym 
wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz inwazją i niszczeniem zdrowej tkanki, co obejmuje także białaczkę  
(z wyjątkiem przewlekłej białaczki limfatycznej), nowotwory układu limfatycznego i chorobę Hodgkina. Obecność nowotworu musi być  
stwierdzona przez lekarza onkologa.

  Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się następujące nowotwory:
  a)  guzy opisywane jako nowotwory in situ (w tym dysplazja szyjki macicy CIN-1, CIN-2, CIN-3) lub histologicznie opisywane jako zmiany  

przedinwazyjne;
  b)  wszystkie nowotwory skóry, o ile nie stwierdzono istnienia przerzutów do innych organów oraz o ile nie stwierdzono, że guz jest  

czerniakiem złośliwym o grubości powyżej 1.5 mm określonej w wyniku badania histologicznego lub klasyfikowane powyżej 3 poziomu 
inwazji w skali Clark’a;

  c) mięsaki Kaposiego i inne guzy związane z zakażeniem wirusem HIV lub AIDS;
  d)  nowotwory prostaty histologicznie opisywane jako T1 w Klasyfikacji TNM (łącznie z T1 (a) lub T1 (b) lub równoważne według innej  

klasyfikacji);
  e) rak brodawkowaty tarczycy spełniający kryteria microcarcinoma w ocenie histopatologa.
   W odniesieniu do nowotworu złośliwego, za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień postawienia wstępnej diagnozy przez 

specjalistę onkologa.
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 4)   wyłącznie taką niewydolność nerek, która oznacza końcową postać niewydolności nerek charakteryzującą się trwałym 
i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek, w wyniku którego konieczne jest stosowanie dializ lub przeszczep nerki.  
W odniesieniu do niewydolności nerek, za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień rozpoczęcia stosowania dializ lub dzień 
przeprowadzenia operacji przeszczepu nerki.

 5)  wyłącznie takie stwardnienie rozsiane, które oznacza proces zapalny w obrębie centralnego układu nerwowego, któremu 
towarzyszą ogniska demielinizacji rozsiane w centralnym układzie nerwowym. Istnienie przynajmniej dwóch z wymienionych poniżej  
nieodwracalnych ubytków neurologicznych:

  a) niedowładu kończyn;
  b) zaburzeń chodu potwierdzonych badaniem neurologicznym;
  c)  konieczności poruszania się na wózku inwalidzkim;
  musi zostać potwierdzone przez specjalistę w dziedzinie neurologii nie wcześniej niż 6 miesięcy po ustaleniu wstępnego rozpoznania.
   Rozpoznanie ostateczne stwardnienia rozsianego musi być udokumentowane wynikami badań obrazowych, takimi jak magnetyczny rezonans      

jądrowy (NMR) lub tomografia komputerowa (CT).
   Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się choroby układu nerwowego spowodowane innymi przyczynami (np. choroby naczyń mózgowych, 

infekcje bakteryjne lub wirusowe). W odniesieniu do stwardnienia rozsianego, za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień  
postawienia wstępnej diagnozy przez specjalistę neurologa.

 6)  wyłącznie taki łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, który oznacza obecność zagrażającego życiu niezłośliwego guza w obrębie tkanki 
mózgowej z towarzyszącymi objawami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w postaci obrzęku tarczy nerwu wzrokowego  
(tarcza zastoinowa), występowania napadów padaczkowych lub istnienia czynnościowych ubytków neurologicznych. Rozpoznanie  
musi zostać potwierdzone przez specjalistę w dziedzinie neurologii i udokumentowane wynikami badań obrazowych, takimi jak  
tomografia komputerowa (CT), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) lub pozytronowa tomografia emisyjna (PET).

   Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się torbiele, zmiany ziarniakowe, wady rozwojowe w obrębie naczyń tętniczych lub żylnych mózgu,  
krwiaki, a także guzy przysadki mózgowej i rdzenia kręgowego.

   W odniesieniu do łagodnego (niezłośliwego) guza mózgu, za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień postawienia  
wstępnej diagnozy przez specjalistę neurologa lub neurochirurga.

 7)  wyłącznie taką chorobę Alzheimera, która oznacza postępującą chorobę degeneracyjną mózgu, cechującą się obecnością 
rozsianych zmian zanikowych w korze mózgu z charakterystycznym obrazem histopatologicznym, gdy spełnione są wszystkie poniższe 
kryteria mające przyczynowy związek z chorobą Alzheimera:

  a) trwałe i nieodwracalne uszkodzenie funkcji mózgu;
  b)  istotne obniżenie sprawności umysłowej, w tym osłabienie funkcji poznawczych, potwierdzone znormalizowanymi testami  

diagnostycznymi;
  c)  stwierdzenie przez lekarza niezdolności do samodzielnego wykonywania, nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy, trzech lub więcej  

z wymienionych czynności życiowych: mycie się, odżywianie, korzystanie z toalety, ubieranie się, przemieszczanie, poruszanie się.
   W odniesieniu do choroby Alzheimera, za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień postawienia diagnozy przez  

specjalistę neurologa w oparciu o obowiązujące standardy medyczne dotyczące tej choroby.

 8)  wyłącznie taką chorobę Parkinsona, która oznacza wolno postępującą chorobę zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego, 
prowadzącą do zmniejszenia liczby neuronów produkujących dopaminę (neurony dopaminergiczne), gdy spełnione są wszystkie  
poniższe kryteria:

  a) brak odpowiedzi na leczenie farmakologiczne;
  b) objawy postępującego upośledzenia sprawności organizmu;
  c)  stwierdzenie przez lekarza niezdolności do samodzielnego wykonywania, nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy, trzech lub więcej  

z wymienionych czynności życiowych: mycie się, odżywianie, korzystanie z toalety, ubieranie się, przemieszczanie, poruszanie się. 
   W odniesieniu do choroby Parkinsona, za dzień zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się dzień postawienia diagnozy przez specjalistę  

neurologa w oparciu o obowiązujące standardy medyczne dotyczące tej choroby.
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7.  Za poważne operacje uważa się wyłącznie operacje zdefiniowane poniżej, pod warunkiem ich zalecenia i przeprowadzenia przez lekarzy 
odpowiednich specjalizacji, z zastrzeżeniem wyłączeń lub dodatkowych warunków zawartych przy poszczególnych definicjach:

 1)  operacja na naczyniach wieńcowych: oznacza dokonaną przez kardiochirurga operację wszczepienia pomostów omijających do tętnicy 
wieńcowej w celu korekcji zwężenia lub niedrożności co najmniej dwóch tętnic wieńcowych, z wyłączeniem technik niechirurgicznych, 
takich jak angioplastyka przezskórna, terapia laserowa czy inne metody leczenia nieoperacyjnego;

 2)  transplantacja głównych narządów: oznacza przebycie w charakterze biorcy operacji przeszczepu serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki 
lub szpiku kostnego;

 3)  operacja zastawek serca: oznacza przebycie operacji na otwartym sercu w celu całkowitej wymiany jednej lub więcej zastawek serca 
uszkodzonych w wyniku wad, które ujawniły się po rozpoczęciu odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej;

 4)  operacja wszczepienia protezy aortalnej: oznacza przebycie operacji wszczepienia protezy naczyniowej w miejscu zmienionej 
chorobowo aorty w odcinku brzusznym lub piersiowym. Konieczność przeprowadzenia operacji musi potwierdzić specjalista w dziedzinie 
kardiologii.

  Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się:
  a) operacje aorty uszkodzonej w wyniku urazu;
  b) operacje w obrębie odgałęzień tętnicy głównej;
  c) zabiegi polegające na wszczepieniu protezy aortalnej bez otwierania klatki piersiowej lub jamy brzusznej.

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 18 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 rozdz. 9 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. 12).

3. Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej w odniesieniu do każdego Dziecka rozpoczyna się z dniem ukończenia 
przez Dziecko 3 lat, zaś wygasa w zależności od tego, która z poniższych dat przypada wcześniej:

 1) w rocznicę polisy następującą bezpośrednio po ukończeniu przez dane Dziecko wieku 18 lat lub
 2) z dniem wypłaty świadczenia z tytułu umowy dodatkowej w odniesieniu do danego Dziecka.
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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.

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 płeć oraz 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. 11 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. 9.

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. Wzrost sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji składki

1. Wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej w wyniku indeksacji składki następuje na zasadach przewidzianych dla indeksacji,  
zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dotyczących umowy podstawowej, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. W przypadku skorzystania przez Ubezpieczającego z prawa do indeksacji składka ulega podwyższeniu zgodnie ze wskaźnikiem indeksacji,  
co powoduje wzrost sumy ubezpieczenia o kwotę obliczoną przez Pramerica Życie TUiR SA. Kwota ta zostanie obliczona na podstawie taryfy 
składek właściwej dla wieku Ubezpieczonego w dniu dokonywania indeksacji oraz pozostałego okresu opłacania składek.

3. Prawo do indeksacji umowy dodatkowej wygasa z dniem wygaśnięcia prawa do indeksacji umowy podstawowej.

4. W sprawach dotyczących indeksacji składki, które nie zostały uregulowane w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio postanowienia  
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej dotyczące indeksacji składki. 

9. Przedłużenie dodatkowej umowy ubezpieczenia

1. Umowa dodatkowa może być przedłużona na okres kolejnych 5 lat bez ponownej oceny przez Pramerica Życie TUiR SA ryzyka  
ubezpieczeniowego dotyczącego osoby Ubezpieczonego oraz Dzieci, a w szczególności bez przeprowadzania badań medycznych.
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2. Umowa dodatkowa może zostać przedłużona, 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.

10. Świadczenia

1. Wysokość świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego Ubezpieczonego równa jest sumie ubezpieczenia dla umowy 
dodatkowej.

2. Wysokość świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego każdego z Dzieci wynosi 1/3 sumy ubezpieczenia dla  umowy 
dodatkowej, lecz nie więcej niż 50.000 zł.

3. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej zostanie wypłacone Ubezpieczonemu, chyba że Ubezpieczony umrze przed datą wypłaty świadczenia. 
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.

4. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązani 
są zawiadomić o tym zdarzeniu Pramerica Życie TUiR SA. Pisemne zawiadomienie o zdarzeniu ubezpieczeniowym powinno być dokonane  
nie wcześniej niż po 30 dniach od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego (określonego zgodnie z definicją zawartą w rozdz. 2 pkt 1.10).

5. Do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA wymagane są następujące dokumenty:
 1) wniosek o wypłatę świadczenia;
 2) kopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego;
 3) odpis aktu urodzenia Dziecka lub kopia dokumentu tożsamości Dziecka (jeżeli zdarzenie dotyczy Dziecka);
 4) dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, a w szczególności:
  a) karta informacyjna leczenia szpitalnego;
  b) opinia lekarza prowadzącego;
  c)  wyniki badań potwierdzające wystąpienie jednostki chorobowej objętej ubezpieczeniem lub dokumenty potwierdzające przebycie przez 

Ubezpieczonego poważnej operacji;
  d) karta wypisu ze szpitala;
  e) inne dokumenty wymagane zgodnie z rozdz. 3 pkt. 6 i 7.

6. Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od osoby uprawnionej innych dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności  
Pramerica Życie TUiR SA.
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7. Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty dowodowe dotyczące zdarzenia  
ubezpieczeniowego muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. 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.

9. 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.

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

1. Pramerica Życie TUiR SA nie wypłaci świadczenia w przypadku następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: nowotworu złośliwego, stwardnienia 
rozsianego, łagodnego (niezłośliwego) guza mózgu, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, operacji na naczyniach wieńcowych lub operacji 
zastawek serca, jeżeli dzień zdarzenia ubezpieczeniowego przypadł w ciągu 180 dni, począwszy od daty zawarcia umowy dodatkowej.

2. Pramerica Życie TUiR SA nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia z tytułu umowy dodatkowej w przypadku, gdy zdarzenie  
ubezpieczeniowe dotyczące Ubezpieczonego lub Dziecka było związane z:

 1)  wypadkiem spowodowanym przez Ubezpieczonego lub Dziecko pod wypływem narkotyków, alkoholu lub innych substancji toksycznych  
o podobnym działaniu, w tym również leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza;

 2) samookaleczeniem lub okaleczeniem na własne życzenie (niezależnie od stanu jego poczytalności);
 3) próbą samobójstwa (niezależnie od stanu jego poczytalności);
 4) aktywnym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach (z wyłączeniem obrony własnej);
 5) zdarzeniem związanym z masowym skażeniem chemicznym, radioaktywnym lub jonizującym;
 6) działaniami wojennymi (do których zalicza się również m.in. działania w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym tzw. kontyngentów).

3. Pramerica Życie TUiR SA nie jest zobowiązana do wypłaty świadczenia w odniesieniu do Dziecka, którego dotyczy zdarzenie ubezpieczeniowe,  
w przypadku gdy bezpośrednią lub pośrednią przyczyną choroby stanowiącej poważne zachorowanie lub będącej podstawą zalecenia poważnej 
operacji był stan chorobowy, który istniał przed  okresem odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej (rozdz. 5 pkt 3).

4. Bez uszczerbku dla postanowień pkt 3 niniejszego rozdziału, Pramerica Życie TUiR SA nie jest zobowiązana do wypłaty świadczenia  
w odniesieniu do Dziecka adoptowanego po zawarciu umowy dodatkowej i dotkniętego poważnym zachorowaniem, w przypadku gdy  
bezpośrednią lub pośrednią przyczyną choroby stanowiącej poważne zachorowanie lub będącej podstawą zalecenia poważnej operacji był  
stan chorobowy, który istniał przed datą adopcji.

12. 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 zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczącego Ubezpieczonego;
 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.

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.
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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.

13. 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 13 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej nie stanowią inaczej.

3. Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Poważnego Zachorowania 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.

 Beata Andruszkiewicz Yolanta Grygorczyk

 Prezes Zarządu Członek Zarządu

 Pramerica Życie TUiR SA Pramerica Życie TUiR SA
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