
Warunki Umowy Dodatkowej
dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu 
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się 
do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia 
na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek 
Nieszczęśliwego Wypadku 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 Uszczerbku 
na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (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 odnoszą się 
niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej; 

 2)  umowa dodatkowa – umowa zawarta za uprzednią 
zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym 
a Pramerica Życie TUiR SA na podstawie niniejszych 
Warunków Umowy Dodatkowej; 

 3)  Ubezpieczony – osoba wskazana w dokumencie 
ubezpieczenia jako ubezpieczony z tytułu umowy 
podstawowej oraz dodatkowej; 

 4)  trwały uszczerbek na zdrowiu – fizyczna utrata 
lub  trwałe upośledzenie funkcji narządu 
lub  kończyny, a także złamanie kości. Obejmuje 
wyłącznie zdarzenia wymienione w rozdz. 4 pkt 3;

 5)  zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie określone 
w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej 
w rozdz. 4 pkt 2, które powoduje powstanie prawa 
do otrzymania świadczenia;

 6)  nieszczęśliwy wypadek – nagłe, zewnętrzne, 
niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie 
będące bezpośrednią i jedyną przyczyną powstania 
trwałego uszczerbku na zdrowiu. Za nieszczęśliwy 
wypadek nie uważa się zatrucia oraz wszelkich 
chorób i infekcji (w tym występujących nagle);

 7)  suma ubezpieczenia – określona w dokumencie 
ubezpieczenia kwota, na jaką zawierana jest umowa 

dodatkowa ubezpieczenia, stanowiąca podstawę 
do określenia wysokości świadczenia;  

 8)  świadczenie – wypłata Ubezpieczonemu przez 
Pramerica Życie TUiR SA należnej kwoty z tytułu  
zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie  
z postanowieniami rozdz. 9 niniejszych Warunków 
Umowy Dodatkowej. 

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

3. 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 dokumencie ubezpieczenia, lecz nie 
wcześniej niż od dnia zapłacenia pierwszej składki 
za  umowę dodatkową w pełnej wysokości. 

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

4. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej

1.  Przedmiotem umowy dodatkowej jest zdrowie  
Ubezpieczonego.

2.  Za zdarzenia ubezpieczeniowe objęte umową 
dodatkową uznaje się trwałe uszczerbki 
na zdrowiu spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem (z  zastrzeżeniem rozdz. 10), dotyczące 
Ubezpieczonego, pod warunkiem że:

 a)  nieszczęśliwy wypadek nastąpił w okresie 
odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA;

 b)  trwałe uszczerbki na zdrowiu wystąpiły w okresie 
odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA  
i nie później niż 180 dni od daty zajścia 
nieszczęśliwego wypadku;

 c)  Ubezpieczony pozostawał przy życiu przez  
co najmniej 30 dni od daty zajścia nieszczęśliwego 
wypadku.

3.  Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe uszczerbki 
na zdrowiu wymienione poniżej, stwierdzone przez 
lekarzy z odpowiednią specjalizacją.

    

broszura_A5_print_2.indd   5 2011-07-26   11:30:00



USZKODZENIA CIAŁA
Kończyna górna – całkowita fizyczna utrata 

w stawie barkowym 70%

powyżej lub na poziomie stawu łokciowego 60%
poniżej stawu łokciowego 50%
na poziomie nadgarstka 50%
kciuk w całości 20%
kciuk – paliczek paznokciowy 5%
kciuk – paliczek paznokciowy i część paliczka  
podstawnego (do 2/3 długości) 10%

palec wskazujący w całości 10%
palec wskazujący – całkowita utrata paliczka dystal-
nego lub środkowego – za każdy paliczek 3%

inny palec ręki – w całości 5%
Kończyna dolna – całkowita fizyczna utrata 

w stawie biodrowym 70%
powyżej lub na poziomie stawu kolanowego 60%
poniżej stawu kolanowego 50%
stopa w całości 50%
stopa z wyłączeniem pięty 30%
paluch – w całości 5%
inny palec u stopy – w całości 2%
skrócenie kończyny dolnej o ponad 5 cm wskutek 
urazu 30%

skrócenie kończyny dolnej o 3,1 – 5 cm wskutek urazu 20%
skrócenie kończyny dolnej o 1 – 3 cm wskutek urazu 10%

Głowa
całkowita utrata wzroku w obu oczach 100%
całkowita utrata wzroku w jednym oku 40%
utrata ostrości wzroku w jednym oku powyżej 70%, 
przy niezaburzonym widzeniu drugiego oka 

 
20%

utrata ostrości wzroku, przekraczająca 70% 
w każdym z obu oczu 50%

całkowita utrata słuchu w obu uszach 100%
całkowita utrata słuchu w jednym uchu 15%
całkowita utrata mowy (w wyniku utraty języka lub 
uszkodzenia fałdów głosowych) 100%

nos – całkowita utrata 25%
małżowina uszna – całkowita utrata 10%

Narządy wewnętrzne
śledziona – całkowita utrata 15%
nerka – całkowita utrata 35%
płuco – całkowita utrata 20%
przepona – uszkodzenie mechaniczne lub uszkodze-
nie nerwu przeponowego 10%

żołądek – jeżeli doszło do utraty > 60% narządu 20%
przełyk – uszkodzenie (jeżeli możliwe jest jedynie 
przyjmowanie płynów) 30%

przełyk – uszkodzenie (jeżeli konieczne jest 
odżywianie przez przetokę do żołądka) 60%

serce – uszkodzenie (z wydolnym układem krążenia) 15%
serce – uszkodzenie (z niewydolnością układu 
krążenia potwierdzoną badaniem ECHO - EF <40%) 40%

wątroba – utrata segmentu 10%
wątroba – utrata płata wątroby 40%
płuca i opłucna – uszkodzenie bez niewydolności 
oddechowej 5%

płuca i opłucna – uszkodzenie z niewydolnością 
oddechową (potwierdzoną w spirometrii i gazometrii) 30%

PORAŻENIA POURAZOWE

porażenie 4-kończynowe 100%
porażenie połowicze utrwalone 90%
porażenie dwóch kończyn górnych lub dolnych 80%
porażenie całej kończyny górnej 50%
porażenie całej kończyny dolnej 50%
całkowite porażenie nerwu pachowego 15%
całkowite porażenie nerwu pośrodkowego 
w obrębie ramienia 25%

całkowite porażenie nerwu promieniowego  
w okolicy barku 30%

całkowite porażenie nerwu promieniowego  
w okolicy przedramienia 10%

całkowite porażenie nerwu łokciowego 20%
całkowite porażenie nerwu udowego 20%
całkowite porażenie nerwu kulszowego 40%
zespół stożka końcowego rdzenia 30%

OPARZENIA

Oparzenia II stopnia

oparzenie II stopnia obejmujące 5 – 15% 
powierzchni ciała 5%

oparzenie II stopnia obejmujące 16 – 30% 
powierzchni ciała 15%

oparzenie II stopnia obejmujące powyżej 30% 
powierzchni ciała 25%

Oparzenia III stopnia

oparzenie III stopnia obejmujące 1 – 5% 
powierzchni ciała 5%

oparzenie III stopnia obejmujące 6 – 10% 
powierzchni ciała 15%

oparzenie III stopnia obejmujące powyżej 10% 
powierzchni ciała 25%

ZŁAMANIA KOŚCI

Złamania pojedyncze lub wielokrotne
kości czaszki 8%
kości kręgosłupa 8%
kości miednicy (z wyjątkiem kości łonowej, kulszo-
wej, ogonowej) 6%

kości udowej 6%
kości ramieniowej 6%
kości strzałkowej, piszczelowej 4%
kości promieniowej, łokciowej 4%
kości w obrębie stawu biodrowego, łokciowego,  
kolanowego, skokowego, nadgarstka 3%

kości łopatki, obojczyka 2%
złamania innej kości 1%
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5. Zawarcie umowy dodatkowej

1.  Umowę dodatkową zawiera się po wyrażeniu 
przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego zgody 
na zawarcie umowy dodatkowej na podstawie 
propozycji skierowanej do Ubezpieczającego przez 
Pramerica Życie TUiR SA.

2.  Wpłata pierwszej składki za umowę dodatkową 
powinna być dokonana na wskazany przez 
Pramerica  Życie TUiR SA rachunek bankowy. 
Wysokość sumy ubezpieczenia, składki oraz termin 
jej zapłaty zostały określone w propozycji zawarcia 
umowy dodatkowej.

3.  Jeżeli umowa dodatkowa nie została zawarta 
do dnia określonego w propozycji, wówczas 
Pramerica  Życie  TUiR SA może odmówić zawarcia 
umowy dodatkowej po tym okresie. W takiej sytuacji 
Pramerica Życie TUiR  SA zwraca wpłaconą składkę za 
umowę dodatkową.

4.  Umowa dodatkowa zawierana jest na okres 5  lat 
z  możliwością jej przedłużenia na warunkach 
określonych w rozdz. 8 niniejszych Warunków 
Umowy Dodatkowej.

6. Suma ubezpieczenia

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

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. 

4.  Obniżenie sumy ubezpieczenia staje się  
skuteczne po wyrażeniu pisemnej zgody 
Pramerica Życie TUiR SA na zmianę wysokości  
sumy ubezpieczenia. Pramerica Życie TUiR SA 
może nie zaakceptować wniosku o  obniżenie  
sumy ubezpieczenia, jeśli powodowałoby to  
zmniejszenie sumy ubezpieczenia poniżej  
minimalnej sumy ubezpieczenia obowiązującej 
w  Pramerica Życie TUiR SA w dniu złożenia  
wniosku o obniżenie, dla umów dodatkowych  
dotyczących Ubezpieczenia na Wypadek  

Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego 
Wypadku. Obniżenie sumy ubezpieczenia pociąga za 
sobą odpowiednie obniżenie wysokości składki. 

5.  Jeśli Pramerica Życie TUiR SA uwzględni wniosek 
Ubezpieczającego o zmianę sumy ubezpieczenia 
zgodnie z postanowieniami pkt 4, 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 
wyznaczana jest na podstawie sumy ubezpieczenia 
oraz taryfy Pramerica Życie TUiR SA w zależności 
od płci i wieku Ubezpieczonego. Wysokość składki 
zależy również od częstotliwości jej opłacania.

2.  Wysokość składki za umowę dodatkową jest 
określona w dokumencie ubezpieczenia. 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 dokumencie ubezpieczenia. 

4.  Składka z tytułu umowy dodatkowej jest stała. 
W  przypadku przedłużenia umowy dodatkowej 
(rozdz. 8) na kolejne 5 lat, wysokość składki może ulec 
zmianie.

8. Przedłużenie dodatkowej umowy ubezpieczenia

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

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. 
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4.  Pramerica Życie TUiR SA przekaże Ubezpieczającemu 
propozycję przedłużenia umowy dodatkowej oraz 
wysokość składki najpóźniej w terminie 30 dni 
przed upływem okresu, na jaki została zawarta 
umowa dodatkowa. Pramerica Życie TUiR SA może 
zaproponować przedłużenie umowy dodatkowej 
na warunkach innych niż dotychczasowe Warunki 
Umowy Dodatkowej.

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

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

7.  Po przedłużeniu umowy dodatkowej Ubezpieczający 
ma obowiązek uiszczenia składki w kwocie 
ustalonej w aneksie, o którym mowa w pkt 6. Jeżeli 
Ubezpieczający nie poinformował o rezygnacji 
z  przedłużenia umowy dodatkowej zgodnie 
z pkt 5 i umowa została przedłużona, Ubezpieczający 
ma prawo do rozwiązania umowy dodatkowej, 
składając w tym celu wniosek w formie pisemnej. 
Jeżeli wniosek o rozwiązanie umowy dodatkowej 
zostanie złożony w ciągu 30 dni od daty przedłużenia 
umowy dodatkowej, to wpłacona składka za umowę 
dodatkową naliczona od momentu jej przedłużenia 
zostanie zwrócona. Jeżeli wniosek o rozwiązanie 
umowy dodatkowej zostanie złożony później, 
wówczas Pramerica Życie TUiR  SA ma prawo 
zatrzymać składkę za okres, w  którym udzielała 
ochrony ubezpieczeniowej.

9. Świadczenia

1.  Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie 
z  tytułu umowy dodatkowej w przypadku zajścia 
któregokolwiek ze zdarzeń ubezpieczeniowych. 

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

3.  W poszczególnych przypadkach trwałego uszczerbku 
na zdrowiu Ubezpieczonego świadczenie jest równe 
procentowi sumy ubezpieczenia umowy dodatkowej 
określonemu w rozdz. 4.

4.  Ustalenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA 
w przypadku zdarzeń wymienionych w rozdz. 4 pkt 3, 
innych niż złamania kości, dokonuje się po zakończeniu 
leczenia i  zaleconej rehabilitacji, lecz nie później niż 
po upływie 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego 
wypadku. 

5.  W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do 
ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA 
wymagane są następujące dokumenty:

 1) wniosek o wypłatę świadczenia;
 2)  kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej;
 3)  dokumentacja dotycząca nieszczęśliwego 

wypadku;
 4)  dokumentacja medyczna dotycząca zgłaszanego 

zdarzenia ubezpieczeniowego.
6.  Pramerica Życie TUiR SA może wymagać  

od Ubezpieczonego poddania się badaniom 
medycznym wykonanym na koszt 
Pramerica Życie TUiR  SA oraz przedstawienia 
orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza 
wskazanego przez Pramerica Życie TUiR SA w celu 
ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.

7.  Pramerica Życie TUiR SA może wymagać  
od osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia 
innych dokumentów niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.

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. Odmowa poddania się badaniom  
medycznym lub  niedostarczenie dokumentów
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 koniecznych do  ustalenia odpowiedzialności  
Pramerica Życie TUiR SA będzie skutkować  
odmową przyznania świadczenia.

10.  Łączny procent sumy ubezpieczenia wypłacony 
w  okresie trwania umowy dodatkowej za 
wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe nie 
może być wyższy niż 100%. Limit ten obejmuje 
wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe 
spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, 
których Ubezpieczony doznał w  okresie 
ubezpieczenia, i nie ulega odnowieniu 
w przypadku przedłużenia umowy dodatkowej.

11.  W przypadku anatomicznego uszkodzenia bądź 
upośledzenia funkcji narządu lub kończyny 
powstałych przed datą objęcia Ubezpieczonego 
ochroną ubezpieczeniową procent sumy 
ubezpieczenia zostanie pomniejszony o procent 
odpowiadający trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu 
istniejącemu przed okresem odpowiedzialności 
Pramerica Życie TUiR SA.

12.  W przypadku uszkodzeń tej samej kończyny  
lub tego samego narządu odpowiedzialność 
Pramerica Życie TUiR SA ograniczona jest do zapłaty 
świadczenia w kwocie nie wyższej niż wysokość 
świadczenia, które byłoby należne Ubezpieczonemu 
z tytułu fizycznej utraty kończyny lub narządu.

13.  Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokumenty dowodowe dotyczące zdarzenia 
ubezpieczeniowego muszą być uwierzytelnione 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.  W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku 
będącego przyczyną trwałego uszczerbku 
na  zdrowiu Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub 
Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić 
o  nim Pramerica Życie TUiR SA nie później  
niż w ciągu 3 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego 
wypadku oraz umożliwić Pramerica Życie TUiR SA 
zbadanie jego okoliczności, a także zapewnić dostęp 
do wszelkich informacji dotyczących nieszczęśliwego 
wypadku. W razie braku zawiadomienia 
Pramerica Życie TUiR SA w powyższym terminie 
z winy umyślnej lub  rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego lub  Ubezpieczonego, 
Pramerica Życie TUiR SA może odpowiednio 
zmniejszyć świadczenie lub odmówić jego 
wypłaty, jeśli brak zawiadomienia uniemożliwi 

Pramerica Życie TUiR SA ustalenie okoliczności 
i skutków nieszczęśliwego wypadku.

15.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych 
Warunkach Umowy Dodatkowej do wypłaty 
świadczenia zastosowanie mają odpowiednie 
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 ponosi odpowiedzialności 
i nie wypłaci świadczenia, jeśli obrażenia fizyczne były 
spowodowane lub zaszły w następstwie: 

 1)  próby samobójstwa Ubezpieczonego, 
samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia 
na własne życzenie, niezależnie od stanu jego 
poczytalności; 

 2)  wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego 
pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych 
substancji toksycznych o podobnym działaniu;

 3)  popełnienia lub usiłowania popełnienia 
przestępstwa przez Ubezpieczonego; 

 4)  działań wojennych (do których zalicza się również 
m.in. działania w ramach wojskowych misji 
pokojowych, w tym tzw. kontyngentów); 

 5)  aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa 
Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, 
zamieszkach (z wyłączeniem obrony własnej).

11. Rozwiązanie umowy dodatkowej

1.  Rozwiązanie umowy dodatkowej następuje: 
 1)  z określonym w dokumencie ubezpieczenia 

dniem zakończenia odpowiedzialności z tytułu 
umowy dodatkowej (o ile umowa ta nie zostanie 
przedłużona); 

 2)  w przypadku niezapłacenia składki z tytułu 
umowy dodatkowej w terminie 30 dni od daty 
wymagalności składki (tj. w okresie prolongaty), 
mimo uprzedniego wezwania do zapłaty 
we wskazanym terminie;

 3)  gdy łączny procent sumy ubezpieczenia 
wypłacony w okresie trwania umowy dodatkowej 
za wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe z tytułu 
umowy dodatkowej wyniesie 100%;

 4)  z dniem rozwiązania umowy podstawowej; 
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 5)  z dniem zamiany ubezpieczenia z tytułu umowy 
podstawowej na ubezpieczenie bezskładkowe, 
jeżeli postanowienia warunków 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 (jeśli Ubezpieczający 
jest przedsiębiorcą) lub 30  dni (w pozostałych 
przypadkach) od daty zawarcia umowy. 
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 ubezpieczenia 
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 Uszczerbku na Zdrowiu 
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku zostały 
zatwierdzone uchwałą nr 1/08/2010 Zarządu 
Pramerica Życie TUiR SA z dnia 10 sierpnia 2010 r.

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

Beata Andruszkiewicz

Prezes Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA

Yolanta Grygorczyk

Członek Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA
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