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WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ 
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ÂMIERCI  

NA SKUTEK ZAWAŁU MI¢ÂNIA SERCOWEGO LUB UDARU MÓZGU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci na skutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru 
Mózgu (zwanych dalej Warunkami) stanowią rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie (zwanych dalej OWU).

DEFINICJE
§ 2
Użytym w niniejszych Warunkach określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU. Na potrzeby niniejszych Warunków wymienione poniżej terminy mają  
następujące znaczenia:
1.  Umowa Dodatkowa – Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych Warunków łącznie z Umową Podstawową lub w trakcie jej 

obowiązywania jako rozszerzenie Umowy Podstawowej, na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego, pod warunkiem zaakceptowania 
powyższego wniosku przez Pramerica Życie TUiR SA;

2.  Zawał Mięśnia Sercowego – oznacza wyłącznie takie jednoznaczne rozpoznanie martwicy części mięśnia sercowego w następstwie niedokrwienia 
danego obszaru, kiedy spełnione są trzy z czterech wymienionych niżej kryteriów:

  1. występuje ból zamostkowy typowy dla zawału mięśnia sercowego;
  2. widoczne są zmiany w zapisie EKG charakterystyczne dla świeżego zawału serca;
  3. występuje znamiennie podwyższona aktywność markerów sercowych typowych dla zawału serca;
  4.  zostało udokumentowane znamienne obniżenie funkcji lewej komory, takie jak zaburzenie kinetyki skurczu współistniejące z upośledzeniem 

frakcji wyrzutowej lewej komory serca, uwidocznione w badaniu echokardiograficznym wykonanym co najmniej 6 tygodni po stwierdzeniu 
zawału serca. Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie, o ile wystąpią trzy z czterech wyżej wymienionych kryteriów albo zawał serca zostanie 
potwierdzony badaniem sekcyjnym.

3.   Udar Mózgu – oznacza wyłącznie taki epizod mózgowo-naczyniowy wywołujący następstwa neurologiczne trwające ponad 24 godziny, obejmujący 
zakrzepicę, krwawienie lub zator materiałem pochodzenia pozaczaszkowego. Rozpoznanie musi być potwierdzone wynikami badań obrazowych,  
takimi jak: CT (tomografia komputerowa), MRI (magnetyczny rezonans jądrowy) lub PET (pozytronowa tomografia emisyjna), a istnienie trwałego 
uszkodzenia neurologicznego musi potwierdzić lekarz neurolog. Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się objawy mózgowe związane z migreną,  
uszkodzenia mózgu będące wynikiem urazu lub niedotlenienia, schorzenia naczyniowe prowadzące do uszkodzeń oka lub nerwu wzrokowego,  
a także choroby niedokrwienne układu przedsionkowego. Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie, o ile zostanie spełniona powyższa definicja  
Udaru Mózgu albo zostanie on potwierdzony badaniem sekcyjnym.

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
§ 3
Zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym ochroną w ramach Umowy Dodatkowej jest śmierć Ubezpieczonego, o ile łącznie spełnione zostały następujące 
warunki: 
  a)  z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy Zawałem Mięśnia Sercowego lub Udarem Mózgu a śmiercią 

Ubezpieczonego oraz
  b) Zawał Mięśnia Sercowego lub Udar Mózgu i śmierć nastąpiły w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.

OKRES TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 4
Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA rozpoczyna się od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej  
i wygasa z chwilą spełnienia świadczenia lub rozwiązania Umowy Podstawowej lub Umowy Dodatkowej, jednak nie później niż z końcem Miesiąca 
Polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 65 lat, chyba że Specyfikacja Polisy stanowi inaczej. 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 5
1. Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej:
  a) w przypadkach określonych w § 18 Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie oraz 
  b)  jeżeli Zawał Mięśnia Sercowego lub Udar Mózgu powodujący śmierć Ubezpieczonego pozostają w związku przyczynowo-skutkowym  

z chorobami, których objawy wystąpiły w ciągu dwóch lat przed datą objęcia ochroną danego Ubezpieczonego . 
2.  W odniesieniu do osób, które bezpośrednio przed przystąpieniem do niniejszej Umowy Dodatkowej były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 

Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt b) zostają zniesione, o ile choroba,  
o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b) wystąpiła lub z powodu której było rozpoczęte postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie objęcia ochroną  
z tytułu Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, a śmierć Ubezpieczonego na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu znajdowała 
się w zakresie ochrony w Poprzedniej umowie ubezpieczenia grupowego. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Pramerica Życie TUiR SA 
wypłaci świadczenie równe niższej z kwot: kwoty świadczenia należnej z tytułu Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego albo z tytułu niniejszej 
Umowy Dodatkowej.
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3.  Postanowienia zawarte w § 5 ust. 2 mają zastosowanie pod warunkiem dostarczenia do Pramerica Życie TUiR SA przed datą wejścia w życie  
niniejszej Umowy Dodatkowej: listy osób ubezpieczonych w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego wraz z okresem obejmowania 
ochroną poszczególnych osób ubezpieczonych, zakresem ochrony wraz z wysokościami sum ubezpieczenia i potwierdzeniem rezygnacji z Poprzedniej 
umowy ubezpieczenia grupowego.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 6
1.  W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zdefiniowanego w § 3 Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Uposażonemu, niezależnie od Świadczenia 

z tytułu Umowy Podstawowej, Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia określonej w Specyfikacji Polisy,  aktualnej na datę wystąpienia Zawału 
Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu. 

2.  Wypłata Świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez Pramerica Życie TUiR SA kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA zgodnie z warunkami Umowy Dodatkowej.

3.  Dokumenty niezbędne do wykonania zobowiązań z tytułu Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci na skutek Zawału 
Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu:  

  a) zgłoszenie roszczenia;
  b) oryginał aktu  zgonu Ubezpieczonego;
  c) karta statystyczna do karty zgonu lub jeśli uzyskanie jej nie jest możliwe – inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu;
  d) kopie dowodów osobistych osób Uposażonych;
  e) inne uzasadnione dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na wniosek Pramerica Życie TUiR SA.
4.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo instytucję, która wydała dokument, lub osoby 

upoważnione przez Pramerica Życie TUiR SA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7
1.  Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi Warunkami podlegają uregulowaniom OWU, Specyfikacji Polisy oraz właściwym przepisom obowiązującego 

prawa.
2.  Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci na skutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu  

zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 7/06/2011 Zarządu Pramerica Życie TUiR SA z dnia 29 czerwca 2011 r. i wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.
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Prezes Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA

Członek Zarządu 
Pramerica Życie TUiR SA
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