
1

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ 
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  

NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA NA SKUTEK NIESZCZ¢ÂLIWEGO 
WYPADKU ZE ÂWIADCZENIAMI WYPŁACANYMI W RATACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałego Inwalidztwa na skutek Nieszczęśliwego 
Wypadku ze Świadczeniami Wypłacanymi w  Ratach (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.  Nieszczęśliwy Wypadek – nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie, które spowodowało u Ubezpieczonego 
fizyczne obrażenia ciała niemające bezpośredniego lub pośredniego źródła w  jakimkolwiek fizycznym lub psychicznym schorzeniu Ubezpieczonego.  
Za Nieszczęśliwy Wypadek nie uważa się zawału, wylewu krwi, udaru, zatrucia oraz wszelkich innych chorób lub infekcji (w tym występujących nagle);

3.  Trwałe Inwalidztwo – każde ze zdarzeń zdefiniowanych w Tabeli Norm, które na skutek Nieszczęśliwego Wypadku spowodowało u Ubezpieczonego 
nie mniejszy niż 50% trwały uszczerbek na zdrowiu; 

4.  Tabela Norm – Tabela Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na Skutek Nieszczęśliwego Wypadku, która stanowi integralną część 
Umowy Dodatkowej. Tabela Norm doręczana jest Ubezpieczającemu, a także dostępna jest w siedzibie Pramerica Życie TUiR SA.

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
§ 3
Zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym ochroną w ramach Umowy Dodatkowej jest Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego oceniane na podstawie Tabeli 
Norm, powstałe na skutek Nieszczęśliwego Wypadku, o ile łącznie spełnione zostały następujące warunki:
  a)  Ubezpieczony odniósł fizyczne obrażenia ciała na skutek Nieszczęśliwego Wypadku, który miał  miejsce w  okresie odpowiedzialności  

Pramerica Życie TUiR SA oraz
  b)  Trwałe Inwalidztwo zostało stwierdzone na podstawie diagnozy medycznej potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim nie później niż w terminie 

6 miesięcy od daty Nieszczęśliwego Wypadku; oraz
  c)  obrażenia ciała skutkujące Trwałym Inwalidztwem występowały przez 12 kolejnych miesięcy, licząc od daty Nieszczęśliwego Wypadku, a  po upływie 

tego okresu pozostały całkowite i trwałe, a zgodnie z aktualną wiedzą medyczną brak jest pozytywnych rokowań poprawy stanu zdrowia. 
 W  przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego powodującego anatomiczną utratę kończyny górnej lub dolnej na skutek Nieszczęśliwego Wypadku 
postanowienia pkt b) i c) niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.

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 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
Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z tytułu Umowy Dodatkowej w przypadkach określonych w § 18 Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie oraz jeżeli Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego powstało bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo, w wyniku:
1.  próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności;
2.  aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy (z wyłączeniem obrony własnej);
3.  popełnienia przez Ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, a  także w  wyniku stawiania oporu podczas 

zatrzymania lub aresztowania;
4.  wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego, jeżeli pozostawał on w  stanie po użyciu alkoholu albo w  stanie nietrzeźwości, pod wpływem 

narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza);
5.  choroby, ułomności fizycznej lub psychicznej oraz medycznych lub chirurgicznych skutków jej leczenia. 
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WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 6
1.  W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zdefiniowanego w § 3 Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Ubezpieczonemu Świadczenie w wysokości 

Sumy Ubezpieczenia aktualnej na datę wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, określonej w Specyfikacji Polisy.  
2.  Świadczenie składa się z dwóch części:
  1) Świadczenie jednorazowe oraz 
  2) Świadczenie wypłacane w ratach.
3.  Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Świadczenie jednorazowe w  wysokości określonej w  Specyfikacji Polisy w  przypadku spełnienia warunków  

opisanych w § 3. 
4.  Po realizacji Świadczenia jednorazowego, pozostałą część Świadczenia Pramerica Życie TUiR SA będzie wypłacać Ubezpieczonemu w ratach.
5.  Specyfikacja Polisy określa wysokość i okres płatności Świadczenia wypłacanego w ratach na podstawie dokonanego przez Ubezpieczającego wyboru 

wariantu ubezpieczenia w ramach Umowy Dodatkowej.
6.  Świadczenia wypłacane w ratach płatne będą w trybie miesięcznym.
7.  Wypłata Świadczenia rozpocznie się od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata Świadczenia jednorazowego. 
8.  Wypłata Świadczenia nastąpi po otrzymaniu i  zaakceptowaniu przez Pramerica Życie TUiR SA kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia 

odpowiedzialności zgodnie z warunkami Umowy Dodatkowej.
9.  Dokumenty niezbędne do wykonania zobowiązań z tytułu Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałego Inwalidztwa na skutek 

Nieszczęśliwego Wypadku ze Świadczeniami Wypłacanymi w Ratach: 
  a) zgłoszenie roszczenia;
  b) kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego;
  c) kopie dokumentacji medycznej z udzielenia pierwszej pomocy, leczenia i rehabilitacji;
  d)  dokument opisujący okoliczności wypadku wydany przez organ prowadzący postępowanie (np. policja, prokuratura) – jeśli jest w posiadaniu 

wnioskującego;
  e) inne uzasadnione dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na wniosek Pramerica Życie TUiR SA.
10.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z  oryginałem przez notariusza albo instytucję, która wydała dokument, lub osoby 

upoważnione przez Pramerica Życie TUiR SA.

USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA DO WYPŁATY
§ 7
1.  Ustalenie Trwałego Inwalidztwa jest możliwe po zakończeniu leczenia i procesu rehabilitacji. 
2.  Za obrażenia ciała wynikające z  Nieszczęśliwego Wypadku, powstałe w  obrębie kilku narządów lub kończyn wskutek jednego zdarzenia,  

Pramerica Życie TUiR SA obliczy sumę procentowego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z Tabelą Norm i zobowiązuje się wypłacić Świadczenie w wysokości 
nie wyższej niż 100% Sumy Ubezpieczenia z tytułu Umowy Dodatkowej. 

3.  W przypadku anatomicznego uszkodzenia bądź dysfunkcji narządu lub kończyny powstałych u Ubezpieczonego przed datą objęcia ochroną w ramach 
niniejszej Umowy Dodatkowej, w ocenie stopnia Trwałego Inwalidztwa wynikłego z Nieszczęśliwego Wypadku zaistniałego w trakcie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, uwzględniany będzie stopień Trwałego Inwalidztwa istniejący uprzednio, a Świadczenie będzie należne w przypadku, gdy wartość 
procentowa orzeczonego Trwałego Inwalidztwa pomniejszona o inwalidztwo istniejące przed datą objęcia ochroną będzie wynosić nie mniej niż 50%.

4.  W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed zakończeniem wybranego okresu wypłaty Świadczeń w ratach Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Świadczenie 
jednorazowe Uposażonemu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia na Życie w wysokości 75% pozostałej kwoty do wypłaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
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 Trwałego Inwalidztwa na skutek Nieszczęśliwego Wypadku  

ze Świadczeniami Wypłacanymi w  Ratach 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.

Prezes Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA

Członek Zarządu 
Pramerica Życie TUiR SA
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