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WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ 

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  
NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU  

NA SKUTEK ZAWAŁU MI¢ÂNIA SERCOWEGO LUB UDARU MÓZGU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu 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.  Tabela Norm – Tabela Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku mająca zastosowanie również 
przy ocenie skutków Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu. Tabela Norm doręczana jest Ubezpieczającemu, a także dostępna jest w siedzibie 
Pramerica Życie TUiR SA;

3.  Uszczerbek na Zdrowiu – trwałe i nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na upośledzeniu lub utracie jego 
funkcji. Obejmuje tylko i wyłącznie przypadki określone w Tabeli Norm;

4.   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. 
5.  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 nie wcześniej niż 6 tygodni po zdarzeniu. 

  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. 

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
§ 3
Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest powstanie Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego na skutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu, o  ile 
łącznie spełnione zostały następujące warunki:
  a)  z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy Zawałem Mięśnia Sercowego lub Udarem Mózgu a Uszczerbkiem 

na Zdrowiu oraz
  b)  Zawał Mięśnia Sercowego lub Udar Mózgu powodujący Uszczerbek na Zdrowiu nastąpił w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 

niniejszej Umowy Dodatkowej, a Ubezpieczony pozostał przy życiu przez co najmniej 28 dni od daty wystąpienia Zawału Mięśnia Sercowego lub 
Udaru Mózgu;

  c)  Uszczerbek na Zdrowiu spowodowany Zawałem Mięśnia Sercowego lub Udarem Mózgu nastąpił przed upływem 180 dni od daty wystąpienia 
Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu. 

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. 
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 5
1.  Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z  tytułu Umowy Dodatkowej w  przypadkach określonych w  § 18 Ogólnych Warunków 

Grupowego Ubezpieczenia na Życie SA oraz jeżeli Zawał Mięśnia Sercowego lub Udar Mózgu prowadzący do Uszczerbku na Zdrowiu powstał bezpośrednio  
lub pośrednio, całkowicie lub częściowo w wyniku:

  a) próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności; 
  b) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy (z wyłączeniem obrony własnej);
  c)  popełnienia przez Ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
  d)  pozostawania Ubezpieczonego w  stanie po użyciu alkoholu lub w  stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków 

odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza).
2.  Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej także, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających 

dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony chorował lub leczył się z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca 
lub cukrzycy.

3.   W odniesieniu do osób, które bezpośrednio przed przystąpieniem do niniejszej Umowy Ubezpieczenia były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 
Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, ograniczenia o których mowa w § 5 ust. 2 zostają zniesione:

  a)  o ile rozpoznanie stanu chorobowego powodującego Zawał Mięśnia Sercowego lub Udar Mózgu miało miejsce w okresie objęcia ochroną z tytułu 
Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, a uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu znajdował się 
w zakresie ochrony w Poprzedniej umowie ubezpieczenia grupowego;

  b)  pod warunkiem dostarczenia do Pramerica Życie TUiR SA przed datą wejścia w  życie niniejszej Umowy Dodatkowej potwierdzonej przez 
Ubezpieczającego listy osób ubezpieczonych w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego wraz z zakresem ochrony, wysokościami 
sum ubezpieczenia i okresem obejmowania poszczególnych osób ochroną, oraz potwierdzenia rezygnacji z Poprzedniej umowy ubezpieczenia 
grupowego;

  c)  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.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 6
1. Zasadność i wysokość świadczenia zostanie ustalona na podstawie Tabeli Norm. 
2.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, w przypadku wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie w wysokości 1% 

Sumy Ubezpieczenia aktualnej dla niniejszej Umowy Dodatkowej na dzień wystąpienia Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu za każdy 1% 
Uszczerbku na Zdrowiu.

3. Stopień Uszczerbku na Zdrowiu zostanie ustalony po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
4.  W  przypadku powstania Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru Mózgu w  obrębie narządu, którego funkcje były 

upośledzone przed tym Zawałem Mięśnia Sercowego lub Udarem Mózgu, stopień Uszczerbku na Zdrowiu zostanie ustalony w  wyniku analizy 
upośledzenia danego narządu przed i po Zawale Mięśnia Sercowego lub Udarze Mózgu. Wartość procentowa orzeczonego Uszczerbku na Zdrowiu 
zostanie pomniejszona o upośledzenie istniejące przed tym Zawałem Mięśnia Sercowego lub Udarem Mózgu.

5.  Prawo do świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej przysługuje maksymalnie za 100% Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego. Suma świadczeń z tytułu 
tej Umowy Dodatkowej nie może być wyższa niż 100% Sumy Ubezpieczenia z tej Umowy Dodatkowej.

6.  Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań Ubezpieczonego w wyznaczonej przez Pramerica Życie TUiR SA placówce 
opieki medycznej lub gabinecie lekarskim w  celu potwierdzenia stopnia Uszczerbku na Zdrowiu. W  takim przypadku koszty badań pokrywa  
Pramerica Życie TUiR SA.

7.  Wypłata Świadczenia nastąpi po otrzymaniu i  zaakceptowaniu przez Pramerica Życie TUiR SA kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR.

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

  a) zgłoszenie roszczenia;
  b) kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego;
  c) kopie dokumentacji medycznej z udzielenia pierwszej pomocy, leczenia i rehabilitacji;
  d) inne uzasadnione dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na wniosek Pramerica Życie TUiR SA.
9.  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 Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Zawału Mięśnia Sercowego lub Udaru 

Mózgu zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 7/06/2011 Zarządu Pramerica TUiR S.A. 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

Beata Andruszkiewicz Helena Gosk


