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Ogólne Warunki 
Terminowego 

Ubezpieczenia 
na ˚ycie z Ochronà

Wypadkowà
„Niezawodna Ochrona“

§1

Niniejsze Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na ˚ycie z Ochronà Wy-
padkowà „Niezawodna Ochrona“, zwane dalej „Ogólnymi Warunkami“ stosuje si´
do umów ubezpieczenia na ˝ycie zawieranych pomi´dzy SIGNAL IDUNA ˚ycie
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna a Ubezpieczajàcym. 

§2

OkreÊlenia u˝yte w Ogólnych Warunkach: 
1. Ubezpieczyciel - SIGNAL IDUNA ˚ycie Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Spó∏ka Akcyjna; 
2. Ubezpieczajàcy - podmiot zawierajàcy z Ubezpieczycielem Umow´ Ubez-

pieczenia i zobowiàzany do op∏acania Sk∏adek; 
3. Ubezpieczony - osoba wskazana imiennie w Polisie, której ˝ycie lub zdro-

wie jest przedmiotem Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogól-
nych Warunków;  

4. G∏ówny Ubezpieczony - osoba wskazana imiennie w Polisie jako G∏ówny
Ubezpieczony; 

5. Wspó∏ubezpieczony - Ubezpieczony b´dàcy Ma∏˝onkiem, Konkubentem
lub Dzieckiem; 

6. Uposa˝ony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do
otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci Ubezpieczonego; 

7. Ma∏˝onek - osoba, która w dniu przystàpienia do umowy ubezpieczenia
pozostawa∏a w zwiàzku ma∏˝eƒskim z G∏ównym Ubezpieczonym; 

8. Konkubent - osoba stanu wolnego, która w dniu przystàpienia do Umowy
Ubezpieczenia prowadzi∏a z G∏ównym Ubezpieczonym, b´dàcym równie˝
stanu wolnego, wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej
dwóch lat; 

9. Dziecko - dziecko w∏asne G∏ównego Ubezpieczonego lub Konkubenta,
przysposobione lub pasierb, je˝eli nie ˝yje naturalny ojciec lub naturalna
matka pasierba; 

10. Wiek Ubezpieczonego - wiek ustalony jako ró˝nica lat pomi´dzy aktual-
nym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia Ubezpieczonego;

11. Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy Ubezpieczenia pomi´-
dzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczajàcym oraz okreÊlajàcy zakres ochrony
ubezpieczeniowej; 

12. Rocznica Polisy - ka˝da kolejna rocznica daty wskazanej w Polisie, b´dà-
cej poczàtkiem Okresu Ubezpieczenia; 

13. Sk∏adka - kwota nale˝na od Ubezpieczajàcego z tytu∏u Umowy Ubezpie-
czenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków; 

14. Okres Ubezpieczenia - okres, na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia; 
15. Umowa Ubezpieczenia - umowa zawarta na podstawie niniejszych Ogól-

nych Warunków; 
16. Akt Przemocy - skierowanie czynnoÊci fizycznej bezpoÊrednio przeciwko

osobie, co zniewala jà do poddania si´ woli u˝ywajàcego przemocy i okre-
Êlonego zachowania si´, lub przeciwko rzeczy posiadanej przez osob´, przez
co swoboda woli tej osoby - w zakresie posiadania rzeczy czy w∏adania nià
lub korzystania z niej - zostaje ograniczona; 

17. Akt Terroru - dokonanie lub groêba, lub usi∏owanie dokonania przest´p-
stwa polegajàcego na uprowadzeniu albo pozbawieniu wolnoÊci, bàdê u˝y-
ciu broni palnej, granatu, bomby, substancji wybuchowych, chemicznych,
biologicznych lub radiologicznych, wszelkich przedmiotów lub narz´dzi, je-
˝eli ich u˝ycie zagra˝a zdrowiu lub ˝yciu; 

18. Stan NietrzeêwoÊci - tan powsta∏y w wyniku wprowadzenia przez Ubez-
pieczonego do swojego organizmu takiej iloÊci alkoholu, ˝e jego zawartoÊç
wynosi lub prowadzi do st´˝enia we krwi powy˝ej 0,2‰ alkoholu lub do
obecnoÊci w wydychanym powietrzu powy˝ej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 

19. Nieszcz´Êliwy Wypadek - nag∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà zew-
n´trznà, niezale˝ne od woli Ubezpieczonego; 

20. Uraz - powsta∏e w wyniku Nieszcz´Êliwego Wypadku uszkodzenie cia∏a
Ubezpieczonego, polegajàce na naruszeniu sprawnoÊci organizmu, powo-
dujàce upoÊledzenie jego funkcji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko
i wy∏àcznie te rodzaje uszkodzeƒ cia∏a, które zosta∏y wymienione w Za∏àcz-
niku Nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków; 

21. Osoba Wymagajàca Szczególnej Opieki - osoba, która ze wzgl´du na
stan zdrowia pozostaje trwale ca∏kowicie niezdolna do pracy i samodzielnej
egzystencji, i wymaga pomocy osób trzecich w zaspokajaniu codziennych
potrzeb; 

22. Osoba z Zaburzeniami Psychicznymi - osoba z rozpoznanà chorobà psy-
chicznà, upoÊledzeniem umys∏owym lub wykazujàca inne zak∏ócenia czyn-
noÊci psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane
sà do zaburzeƒ psychicznych; 

23. NiezdolnoÊç Zawodowa lub Zbli˝ona do Zawodowej - trwa∏a niezdol-
noÊç do pracy w wykonywanym zawodzie lub w zawodzie, w którym u˝ytecz-
ne by∏yby dotychczasowe umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia Ubezpieczonego; 

24. Szpital - dzia∏ajàcy zgodnie z prawem zak∏ad opieki zdrowotnej, prowadzà-
cy lecznictwo zamkni´te, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki: 
a) posiada sprz´t medyczny i chirurgiczny wykorzystywany do hospitalizacji

chorych lub osób z uszkodzeniami cia∏a, 
b) zapewnia ca∏odobowà opiek´ lekarskà, 
c) posiada zezwolenie na prowadzenie szpitala wydane przez w∏aÊciwe or-

gany oraz jest zarejestrowany w Rejestrze Zak∏adów Opieki Zdrowotnej
jako szpital, a w sk∏ad personelu którego wchodzi co najmniej trzech le-
karzy. 

§3

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie Ubezpieczonego. 
2. Umowa Ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta przy jednym z trzech mo˝li-

wych poziomów ochrony: Standard, Plus lub Maksimum. Dla ka˝dego
z Ubezpieczonych zostaje okreÊlony wariant zakresu ochrony, przy czym: 
1) G∏ówny Ubezpieczony oraz Wspó∏ubezpieczony Ma∏˝onek lub Konkubent

mogà wybraç Wariant Podstawowy lub Wariant Rozszerzony zakresu
ochrony, 

2) Ubezpieczone Dziecko obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà w Wariancie
Podstawowym; 

3. Zakres ubezpieczenia w stosunku do G∏ównego Ubezpieczonego oraz
wspó∏ubezpieczonego Ma∏˝onka lub Konkubenta obejmuje nast´pujàce zda-
rzenia ubezpieczeniowe powsta∏e w okresie obejmowania ochronà ubezpie-
czeniowà: 
1) w Wariancie Podstawowym: 

- Êmierç Ubezpieczonego (wy∏àcznie w stosunku do G∏ównego Ubez-
pieczonego), 

- Êmierç Ubezpieczonego wskutek Nieszcz´Êliwego Wypadku, 
- Uraz ubezpieczonego doznany w wyniku Nieszcz´Êliwego Wypadku, 

2) w Wariancie Rozszerzonym: 
- Êmierç Ubezpieczonego (wy∏àcznie w stosunku do G∏ównego Ubez-

pieczonego), 
- Êmierç Ubezpieczonego wskutek Nieszcz´Êliwego Wypadku, 
- Uraz ubezpieczonego doznany w wyniku Nieszcz´Êliwego Wypadku, 
- hospitalizacj´ wynikajàcà z koniecznoÊci leczenia Urazu b´dàcego na-

st´pstwem Nieszcz´Êliwego Wypadku, 
- operacje plastyczne, jeÊli by∏y zlecane przez lekarza, niezb´dne w ce-

lu usuni´cia oszpeceƒ lub okaleczeƒ powsta∏ych w wyniku Urazu
wskutek Nieszcz´Êliwego Wypadku, 

- zakup przez Ubezpieczonego protez i elementów wspomagajàcych
proces leczniczy, takich jak: wózek inwalidzki, kule, gorsety, stabiliza-
tory, aparaty ortopedyczne, zalecanych w leczeniu Urazów, 
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- przeszkolenie zawodowe inwalidy, w przypadku Urazu wi´kszego ni˝
50%, który spowodowa∏ NiezdolnoÊç Zawodowà lub Zbli˝onà do Za-
wodowej. 

4. Zakres ubezpieczenia dla wspó∏ubezpieczonego Dziecka obejmuje Uraz do-
znany w wyniku Nieszcz´Êliwego Wypadku powsta∏ego w okresie obejmo-
wania ochrona ubezpieczeniowà, przy czym wy∏àczona zostaje odpowie-
dzialnoÊç Ubezpieczyciela z powodu oparzeƒ w stosunku do Dzieci do 5. ro-
ku ˝ycia. 

§4

1. W przypadku Êmierci G∏ównego Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia
Ubezpieczyciel wyp∏aci osobie uprawnionej Sum´ Ubezpieczenia z tytu∏u
Êmierci Ubezpieczonego, w wysokoÊci okreÊlonej w Polisie, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 2. 

2. Ubezpieczyciel nie wyp∏aci Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci G∏ównego Ubezpie-
czonego, je˝eli Êmierç zaistnia∏a bezpoÊrednio lub poÊrednio w nast´p-
stwie: 
1) czynnego udzia∏u Ubezpieczonego w Aktach Przemocy lub Terroru, za-

mieszkach, powstaniach lub przewrotach wojskowych; 
2) wojny, stanu wyjàtkowego, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego; do

dzia∏aƒ wojennych zalicza si´ równie˝ m.in. dzia∏ania w ramach wojsko-
wych misji pokojowych (w tym tzw. „kontyngentów“) oraz w ramach si∏
stabilizacyjnych i innych dzia∏aƒ jednostek wojskowych poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) udzia∏u Ubezpieczonego w przest´pstwie lub usi∏owaniu pope∏nienia
przest´pstwa;  

4) samobójstwa pope∏nionego w okresie pierwszych 2 lat od zawarcia
Umowy Ubezpieczenia. 

3. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz´Êliwego Wypadku
Ubezpieczyciel zobowiàzuje si´ wyp∏aciç osobie uprawnionej Sum´ Ubez-
pieczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz´Êliwego Wy-
padku, w wysokoÊci okreÊlonej w Polisie, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust.
4 oraz ust. 6. 

4. Ubezpieczyciel nie wyp∏aci Êwiadczenia z tytu∏u Âmierci Ubezpieczonego
wskutek Nieszcz´Êliwego Wypadku, je˝eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi-
∏a po up∏ywie 180 dni od daty Nieszcz´Êliwego Wypadku. 

5. W przypadku wystàpienia Urazu, Ubezpieczonemu przys∏ugujà nast´pujàce
Êwiadczenia: 
1) w Wariancie Podstawowym: 

a) Êwiadczenie z tytu∏u Urazu w wysokoÊci iloczynu Sumy Ubezpiecze-
nia na wypadek Urazu przez ∏àczny stopieƒ (procent) Urazu z tytu∏u
danego Nieszcz´Êliwego Wypadku, przy czym minimalny ∏àczny sto-
pieƒ Urazu dla jednego Nieszcz´Êliwego Wypadku, w przypadku któ-
rego wyp∏acane jest Êwiadczenie, wynosi 5%. WielkoÊç Urazu usta-
lana jest na podstawie „Tabeli procentowej Êwiadczeƒ z tytu∏u urazów
powsta∏ych na skutek nieszcz´Êliwego wypadku“ stanowiàcej Za∏àcz-
nik Nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków; 

1) w Wariancie Rozszerzonym: 
a) Êwiadczenie z tytu∏u Urazu w wysokoÊci iloczynu Sumy Ubezpiecze-

nia na wypadek Urazu przez ∏àczny stopieƒ (procent) Urazu z tytu∏u
danego Nieszcz´Êliwego Wypadku, przy czym minimalny ∏àczny sto-
pieƒ Urazu dla jednego Nieszcz´Êliwego Wypadku, w przypadku któ-
rego wyp∏acane jest Êwiadczenie, wynosi 5%. WielkoÊç Urazu usta-
lana jest na podstawie „Tabeli procentowej Êwiadczeƒ z tytu∏u urazów
powsta∏ych na skutek nieszcz´Êliwego wypadku“, stanowiàcej Za-
∏àcznik Nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków; 

b) dzienne Êwiadczenie szpitalne w wysokoÊci 1‰ Sumy Ubezpieczenia
na wypadek Urazu p∏acone za ka˝dy dzieƒ pobytu w Szpitalu dla po-
bytów trwajàcych co najmniej 2 dni, maksymalnie za 90 dni podczas
jednej hospitalizacji. Ustalajàc d∏ugoÊç pobytu w Szpitalu przyjmuje
si´ ∏àcznie pierwszy i ostatni dzieƒ hospitalizacji jako jeden dzieƒ po-
bytu w Szpitalu. Âwiadczenie szpitalne wyp∏acane jest maksymalnie
za 180 dni za jeden Nieszcz´Êliwy Wypadek w trakcie trwania Umo-
wy Ubezpieczenia. Warunkiem wyp∏aty Êwiadczenia jest potwierdze-
nie hospitalizacji Ubezpieczonego wystawione przez Szpital; 

c) zwrot kosztów operacji plastycznych, jeÊli by∏y zlecane przez lekarza,
jako absolutnie niezb´dne w celu usuni´cia oszpeceƒ lub okaleczeƒ
powsta∏ych w wyniku Urazu, o ile nie zosta∏y one pokryte z innych êró-
de∏ (np. ubezpieczenia zdrowotnego) - do 15% Sumy Ubezpieczenia
na wypadek Urazu; 

d) zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup niezb´d-
nych w leczeniu Urazu spowodowanego Nieszcz´Êliwym Wypadkiem
protez i wszelkich elementtów wspomagajàcych proces leczniczy, tj.
kul, gorsetów, stabilizatorów, aparatów ortopedycznych, o ile nie zo-

sta∏y one pokryte z innych êróde∏ (np. ubezpieczenia zdrowotnego) -
nie wi´cej ni˝ 10% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Urazu; 
e) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy, w przypadku

powa˝nego Urazu (wi´kszego ni˝ 50%), który spowodowa∏ Nie-
zdolnoÊç Zawodowà lub Zbli˝onà do Zawodowej - zwrot 80% udo-
kumentowanych kosztów, maksymalnie do wysokoÊci 15% Sumy
Ubezpieczenia na wypadek Urazu, o ile nie zosta∏y one pokryte z in-
nych êróde∏. 

6. Ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego wskutek Nie-
szcz´Êliwego Wypadku oraz Urazu Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz´Êli-
wego Wypadku nie sà obj´te: 
1) nast´pstwa Nieszcz´Êliwych Wypadków powsta∏ych wskutek: 

a) choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub zaburzeƒ psy-
chicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, lub ataku konwulsji bàdê
epilepsji; 

b) wypadku lotniczego, z wy∏àczeniem przypadku, gdy Ubezpieczony
znajdowa∏ si´ na pok∏adzie samolotu licencjonowanych linii lotni-
czych; 

c) pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia przez Ubezpieczonego prze-
st´pstwa;  

d) Êwiadomego samookaleczenia lub okaleczenia na w∏asnà proÊb´, lub
próby samobójczej Ubezpieczonego; 

e) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzega-
nia zaleceƒ lekarza lub nie zleconego przez lekarza u˝ycia leków i nar-
kotyków przez Ubezpieczonego; 

f) choroby AIDS Ubezpieczonego lub zara˝enia wirusem HIV i pochod-
nymi; 

g) obra˝enia cia∏a Ubezpieczonego lub choroby Ubezpieczonego, które
wystàpi∏y przed datà rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela
z tytu∏u Umowy Ubezpieczenia; 

h) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów lub aktyw-
noÊci fizycznych, lub sportów ekstremalnych; przez sporty ekstremalne
rozumie si´ alpinizm, wszelkie postacie wspinaczki górskiej poza wyty-
czonymi szlakami i przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, baloniarstwo,
lotniarstwo, motolotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy u˝yciu apara-
tu tlenowego, skoki na linie, spadochroniarstwo, speleologi´, sporty
motorowe i motorowodne, szybownictwo, sporty walki; 

i) wyczynowego uprawiania wszystkich dyscyplin sportu, tj. udzia∏u
w zawodach, wyÊcigach, rajdach, wyst´pach i treningach sporto-
wych (za wyczynowe uprawianie sportu uwa˝a si´ udzia∏ w regular-
nych treningach, zawodach, niezale˝nie od tego czy sà êród∏em do-
chodu z uprawianej dyscypliny sportu);  

j) pozostawania Ubezpieczonego w Stanie nietrzeêwoÊci, pod wp∏y-
wem narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym dzia-
∏aniu, leków nie zleconych przez lekarza lub u˝ytych niezgodnie z zale-
ceniem lekarza;

k) czynnego udzia∏u Ubezpieczonego w Aktach Przemocy lub Terroru, za-
mieszkach, powstaniach lub przewrotach wojskowych;

l) wojny, dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjàtkowego,
dzia∏aƒ w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym tzw. kontyn-
gentów w ramach si∏ stabilizacyjnych i innych dzia∏aƒ jednostek woj-
skowych oraz policyjnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;  

m) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub inne-
go pojazdu bez wymaganych prawem uprawnieƒ, bàdê w stanie nie-
trzeêwoÊci, pod wp∏ywem narkotyków lub innych Êrodków odurzajà-
cych lub podobnie dzia∏ajàcych leków; 

2) choroby zawodowe oraz inne choroby, nawet wyst´pujàce nagle, zak∏ó-
cenia cià˝y i porodu oraz wylewy krwi do mózgu, udary i zawa∏y, chyba
˝e zdarzenia te sà nast´pstwem Nieszcz´Êliwego Wypadku; 

7. Ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Urazu Ubezpieczonego w wyniku Nie-
szcz´Êliwego Wypadku nie sà ponadto obj´te: 
1) nast´pstwa Nieszcz´Êliwych Wypadków powsta∏ych wskutek: 

a) poddania si´ przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycz-
nym, chyba ˝e przeprowadzenie ich by∏o zwiàzane z leczeniem na-
st´pstw Nieszcz´Êliwego Wypadku i zosta∏o zlecone przez lekarza; 

b) rozszczepienia jàdrowego lub promieniotwórczoÊci wszelkiego rodza-
ju, bez wzgl´du na ich pochodzenie, êród∏o i sposób ich oddzia∏ywa-
nia na Ubezpieczonego; 

2) zatrucia substancjami sta∏ymi lub p∏ynnymi, które wnikn´∏y do organizmu
drogà pokarmowà; 

3) z∏amania patologiczne, tzn. z∏amania powsta∏e wskutek istniejàcych
wczeÊniej stanów chorobowych koÊci oraz z∏amania podokostnowego
(tzw. p´kni´cia koÊci).

8. W przypadku podania w Polisie przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczone-
go niezgodnych z prawdà informacji i oÊwiadczeƒ, istotnych dla oceny ryzy-
ka, ujawnionych w pierwszych 3 latach od zawarcia Umowy Ubezpieczenia,
Ubezpieczyciel ma prawo odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u niniejszej
Umowy Ubezpieczenia.
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§5

1. Ubezpieczony zobowiàzany jest zadbaç o z∏agodzenie skutków Nieszcz´Êli-
wego Wypadku poprzez niezw∏oczne zg∏oszenie si´ do lekarza i poddanie
si´ zalecanemu leczeniu. W przypadku Dzieci do lat 13 obowiàzek z∏agodze-
nia skutków Nieszcz´Êliwego Wypadku spoczywa na opiekunach prawnych
Dziecka. 

2. Zg∏oszenie Nieszcz´Êliwego Wypadku dokonywane jest poprzez rzetelne
wype∏nienie i przes∏anie do Ubezpieczyciela formularza przygotowanego
przez Ubezpieczyciela wraz z dokumentem potwierdzajàcym posiadanie
ochrony ubezpieczeniowej.

3. Ubezpieczony zobowiàzany jest umo˝liwiç Ubezpieczycielowi uzyskanie
wszelkich informacji dotyczàcych Nieszcz´Êliwego Wypadku oraz innych
wymaganych do oceny zasadnoÊci Êwiadczenia. 

4. Ubezpieczony upowa˝nia Ubezpieczyciela do zasi´gania opinii lekarzy pro-
wadzàcych leczenie oraz innych osób lub urz´dów w sprawach zwiàzanych
z wypadkiem w zakresie dotyczàcym post´powania o ustalenie Êwiadcze-
nia. 

5. Ubezpieczony jest zobowiàzany do poddania si´ badaniom lekarskim w za-
kresie okreÊlonym przez Ubezpieczyciela i przeprowadzanym przez lekarzy
wskazanych przez Ubezpieczyciela. Koszty przeprowadzenia tych badaƒ po-
nosi Ubezpieczyciel. 

6. W przypadku zaniechania dalszego, jednoznacznie zalecanego przez lekarzy
leczenia powypadkowego, stopieƒ Urazu okreÊla si´ jako hipotetycznà war-
toÊç, którà wed∏ug aktualnej wiedzy medycznej mo˝na by osiàgnàç po prze-
prowadzeniu zalecanego leczenia.  

§6

1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas oznaczony.  
2. G∏ównym Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu zawarcia Umowy

Ubezpieczenia ma ukoƒczone 18 lat, a jej Wiek nie przekracza 55 lat. 
3. Ma∏˝onek lub Konkubent na wniosek Ubezpieczajàcego mo˝e zostaç obj´ty

ochronà ubezpieczeniowà wy∏àcznie w momencie zawierania umowy ubez-
pieczenia lub w Rocznic´ Polisy, jeÊli w dniu przystàpienia do ubezpieczenia
ma ukoƒczone 18 lat, a jego Wiek nie przekracza 64 lat. Warunkiem rozpo-
cz´cia ochrony ubezpieczeniowej dla dodatkowych Ubezpieczonych jest
op∏acenie sk∏adki w pe∏nej wysokoÊci. 
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do wspó∏ubezpieczonego Ma∏˝onka
lub Konkubenta wygasa: 
1) w Rocznic´ Polisy w roku, w którym ukoƒczy on 65 lat, 
2) z chwilà Êmierci wspó∏ubezpieczonego Ma∏˝onka lub Konkubenta, 
3) na wniosek Ubezpieczajàcego o wy∏àczenie Ma∏˝onka lub Konkubenta

z Umowy Ubezpieczenia, poczàwszy od najbli˝szej Rocznicy Polisy. 
Powy˝sze zmiany zakresu ochrony w stosunku do ubezpieczonego Ma∏˝on-
ka lub Konkubenta skutkujà ponownym wyliczeniem Sk∏adki. 

4. Dziecko mo˝e zostaç obj´te ochronà ubezpieczeniowà w momencie zawie-
rania umowy ubezpieczenia lub w Rocznic´ Polisy, jeÊli w dniu przystàpie-
nia do ubezpieczenia jego Wiek nie przekracza 20 lat. Warunkiem obj´cia
ochronà ubezpieczeniowà Dziecka Konkubenta jest ubezpieczenie Konku-
benta. Rozpocz´cie ochrony ubezpieczeniowej dla dodatkowych Dzieci uza-
le˝nione jest od op∏acenia sk∏adki w pe∏nej wysokoÊci. 
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do wspó∏ubezpieczonego Dziecka
wygasa: 
1) w Rocznic´ Polisy w roku, w którym ukoƒczy ono 21 lat, 
2) z chwilà Êmierci wspó∏ubezpieczonego Dziecka, 
3) w przypadku Dziecka Konkubenta z chwilà wygaÊni´cia ochrony ubezpie-

czeniowej w stosunku do Konkubenta, 
4) na wniosek Ubezpieczajàcego o wy∏àczenie Dziecka z Umowy Ubezpie-

czenia, poczàwszy od najbli˝szej Rocznicy Polisy. 
Powy˝sze zmiany zakresu ochrony w stosunku do ubezpieczonego Dziecka
skutkujà ponownym wyliczeniem Sk∏adki. 

§7

1. D∏ugoÊç Okresu Ubezpieczenia wynosi 10 lat. 
2. Okres Ubezpieczenia koƒczy si´ najpóêniej w roku, w którym G∏ówny Ubez-

pieczony ukoƒczy 65. rok ˝ycia. 

§8

1. Podstawà do zawarcia Umowy Ubezpieczenia sà: 

1) Polisa wype∏niona prawid∏owo, zgodnie z wymogami Ubezpieczyciela,
2) dowód wp∏acenia przez Ubezpieczajàcego pierwszej Sk∏adki na w∏aÊci-

wy rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 

§9

1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u Umowy Ubezpieczenia rozpoczyna si´
nast´pnego dnia po prawid∏owym wype∏nieniu i podpisaniu Polisy przez
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonych i przedstawiciela Ubezpieczyciela, nie
wczeÊniej jednak ni˝ w dniu nast´pnym po dniu op∏acenia przez Ubezpie-
czajàcego pierwszej Sk∏adki tytu∏u Umowy Ubezpieczenia w pe∏nej wyso-
koÊci. 

2. Umowa Ubezpieczenia nie dochodzi do skutku, je˝eli pierwsza Sk∏adka zo-
sta∏a wp∏acona po Êmierci G∏ównego Ubezpieczonego. 

§10

1. Ubezpieczeniem nie sà obj´te i mimo zap∏acenia sk∏adki nie sà ubezpieczo-
ne Osoby Wymagajàce Szczególnej Opieki i Osoby z Zaburzeniami Psychicz-
nymi. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dacie zakwalifikowania Ubezpieczo-
nego przez Ubezpieczyciela do grupy osób, wymienionej w ust. 1.  

3. W przypadku wystàpienia w wyniku tego samego Nieszcz´Êliwego Wypad-
ku kilku Urazów, wysokoÊç Êwiadczenia równa si´ sumie wysokoÊci Êwiad-
czeƒ za ka˝dy Uraz, z tym ˝e ich ∏àczna wartoÊç nie mo˝e przekroczyç 100%
Sumy Ubezpieczenia. 

4. WysokoÊç Êwiadczeƒ z tytu∏u Urazów spowodowanych Nieszcz´Êliwymi
Wypadkami w okresie ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç ∏àcznie 200%
Sumy Ubezpieczenia na wypadek Urazu.

5. Wyp∏acenie 200% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Urazu z tytu∏u kilku
Nieszcz´Êliwych Wypadków powoduje wygaÊni´cie ochrony z tytu∏u Urazu
spowodowanego Nieszcz´Êliwym Wypadkiem. 

§11

W razie zagubienia lub zniszczenia Polisy Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpiecza-
jàcego wystawia jej duplikat. 

§12

1. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà informowaç Ubezpieczycie-
la o wszelkich zmianach obejmujàcych ich dane personalne lub adresowe. 

2. Zawiadomienia, oÊwiadczenia i wnioski dotyczàce Umowy Ubezpieczenia,
sk∏adane sà wy∏àcznie na piÊmie. 

3. Pismo Ubezpieczyciela, skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczajà-
cego, Ubezpieczonego lub Uposa˝onego, uwa˝a si´ za dor´czone po up∏y-
wie 30 dni od daty wys∏ania, nawet je˝eli nie dotar∏o do adresata. 

4. Za dzieƒ z∏o˝enia oÊwiadczenia woli przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpie-
czonego uznawany jest dzieƒ wp∏ywu zawiadomieƒ, oÊwiadczeƒ i wnio-
sków dotyczàcych Umowy Ubezpieczenia do siedziby Ubezpieczyciela.  

§13

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest op∏acaç Sk∏adki w terminach i na warun-
kach okreÊlonych w Polisie. 

2. Je˝eli po up∏ywie 2 lat od daty rozpocz´cia Okresu Ubezpieczenia Ubezpie-
czajàcy, nie b´dàcy jednoczeÊnie G∏ównym Ubezpieczonym, zaprzestanie
op∏acania Sk∏adek, Ubezpieczyciel po up∏ywie 60 dni poinformuje o tym fak-
cie G∏ównego Ubezpieczonego i zaproponuje mu przej´cie praw i obowiàz-
ków Ubezpieczajàcego. 

3. Je˝eli G∏ówny Ubezpieczony wyrazi zgod´ na przej´cie praw i obowiàzków
Ubezpieczajàcego, o którym mowa w ust. 2, to powinien powiadomiç
Ubezpieczyciela o tym fakcie na piÊmie w ciàgu 14 dni od daty otrzymania
propozycji przej´cia praw i obowiàzków. 

4. W przypadku Êmierci Ubezpieczajàcego, gdy Ubezpieczajàcy i G∏ówny
Ubezpieczony to dwie ró˝ne osoby, G∏ówny Ubezpieczony wchodzi automa-
tycznie w prawa Ubezpieczajàcego pod warunkiem przedstawienia Ubez-
pieczycielowi odpisu aktu zgonu Ubezpieczajàcego. 

5. Poprzez zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczajàcy wyra˝a zgod´ na
przej´cie wszelkich praw i obowiàzków wynikajàcych z Umowy Ubezpie-
czenia przez G∏ównego Ubezpieczonego, w przypadku zajÊcia okolicznoÊci
o których mowa w ust. 2 i 4. 

3
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§14

WysokoÊci sum ubezpieczenia okreÊlone sà w Polisie. 

§15

1. Wp∏ata na poczet pierwszej sk∏adki ubezpieczeniowej dokonywana jest
w dacie podpisania przez Ubezpieczajàcego Polisy. 

2. Sk∏adk´ uwa˝a si´ za zap∏aconà z chwilà jej wp∏ywu w wysokoÊci okreÊlo-
nej w Polisie na w∏aÊciwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do zap∏aty Sk∏adki z góry, najpóêniej do
pierwszego dnia okresu, za który jest nale˝na.  

4. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zap∏aci Sk∏adki w okresie przed∏u˝enia terminu
p∏atnoÊci Sk∏adki wynoszàcym 30 dni (Prolongata), ochrona ubezpieczenio-
wa z tytu∏u niniejszej Umowy zostaje zawieszona z up∏ywem okresu Prolon-
gaty. Oznacza, to ˝e Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
zdarzeƒ ubezpieczeniowych, które zasz∏y w okresie zawieszenia ochrony
ubezpieczeniowej. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa mo˝e zostaç wznowiona na dotychczasowych
warunkach poczàwszy od nast´pnego dnia po op∏aceniu wszystkich zale-
g∏ych sk∏adek, o ile Umowa Ubezpieczenia nie zosta∏a wczeÊniej rozwiàza-
na zgodnie z §25. 

§16

WysokoÊç Sk∏adki ustala si´ w zale˝noÊci od okreÊlonego w Umowie Ubezpieczenia
poziomu i zakresu ochrony, liczby i rodzaju wspó∏ubezpieczonych osób, cz´stotliwo-
Êci op∏acania Sk∏adki oraz klasyfikacji do grupy ryzyka. ¸àczna sk∏adka z tytu∏u umo-
wy ubezpieczenia jest sumà sk∏adek dla ka˝dej z ubezpieczonych osób.  

§17

1. Ubezpieczajàcy w Polisie ustala cz´stotliwoÊç op∏acania Sk∏adki. Sk∏adka
mo˝e byç op∏acana rocznie lub pó∏rocznie. 

2. Obowiàzek op∏acania Sk∏adek ustaje: 
1) z koƒcem okresu, za który op∏acona zosta∏a Sk∏adka, je˝eli w okresie tym

G∏ówny Ubezpieczony zmar∏, 
2) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia. 

§18

1. Ubezpieczony mo˝e wskazaç Uposa˝onego w Polisie. 
2. Ubezpieczony ma prawo w ka˝dym czasie zmieniç Uposa˝onego, informu-

jàc o tym na piÊmie Ubezpieczyciela. 
3 Informacj´ o ka˝dej zmianie Uposa˝onego Ubezpieczyciel b´dzie przekazy-

wa∏ Ubezpieczajàcemu. 
4 W razie Êmierci G∏ównego Ubezpieczonego lub ubezpieczonego Ma∏˝onka

albo Konkubenta, Ubezpieczyciel wyp∏aca nale˝ne Êwiadczenie Uposa˝one-
mu z zastrze˝eniem §19. 

§19

1. Je˝eli Ubezpieczony nie wskaza∏ Uposa˝onego albo gdy wszyscy Uposa˝e-
ni zmarli przed Êmiercià Ubezpieczonego, albo utracili prawo do Êwiadcze-
nia, wówczas Êwiadczenie przys∏uguje wed∏ug kolejnoÊci pierwszeƒstwa:  
1) ma∏˝onkowi Ubezpieczonego w ca∏oÊci, 
2) dzieciom Ubezpieczonego w równych cz´Êciach, 
3) rodzicom Ubezpieczonego w równych cz´Êciach, 
4) innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego. 

2. Nie ma prawa do Êwiadczenia osoba, która umyÊlnie przyczyni∏a si´ do
Êmierci Ubezpieczonego. 

§20

1. Potwierdzenia faktu wystàpienia Urazu dokonujà lekarze wyznaczeni przez
Ubezpieczyciela. 

2. Wystàpienie Urazu powinno byç potwierdzone po zakoƒczeniu leczenia,
z uwzgl´dnieniem zalecanego leczenia usprawniajàcego, nie wczeÊniej jed-

nak ni˝ po 6 miesiàcach i nie póêniej ni˝ po 24 miesiàcach od daty wypad-
ku. Orzeczenie mo˝e byç wydane wczeÊniej, jeÊli wystàpienie Urazu jest
niewàtpliwe. 

3. W sytuacji, kiedy Uraz dotyczy∏ organu, narzàdu lub uk∏adu, których funkcje
przed zajÊciem Nieszcz´Êliwego Wypadku by∏y ju˝ ograniczone wskutek sa-
moistnej choroby lub nast´pstw innego Nieszcz´Êliwego Wypadku, wyso-
koÊç Êwiadczenia zostanie zmniejszona o kwot´ odpowiadajàcà ogranicze-
niu funkcji organu, narzàdu lub uk∏adu istniejàcego przed zajÊciem Nieszcz´-
Êliwego Wypadku. 

4. Je˝eli Ubezpieczony zmar∏ z powodów nie zwiàzanych z Nieszcz´Êliwym
Wypadkiem, a stopieƒ urazu nie zosta∏ wczeÊniej okreÊlony, ustalenia tego
stopnia dokonujà lekarze wyznaczeni przez Ubezpieczyciela. 

§21

1. Nadp∏acona Sk∏adka z tytu∏u Umowy Ubezpieczenia wyp∏acana jest wraz
z nale˝nym Êwiadczeniem, o ile jego wyp∏ata skutkuje rozwiàzaniem Umo-
wy Ubezpieczenia. 

§22

1. Po otrzymaniu wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia, SIGNAL IDUNA ˚ycie Polska
w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczajàcego lub osob´ upraw-
nionà do otrzymania Êwiadczenia o przyj´ciu zg∏oszenia oraz przedstawi wy-
kaz dokumentów niezb´dnych do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ Êwiad-
czenia. 

2. Ubezpieczyciel wyp∏aca Êwiadczenie po otrzymaniu wype∏nionych zgodnie
z wymogami Ubezpieczyciela nast´pujàcych dokumentów: 
1) formularza zg∏oszenia roszczenia, 
2) orygina∏u Polisy lub jej duplikatu, 
3) dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej
4) oraz dokumentów, o których mowa w ust´pie 1. 

3. W przypadku je˝eli wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia dotyczy Êwiadczenia
z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona obowiàzana jest dodat-
kowo przedstawiç Ubezpieczycielowi nast´pujàce dokumenty: 
1) uwierzytelnionà kopi´ karty zgonu Ubezpieczonego lub uwierzytelnionà

kopi´ zaÊwiadczenia lekarskiego o przyczynie Êmierci Ubezpieczonego,  
2) orygina∏ skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego. 

4. Je˝eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi∏a za granicà, karta zgonu powinna
byç uwierzytelniona przez polskà placówk´ dyplomatycznà. 

5. Ubezpieczyciel ma prawo ˝àdaç przedstawienia dodatkowych dokumentów
i informacji potwierdzajàcych zasadnoÊç zg∏oszonego roszczenia. 

6. Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wysokoÊci, ni˝ wy-
nika∏oby to z zawartej umowy ubezpieczenia lub wniosku o wyp∏at´ Êwiadcze-
nia, wówczas Ubezpieczyciel informuje o tym na piÊmie podmiot wnioskujàcy
o wyp∏at´ Êwiadczenia w terminach przewidzianych do wyp∏aty Êwiadczenia,
wskazujàc na podstaw´ prawnà cz´Êciowej lub ca∏kowitej odmowy. 

7. Ubezpieczyciel spe∏ni Êwiadczenia z tytu∏u Umowy Ubezpieczenia w termi-
nie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia wraz ze
wszystkimi ˝àdanymi przez Ubezpieczyciela dokumentami, wype∏nionymi
zgodnie z jego wymogami. 

8. Je˝eli wyjaÊnienie okolicznoÊci niezb´dnych do†ustalenia odpowiedzialno-
Êci lub wysokoÊci Êwiadczenia jest niemo˝liwe w terminie okreÊlonym 
w ust. 7, Ubezpieczony zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie ze
wskazaniem przyczyn niemo˝noÊci spe∏nienia Êwiadczenia w podanym ter-
minie. Âwiadczenie zostanie spe∏nione w ciàgu 14 dni od wyjaÊnienia tych
okolicznoÊci. Bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Ubezpieczyciel spe∏ni w termi-
nie przewidzianym w ust. 7. 

9. SIGNAL IDUNA ˚ycie Polska wyp∏aca Êwiadczenie na podstawie uznania
roszczenia Ubezpieczonego lub uprawnionego w wyniku w∏asnych ustaleƒ
dokonanych w post´powaniu wyjaÊniajàcym, zawartej z Ubezpieczonym
lub uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 

§23

1. Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od Umowy Ubezpieczenia w termi-
nie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w termi-
nie 7 dni od daty podpisania i odbioru Polisy. 

2. Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego od
obowiàzku op∏acenia Sk∏adki za okres, w którym Ubezpieczyciel udziela∏
ochrony ubezpieczeniowej. 

3. W przypadku odstàpienia przez Ubezpieczajàcego od Umowy Ubezpiecze-
nia Ubezpieczyciel, z zastrze˝eniem ust. 2, zwraca Ubezpieczajàcemu op∏a-
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cone Sk∏adki, w ciàgu 30 dni od dnia z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego
oÊwiadczenia o odstàpieniu. 

§24

1. Umowa Ubezpieczenia mo˝e byç wypowiedziana przez Ubezpieczajàcego
na piÊmie w ka˝dym czasie z zachowaniem miesi´cznego okresu wypowie-
dzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si´ w dniu otrzymania przez Ubez-
pieczyciela wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia. 

2. W razie z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego wypowiedzenia, ma on obowiàzek
op∏acenia Sk∏adki za okres wypowiedzenia. 

3. W razie wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia Umowa ulega rozwiàzaniu
i Ubezpieczyciel nie zwraca Ubezpieczajàcemu ˝adnych kwot. 

§25

Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu w przypadku wystàpienia którejkolwiek
z ni˝ej wymienionych przes∏anek: 

1. wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia - z ostatnim dniem okresu wypo-
wiedzenia, 

2. nieop∏acenia Sk∏adki w terminie z uwzgl´dnieniem okresu Prolongaty -
z koƒcem 90. dnia po terminie p∏atnoÊci zaleg∏ej Sk∏adki, 

3. up∏yni´cia Okresu Ubezpieczenia - z ostatnim dniem Okresu Ubezpieczenia,  
4. Êmierci G∏ównego Ubezpieczonego - z chwilà Êmierci G∏ównego Ubezpie-

czonego. 

§26

1. Od merytorycznej decyzji Ubezpieczyciela w sprawie wysokoÊci przyznane-
go Êwiadczenia lub odmowy przyznania Êwiadczenia, uprawnionemu przy-
s∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania do Zarzàdu Ubezpieczyciela. 

2. Odwo∏ania sà rozpatrywane w terminie 30 dni o dnia ich otrzymania. 
3. Nadto Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony i Uposa˝ony, w innych sprawach ni˝

opisane w ust. 1,  mogà zg∏aszaç do Ubezpieczyciela skargi i za˝alenia. 
4. Skargi i za˝alenia sà rozpatrywane w terminie 30 dni o dnia ich otrzymania

a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je z∏o˝y∏a jest informowana nie-
zw∏ocznie po ich rozpatrzeniu. 

5. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma jako odwo∏ania bàdê skargi lub za-
˝alenia decyduje treÊç otrzymanego pisma. 

6. Niezale˝nie od skierowania odwo∏aƒ, skarg i wniosków do Ubezpieczyciela,
Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony i Uposa˝ony majà prawo w ka˝dym czasie
zg∏aszaç skargi i za˝alenia bezpoÊrednio do Rzecznika Ubezpieczonych. 

§27

1. Wszelkie podatki i op∏aty zwiàzane z Umowà Ubezpieczenia ponoszone sà
przez Strony umowy zgodnie z przepisami prawa. 

2. Zgodnie z Art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 14,
poz. 176 z póêniejszymi zmianami) Êwiadczenie z tytu∏u umowy ubezpiecze-
nia sà wolne od podatku dochodowego. 

§28

Dokonanie przez Ubezpieczajàcego cesji praw wynikajàcych z Umowy Ubezpie-
czenia wymaga zgody Ubezpieczyciela. Cesja praw wynikajàcych z Umowy Ubez-
pieczenia staje si´ skuteczna wobec Ubezpieczyciela je˝eli zosta∏a dokonana
przez Ubezpieczajàcego po uzyskaniu pisemnej zgody Ubezpieczyciela na dokona-
nie cesji. 

§29

1. Strony mogà wprowadziç do Umowy Ubezpieczenia postanowienia dodat-
kowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach majà
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy
prawa. 

3. Ewentualne spory powsta∏e w zwiàzku z Umowà Ubezpieczenia rozstrzyga-
ne b´dà przez sàd w∏aÊciwy miejscowo dla miejsca zamieszkania lub sie-
dziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, uposa˝onego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia. 

§30

Niniejsze Ogólne Warunki zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Ubezpieczycie-
la z dnia 15 grudnia 2006 r. i majà zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawar-
tych od dnia 15 stycznia 2007 r. 

SPOSÓB ROZPATRYWANIA ODWO¸A¡, SKARG I WNIOSKÓW

POSTANOWIENIA KO¡COWE

Prezes Zarzàdu

Alojzy Choda

Wiceprezes Zarzàdu

Leslie J. Breer
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Rodzaj Urazu Procent (%) Urazu

Ca∏kowita utrata 

1. Wzroku 

- w obu oczach

- w jednym oku

- w jednym oku, jeÊli przed wypadkiem stwierdzono Êlepot´ drugiego oka 

- cz´Êciowa utrata ostroÊci wzroku w obu oczach powy˝ej 70%

- cz´Êciowa utrata ostroÊci wzroku w jednym oku powy˝ej 70%

2. S∏uchu 

- w obu uszach

- w jednym uchu

- w jednym uchu, jeÊli przed wypadkiem stwierdzono g∏uchot´ drugiego ucha

3. W´chu

4. J´zyka

5. Ma∏˝owiny usznej

6. Nosa, ∏àcznie z koÊçmi nosa

7. Z´ba, ∏àcznie z korzeniem z´ba

- w siekacze lub k∏y

- pozosta∏e z´by

Ca∏kowita fizyczna utrata lub ca∏kowita utrata w∏adzy nad poszczególnymi narzàdami

8. Koƒczyny górnej

- w stawie barkowym 

- powy˝ej stawu ∏okciowego, a poni˝ej stawu barkowego 

- poni˝ej stawu ∏okciowego, a powy˝ej nadgarstka

- poni˝ej lub na wysokoÊci nadgarstka

- obie koƒczyny górne powy˝ej nadgarstków

9. Koƒczyny dolnej: 

- powy˝ej Êrodkowej cz´Êci uda 

- poni˝ej Êrodkowej cz´Êci uda, a powy˝ej stawu kolanowego 

- poni˝ej stawu kolanowego, a powy˝ej Êrodkowej cz´Êci podudzia

- poni˝ej Êrodkowej cz´Êci podudzia, a powy˝ej stopy (stawu skokowego) 

- stopa w stawie skokowym 

- przodostopia

Ca∏kowita fizyczna utrata 

10. Kciuka 

- kciuk w ca∏oÊci

- paliczek paznokciowy 

- paliczek paznokciowy i cz´Êç paliczka podstawnego (do 2/3 d∏ugoÊci) 

11. Palca wskazujàcego: 

- palec wskazujàcy w ca∏oÊci

- ca∏kowita utrata paliczka paznokciowego lub Êrodkowego - za ka˝dy paliczek

12. Innego palca u r´ki

- palec w ca∏oÊci

- ca∏kowita utrata paliczka paznokciowego lub Êrodkowego - za ka˝dy paliczek

13. Palucha

- paluch w ca∏oÊci

- paliczek paznokciowy

100
30
65
50
20

60
15
35
10
50
10
15

3
2

70
65
60
55
90

70
60
50
45
40
30

20
5
5

10
2

5
1,5

5
2

Za∏àcznik nr 1

Tabela procentowa Êwiadczeƒ z tytu∏u urazów powsta∏ych na skutek nieszcz´Êliwego wypadku
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Rodzaj Urazu Procent (%) Urazu

Uszkodzenia narzàdów wewn´trznych

14. ˚o∏àdka: 

- ca∏kowita utrata

- cz´Êciowa utrata

15. Wàtroby - utrata mià˝szu wàtroby 

16. Ca∏kowita utrata nerki

17. Ca∏kowita utrata Êledziony

18. P∏uc i op∏ucnej: 

- z niewydolnoÊcià oddechowà

- bez niewydolnoÊci oddechowej

19. Zwieracza odbytu powodujàce sta∏e, ca∏kowite nietrzymanie ka∏u i gazów

20. Serca: 

- z niewydolnoÊcià krà˝enia 

- bez niewydolnoÊci krà˝enia

Oparzenia

21. Oparzenia II i III stopnia: 

- obejmujàce 5-15% powierzchni cia∏a 

- obejmujàce 16-30% powierzchni cia∏a

- obejmujàce powy˝ej 30% powierzchni cia∏a

Z∏amania

22.  Z∏amania koÊci miednicy, koÊci w obr´bie stawu biodrowego (z wyjàtkiem izolowanych z∏amaƒ koÊci ∏onowej lub kulszowej,

koÊci ogonowej), w obr´bie stawu biodrowego (panewka stawu, nasada bli˝sza koÊci udowej, kr´tarze, z∏amanie pod- i przezkr´tarzowe) 

- wielood∏amowe otwarte 

- inne z∏amania otwarte 

- inne z∏amania wielood∏amowe 

- inne z∏amania 

23. Z∏amanie koÊci ramiennej/udowej: 

- wielood∏amowe otwarte 

- inne z∏amania otwarte 

- inne z∏amania wielood∏amowe 

- inne z∏amania 

24. Z∏amanie obu koÊci podudzia/przedramienia: 

- wielood∏amowe otwarte 

- inne z∏amania otwarte 

- inne z∏amania wielood∏amowe

- inne z∏amania 

25. Z∏amanie koÊci podstawy i sklepienia czaszki/∏opatki: 

- wielood∏amowe otwarte

- inne z∏amania otwarte

- inne z∏amania wielood∏amowe

- inne z∏amania

26. Z∏amanie koÊci: twarzoczaszki, ˝uchwy, kciuka (paliczki kciuka i koÊci Êródr´cza), palca wskazujàcego, obojczyka, rzepki, koÊci skokowej, pi´towej: 

- wielood∏amowe otwarte

- inne z∏amania otwarte

- inne z∏amania wielood∏amowe

- inne z∏amania 

27. Z∏amanie koÊci: talerza biodrowego, kolców biodrowych, guza kulszowego, trzonów kr´gów: 

- z∏amania otwarte

- inne z∏amania

20
10
20
20
10

25
5
30

40
15

10
25
45

25
10
8
5

15
10
8
3

10
8
5
3

15
10
8
5

10
6
4
2

8
3
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28. Z∏amania koÊci ∏okciowej, promieniowej, piszczelowej: 

- wielood∏amowe otwarte 

- inne z∏amania otwarte 

- inne z∏amania wielood∏amowe 

- inne z∏amania

29. Z∏amania koÊci: ˝eber, palców d∏oni i stóp (z wyjàtkiem kciuka i wskaziciela), ogonowej, strza∏kowej, wyrostków oÊcistych i poprzecznych 

kr´gos∏upa, ∏onowej, kulszowej: 

- z∏amania otwarte

- inne z∏amania

30. Z∏amania koÊci Êródstopia i Êródr´cza, mostka, nadgarstka

- z∏amania otwarte

- inne z∏amania

8
6
4
2

8
3

6
2


