TERMINOWE OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA
YCIE „BRZEG”
(ITZ 02)
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuj si do
indywidualnych
umów
Terminowego
Ochronnego
Ubezpieczenia na ycie, oraz w zakresie, w jakim
przewiduj to odrbne ogólne warunki ubezpiecze!
dodatkowych, do umów ubezpieczenia dodatkowego
bdcych uzupełnieniem Terminowego Ochronnego
Ubezpieczenia na ycie.
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

rok polisy albo rok polisowy – okres odpowiadajcy 12
(dwunastu) miesicom polisowym, który rozpoczyna si w
ka%d rocznic polisy i ko!czy si w dniu poprzedzajcym
dzie! nastpnej rocznicy polisy; w pierwszym roku
polisowym – okres od dnia zawarcia umowy do dnia
poprzedzajcego dzie! pierwszej rocznicy polisy.
§ 2.

Definicje

W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych
ogólnych
warunków
ubezpieczenia
wymienione poni%ej terminy maj nastpujce znaczenie:
Gerling Polska "ycie – Gerling Polska Towarzystwo
Ubezpiecze! na ycie Spółka Akcyjna;
ogólne warunki ubezpieczenia lub ogólne warunki –
niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia;
umowa ubezpieczenia lub umowa – umowa
Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie;
suma
ubezpieczenia
–
okre-lona w
umowie
ubezpieczenia gwarantowana suma ubezpieczenia na
wypadek zgonu Ubezpieczonego;
Ubezpieczaj-cy – strona umowy
zobowizana do opłacania składek;

kalendarzowym w dniu, który liczb dnia odpowiada
dniowi zawarcia umowy, a gdyby takiego dnia nie było –
w ostatnim dniu miesica kalendarzowego; miesic
polisowy ko!czy si w dniu poprzedzajcym dzie!
rozpoczcia nastpnego miesica polisowego;

ubezpieczenia

Ubezpieczony – osoba, której %ycie podlega ochronie
ubezpieczeniowej;
Uposa.ony - osoba uprawniona do otrzymania
-wiadczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego;
składka za ochron3 podstawow- lub składka – składka
nale%na Gerling Polska ycie z tytułu udzielanej ochrony,
płatna w terminach i wysoko-ciach okre-lonych w
umowie;
polisa – dokument potwierdzajcy zawarcie umowy;
rocznica polisy – ka%da kolejna rocznica daty zawarcia
umowy, a je%eli w danym roku kalendarzowym nie ma
dnia miesica odpowiadajcego dacie zawarcia umowy ostatni dzie! tego miesica;
miesi-c polisowy – pierwszy miesic polisowy
rozpoczyna si w dniu zawarcia umowy, ka%dy kolejny
miesic polisowy rozpoczyna si w kolejnym miesicu

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest udzielanie przez
Gerling
Polska
ycie
terminowej
ochrony
ubezpieczeniowej
w
zakresie
ryzyka
zgonu
Ubezpieczonego (ochrona podstawowa).
2. Ubezpieczonym mo%e być osoba, której wiek w dniu
podpisania wniosku wynosi nie mniej ni% 18
(osiemna-cie) lat i nie wicej ni% 65 (sze-ćdziesit
pić) lat. W rozumieniu niniejszych ogólnych
warunków wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia
umowy ustala si jako ró%nic roku kalendarzowego,
w którym został podpisany wniosek i roku
kalendarzowego, w którym Ubezpieczony si urodził.
Wiek Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy
ustala si jako sum jego wieku w momencie
podpisania wniosku i liczby lat polisowych, które
upłynły.
3. Ochrona podstawowa rozpoczyna si w dniu
wystawienia polisy, nie wcze-niej jednak ni% od
nastpnego dnia po dniu opłacenia pierwszej
składki, i wygasa w dniu wskazanym w polisie jako
termin wyga-nicia ochrony podstawowej (okres
udzielania ochrony podstawowej). Przed upływem
powy%szego okresu, ochrona podstawowa wygasa
tak%e w ka%dym innym przypadku wyga-nicia
umowy.
4. Ubezpieczenie
mo%e
być
uzupełnione
o
ubezpieczenia dodatkowe przewidujce terminow
ochron ubezpieczeniow od ryzyk dodatkowych
(ochrona
dodatkowa).
Warunki
ubezpiecze!
dodatkowych okre-laj ogólne warunki terminowego
ubezpieczenia dodatkowego wła-ciwe dla danego
ryzyka dodatkowego i stosowane przez Gerling
Polska ycie do umów terminowego ochronnego
ubezpieczenia na %ycie.
§ 3.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Ubezpieczajcy składa wniosek o zawarcie umowy
na formularzu Gerling Polska ycie, wpłacajc
jednocze-nie zaliczk na poczet pierwszej składki.
2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Gerling
Polska ycie ma prawo za%dać wszelkich wyników
bada! i testów lekarskich dotyczcych zdrowia

3.

4.
5.

6.

§ 4.

Ubezpieczonego, jak te% poddania si przez
Ubezpieczonego na koszt Gerling Polska ycie
badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym
z minimalnym ryzykiem, z wyłczeniem bada!
genetycznych
w
celu
oceny
ryzyka
ubezpieczeniowego,
przeprowadzonym
przez
wskazanego lekarza lub zakład opieki zdrowotnej.
Je%eli po zło%eniu wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia Ubezpieczajcy przed zawarciem
umowy
powe;mie
wiadomo-ć
o
zmianie
jakiejkolwiek okoliczno-ci, któr podał do
wiadomo-ci Gerling Polska ycie, zobowizany jest
niezwłocznie powiadomić o tym na pi-mie Gerling
Polska ycie.
Gerling Polska ycie mo%e zawrzeć umow
ubezpieczenia, albo odmówić jej zawarcia, albo
zaproponować jej zawarcie na zmienionych
warunkach.
Umow zawiera si w formie pisemnej. Do zawarcia
umowy dochodzi w dniu wystawienia polisy przez
Gerling Polska ycie.
W razie odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia
Gerling
Polska
ycie
niezwłocznie
zwróci
Ubezpieczajcemu wpłacon przez niego zaliczk na
poczet pierwszej składki.
Umowa jest zawierana na czas oznaczony nie
krótszy ni% 1 (jeden) rok i nie dłu%szy ni% 5 (pić)
lat. Okres trwania umowy ubezpieczenia wskazany
jest w polisie.
Mo.liwo9ć zamiany umowy ubezpieczenia

1. W ka%d rocznic polisy istnieje mo%liwo-ć zamiany
umowy ubezpieczenia poprzez zawarcie na rzecz
Ubezpieczonego
dowolnego
ubezpieczenia
indywidualnego pozostajcego w ofercie Gerling
Polska ycie bez konieczno-ci wykonywania oceny
ryzyka pod warunkiem, %e suma ubezpieczenia dla
nowo zawieranej umowy nie bdzie wy%sza ani%eli
suma ubezpieczenia obowizujca w danej umowie
ubezpieczenia, a zakres ochrony dodatkowej nie
zostanie rozszerzony.
2. Wniosek w tym zakresie powinien zostać dorczony
Gerling Polska ycie nie pó;niej ni% na 2 (dwa)
miesice przed rocznic polisy albo przed dniem
wyga-nicia umowy ubezpieczenia z powodu upływu
czasu, na jaki umowa została zawarta.
3. Zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1
nastpuje na podstawie ogólnych warunków
ubezpieczenia wła-ciwych dla danego ubezpieczenia
indywidualnego a składka dla nowo zawieranej
umowy zostanie wyliczona zgodnie z zasadami
taryfikacji obowizujcymi w Gerling Polska ycie,
wła-ciwymi dla danej umowy.
4. Postanowie! ust.1,2,3 nie stosuje si, je%eli niniejsza
umowa ubezpieczenia została zawarta w trybie
zamiany.

ROZDZIAŁ II.
SKŁADKA I SUMA UBEZPIECZENIA
§ 5.

Składka za ochron3 podstawow-

1. Wysoko-ć składki ustalana jest na cały okres trwania
umowy ubezpieczenia, przy uwzgldnieniu midzy
innymi sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia,
terminów płatno-ci składki, wieku, płci, stanu
zdrowia Ubezpieczonego, zgodnie z zasadami
taryfikacji ustalonymi przez Gerling Polska ycie.
Wysoko-ć składki za ochron podstawow okre-lona
jest w polisie.
2. Ubezpieczajcy jest zobowizany opłacać składk z
góry miesicznie, kwartalnie, półrocznie, lub rocznie
w wysoko-ci i terminach okre-lonych w umowie.
Termin płatno-ci składki jest zachowany, je%eli przed
jego upływem cała nale%na kwota składki wpłynie na
rachunek bankowy Gerling Polska ycie ostatnio
wskazany Ubezpieczajcemu na pi-mie.
3. Termin płatno-ci pierwszej składki upływa z dniem
zawarcia umowy.
4. Gerling Polska ycie przesyła Ubezpieczajcemu
formularze wpłat składki zawierajce dane
wymagane przez Gerling Polska ycie i niezbdne dla
identyfikacji dokonywanych wpłat. Przy dokonywaniu
płatno-ci
bez
u%ycia
wysłanych
formularzy
Ubezpieczajcy ma obowizek podać imi i nazwisko
oraz numer wniosku ubezpieczeniowego lub polisy.
Gerling Polska ycie nie ponosi odpowiedzialno-ci za
szkody, straty i wszelkiego rodzaju skutki wynikajce
lub mogce wyniknć z naruszenia powy%szego
obowizku.
5. Kwot składki zapłacon po wyga-niciu umowy
zwraca si Ubezpieczajcemu w nominalnej
wysoko-ci.
6. Gerling Polska ycie, dla zawieranych w danym roku
kalendarzowym
umów ubezpieczenia,
okre-la
minimaln
wysoko-ć
miesicznej,
kwartalnej,
półrocznej i rocznej składki podajc j w Tabeli
Opłat (minimalna składka),
§ 6.
Skutki niezapłacenia składki za ochron3
podstawow1. W razie opó;nienia z zapłat składki, dodatkowy
okres do jej zapłaty wynosi 1 (jeden) miesic
polisowy, liczc od okre-lonego w umowie terminu
jej płatno-ci (okres prolongaty). W okresie
prolongaty Gerling Polska ycie udziela pełnej
ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w danej
umowie.
2. Je%eli Ubezpieczajcy nie zapłaci zaległej składki w
okresie prolongaty, Gerling Polska ycie wyznaczy
dodatkowy termin do zapłaty zaległej składki (zwany
dalej terminem dodatkowym) wynoszcy 1 (jeden)
miesic polisowy, liczc od dnia upływu okresu
prolongaty i zawiadamia Ubezpieczajcego o

skutkach niezapłacenia składki w pi-mie przesłanym
na ostatni, znany Gerling Polska ycie, adres
Ubezpieczajcego. W terminie dodatkowym Gerling
Polska
ycie
udziela
pełnej
ochrony
ubezpieczeniowej przewidzianej w danej umowie.
3. Je%eli w terminie dodatkowym nie zostan zapłacone
zaległe składki, umowa ubezpieczenia wygasa w
ostatnim dniu terminu dodatkowego.
§7.

Suma ubezpieczenia

1. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia suma
ubezpieczenia jest okre-lona kwotowo w polisie, a jej
wysoko-ć nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia.
2. Gerling Polska ycie dla zawieranych w danym roku
kalendarzowym
umów
ubezpieczenia
okre-la
minimaln wysoko-ć sumy ubezpieczenia (minimalna
suma ubezpieczenia).
ROZDZIAŁ III.
AWIADCZENIE
§ 8.

Wysoko9ć 9wiadczenia

1. Je%eli zgon Ubezpieczonego nastpi w okresie
udzielania ochrony podstawowej, Gerling Polska
ycie wypłaci Uposa%onemu -wiadczenie w wysoko-ci
sumy ubezpieczenia z dnia zgonu Ubezpieczonego.
2. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie
prolongaty, albo w terminie dodatkowym, podczas
których nie została zapłacona zaległa składka,
Gerling Polska ycie potrci ze -wiadczenia kwot
nale%nej składki.
§ 9.

Wypłata 9wiadczenia

1. Zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia objtego
ochron powinno być zło%one na adres siedziby
Gerling Polska ycie.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w
ust.1, Gerling Polska ycie przesyła, w terminie 7
(siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia,
Ubezpieczajcemu (w przypadku zawarcia umowy na
rzecz osoby trzeciej) oraz Uposa%onemu lub innym
osobom uprawnionym do otrzymania -wiadczenia
informacj o dokumentach niezbdnych do
otrzymania -wiadczenia.
3. Gerling Polska ycie wypłaca -wiadczenie z tytułu
zgonu Ubezpieczonego na podstawie:
1) wniosku o przyznanie -wiadczenia zło%onego na
odpowiednim formularzu,
2) skróconego odpisu aktu zgonu oraz dokumentu
stwierdzajcego przyczyn zgonu,
3) dokumentu potwierdzajcego to%samo-ć osoby
uprawnionej do otrzymania -wiadczenia, oraz
4) innych dokumentów niezbdnych do ustalenia
odpowiedzialno-ci Gerling Polska ycie.

4. Gerling Polska ycie spełni -wiadczenie w terminie
30 (trzydziestu) dni, liczc od daty otrzymania
zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby wyja-nienie w
powy%szym terminie okoliczno-ci koniecznych do
ustalenia odpowiedzialno-ci Gerling Polska ycie
albo wysoko-ci -wiadczenia okazało si niemo%liwe,
-wiadczenie bdzie spełnione w cigu 14
(czternastu) dni od dnia, w którym nastpi
wyja-nienie tych okoliczno-ci. Gerling Polska ycie
doło%y nale%ytej staranno-ci celem ich wyja-nienia.
5. W przypadku odmowy wypłaty -wiadczenia w cało-ci
lub w cz-ci Gerling Polska ycie informuje pisemnie
o tym osob uprawnion wskazujc na okoliczno-ci
oraz na podstaw prawn uzasadniajc całkowit
lub cz-ciow odmow. Informacja zawiera
pouczenie o mo%liwo-ci dochodzenia roszcze! na
drodze sdowej. Osoba uprawniona do otrzymania
-wiadczenia mo%e zło%yć odwołanie w cigu 30
(trzydziestu) dni od dnia jego otrzymania.
6. W przypadku odmowy uwzgldnienia odwołania
uprawnionemu
przysługuje
prawo
wniesienia
powództwa do sdu powszechnego.
7. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniaj si
z upływem lat 3 (trzech). Bieg przedawnienia
roszczenia o -wiadczenie do Gerling Polska ycie
rozpoczyna si w dniu, w którym nastpiło zdarzenie
objte
ubezpieczeniem.
Bieg
przedawnienia
roszczenia o -wiadczenie do Gerling Polska ycie
przerywa si przez zgłoszenie Gerling Polska ycie
tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia
objtego ubezpieczeniem a tak%e przez ka%d
czynno-ć zgłoszon przed sdem. Bieg przedawnienia
rozpoczyna si na nowo od dnia, w którym
zgłaszajcy roszczenie lub zdarzenie otrzymał na
pi-mie o-wiadczenie Gerling Polska ycie o
przyznaniu lub odmowie -wiadczenia.
ROZDZIAŁ IV.
WYŁFCZENIE ODPOWIEDZIALNOACI
§ 10.

Okoliczno9ci zgonu Ubezpieczonego

1. Postanowie! §8 ust. 1 nie stosuje si, je%eli w
okresie udzielania ochrony podstawowej zgon
Ubezpieczonego nastpi:
1) w wyniku działa! wojennych, stanu wojennego,
katastrofy nuklearnej, jakichkolwiek działa!
zbrojnych, lub
2) w
wyniku
czynnego
uczestnictwa
Ubezpieczonego w zamieszkach lub w aktach
przemocy, lub
3) okaleczenia na własn pro-b lub wywołanego
-wiadomie w inny sposób, lub
4) w
wyniku
popełnienia
lub
usiłowania
popełnienia przestpstwa z winy umy-lnej przez
Ubezpieczonego lub przez osoby przez niego
nakłaniane lub osoby, którym Ubezpieczony
ułatwi popełnienie tego czynu, lub

5) w zwizku z zara%eniem wirusem HIV, lub
6) w wyniku samobójstwa w okresie 2 (dwóch) lat
od dnia zawarcia umowy.
§ 11.
informacji

Podanie niepełnych lub nieprawdziwych

Gerling Polska ycie bdzie zwolnione od obowizku
-wiadczenia, je%eli w okresie pierwszych 3 (trzech) lat
obowizywania umowy Gerling Polska ycie ustali, %e
Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony przy zawieraniu umowy
nie podał zgodnie z prawd wszystkich wiadomych mu
okoliczno-ci, o które Gerling Polska ycie zapytywało na
pi-mie, a w szczególno-ci podał wiadomo-ci
nieprawdziwe albo zataił chorob Ubezpieczonego.
§12.

Uposa.ony

1. Ubezpieczony w ka%dym czasie mo%e wskazać
Uposa%onego,
któremu
ma
być
wypłacone
-wiadczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonego.
2. Powy%sze uprawnienie Ubezpieczony wykonuje przez
dorczenie Gerling Polska ycie o-wiadczenia, które
powinno zawierać:
1) dane umo%liwiajce identyfikacj Uposa%onego,
2) dyspozycj, %e Uposa%ony ma prawo do cało-ci
albo odpowiedniego procentu -wiadczenia,
3) dat zło%enia o-wiadczenia,
4) podpis Ubezpieczonego.
3. O-wiadczenie o wskazaniu Uposa%onego mo%e być
zło%one we wniosku o zawarcie umowy pod
warunkiem i ze skutkiem od dnia jej zawarcia.
4. Je%eli Ubezpieczony wskazał kilku Uposa%onych,
udział Uposa%onego, którego wskazanie stało si
bezskuteczne, przypada pozostałym Uposa%onym
proporcjonalnie do ich udziałów w -wiadczeniu.
Je%eli wskazanie pozostaje skuteczne jedynie wobec
jednego Uposa%onego, -wiadczenie przypada w
cało-ci temu Uposa%onemu.
5. Je%eli
Ubezpieczony
nie
wska%e
%adnego
Uposa%onego albo, gdy wskazanie w stosunku do
wszystkich
Uposa%onych
jest
bezskuteczne,
-wiadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego
przysługuje członkowi rodziny Ubezpieczonego,
według nastpujcej kolejno-ci:
1) mał%onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) rodze!stwo,
5) inne osoby, zaliczane zgodnie z Kodeksem
Cywilnym do grona spadkobierców ustawowych
Ubezpieczonego.
ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOICOWE

§ 13.
Prawa
Ubezpieczaj-cego
do
wypowiedzenia umowy oraz do odst-pienia od umowy
1. Ubezpieczajcy mo%e w ka%dym czasie wypowiedzieć
umow. Okres wypowiedzenia wynosi 30 (trzydzie-ci)
dni i rozpoczyna si nastpnego dnia po dorczeniu
Gerling Polska ycie o-wiadczenia Ubezpieczajcego
o wypowiedzeniu umowy.
2. Je%eli o-wiadczenie o wypowiedzeniu umowy
zostanie dorczone Gerling Polska ycie w okresie
prolongaty, o którym mowa w § 6 ust.1, albo
podczas terminu dodatkowego, o którym mowa w §
6 ust.2, okres wypowiedzenia podlega skróceniu i
upływa odpowiednio w dniu, w którym upływa okres
prolongaty albo w dniu, w którym upływa termin
dodatkowy.
3. Umowa wygasa w dniu, w którym upływa okres
wypowiedzenia, chyba %e przed tym dniem wystpi
inna okoliczno-ć powodujca wyga-nicie umowy.
4. Zło%enie o-wiadczenia o wypowiedzeniu nie zwalnia
Ubezpieczajcego z obowizku opłacenia składki,
której termin płatno-ci przypada w okresie
wypowiedzenia.
5. Ubezpieczajcy mo%e odstpić od umowy dorczajc
Gerling Polska ycie pisemne o-wiadczenie o
odstpieniu od umowy. Ubezpieczajcy, nie bdcy
przedsibiorc
mo%e
odstpić
od
umowy
ubezpieczenia w okresie 30 (trzydziestu) dni, zaprzedsibiorca w okresie 7 (siedmiu) dni, liczc od
daty zawarcia umowy. W przypadku odstpienia od
umowy
Gerling
Polska
ycie
zwróci
Ubezpieczajcemu wpłacon składk po potrceniu
kwoty nale%nej Gerling Polska ycie za okres
udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
§ 14.

Wyga9ni3cie umowy ubezpieczenia

1. Umowa ubezpieczenia wygasa w wyniku wystpienia
chocia%by jednej z poni%ej wskazanych okoliczno-ci:
1) odstpienia od umowy przez Ubezpieczajcego,
2) wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczajcego,
3) upływu czasu, na jaki umowa została zawarta,
4) zgonu Ubezpieczonego w okresie udzielania
ochrony podstawowej,
5) zamiany umowy ubezpieczenia zgodnie z
postanowieniami § 4,
6) w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 3.
§ 15.

Składanie o9wiadczeJ dotycz-cych umowy

1. O-wiadczenia woli bd; wiedzy przewidziane umow
albo składane w zwizku z jej wykonywaniem
wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa%no-ci.
2. Je%eli umowa nie stanowi inaczej, o-wiadczenia woli
składane przez Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego
lub
Uposa%onego,
wymagaj
podpisu
po-wiadczonego przez notariusza albo przez
upowa%nionego pracownika Gerling Polska ycie.

Po-wiadczenia podpisu Ubezpieczajcego lub
Ubezpieczonego na dokumentach, wnioskach lub
o-wiadczeniach składanych przed zawarciem umowy
mo%e dokonać agent albo upowa%niony pracownik
Gerling Polska ycie.
3. O-wiadczenia skierowane do Gerling Polska ycie
powinny być składane na stosowanych przez Gerling
Polska ycie formularzach wniosków, zgłosze!,
zawiadomie!, polece! oraz innych formularzach
wła-ciwych dla danego o-wiadczenia. Formularze s
dostpne w siedzibie Gerling Polska ycie,
jednostkach terenowych Gerling Polska ycie i u
upowa%nionych przedstawicieli Gerling Polska ycie.
Na
pisemne
%danie
Ubezpieczajcego,
Ubezpieczonego lub Uposa%onego, Gerling Polska
ycie dorczy na adres wskazany w %daniu,
formularz stosowany dla danego o-wiadczenia.
4. O-wiadczenie, które nie zostało zło%one na
formularzu Gerling Polska ycie, powinno zawierać
wszystkie dane okre-lone w formularzu stosowanym
przez Gerling Polska ycie dla danego o-wiadczenia.
Ka%de
o-wiadczenie
musi
zawierać
dane
umo%liwiajce identyfikacj umowy, której dotyczy,
wskazywać czynno-ć, której dotyczy, oraz zawierać
inne dane wymagane umow dla czynno-ci, której
o-wiadczenie dotyczy.
5. Je%eli
o-wiadczenie
jest
składane
przez
pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, do
pisma zawierajcego takie o-wiadczenie, nale%y
odpowiednio dołczyć pełnomocnictwo wskazujce
zakres umocowania z podpisem po-wiadczonym przez
notariusza albo przez upowa%nionego pracownika
Gerling Polska ycie lub dokumenty urzdowe
potwierdzajce
istnienie
przedstawicielstwa
ustawowego.
O-wiadczenie
składane
przez
pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego
wymaga podpisu odpowiednio pełnomocnika lub
przedstawiciela ustawowego po-wiadczonego przez
notariusza albo przez upowa%nionego pracownika
Gerling Polska ycie.
§ 16.

Dor3czenia

1. Skierowane do Gerling Polska ycie wnioski,
o-wiadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia lub inne
pisma dotyczce umowy s dorczane wyłcznie
przez przesłanie pisma na adres Gerling Polska ycie
za pokwitowaniem jego odbioru. Pisma skierowane
do Gerling Polska ycie uznaje si za dorczone w
dniu ich przyjcia w siedzibie Gerling Polska ycie.
Je%eli pismo skierowane do Gerling Polska ycie nie
zawiera identyfikacji umowy albo o-wiadczenie
zawarte w pi-mie nie zawiera danych pozwalajcych
na ustalenie przedmiotu i zakresu danego
o-wiadczenia, Gerling Polska ycie po otrzymaniu
pisma zwróci si do osoby, która zło%yła pismo o jego
odpowiednie uzupełnienie. Skutek dorczenia
takiego pisma nastpuje, w rozumieniu umowy, w

dniu dorczenia prawidłowo sporzdzonego pisma
uzupełniajcego.
2. Pismo Gerling Polska ycie skierowane do
Ubezpieczajcego
albo
Ubezpieczonego
albo
Uposa%onego uznaje si za dorczone z chwil
dorczenia go pod ostatnio znany Gerling Polska
ycie adres osoby, do której pismo jest skierowane.
§ 17.

Zmiana adresu lub siedziby

1. Zgłoszenie Gerling Polska ycie zmiany adresu
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa%no-ci i
jest skuteczne od dnia jego dorczenia Gerling
Polska ycie. Zgłoszenie zmiany adresu nie ma
wpływu na skuteczno-ć pism Gerling Polska ycie
przesłanych na poprzedni adres przed dorczeniem
Gerling Polska ycie zgłoszenia zmiany adresu.
2. Gerling Polska ycie jest zobowizane powiadomić o
zmianie swojej siedziby przez dwukrotne ogłoszenie
w dzienniku o zasigu ogólnokrajowym oraz nie
pó;niej ni% w najbli%szym li-cie rocznicowym
wysyłanym do Ubezpieczajcego po zmianie siedziby.
§ 18.

Przelew praw

Wszelkie prawa z umowy ubezpieczenia przysługuj
Ubezpieczajcemu jako stronie umowy, chyba %e zostały
zastrze%one na rzecz Ubezpieczonego lub Uposa%onego.
Przelew tych praw wymaga pisemnej zgody Gerling
Polska ycie.
§ 19.

Wła9ciwo9ć s-du

1. Sdem wła-ciwym do rozpatrywania wszelkich
sporów wynikłych pomidzy Gerling Polska ycie a
Ubezpieczajcym, Ubezpieczonym, Uposa%onym lub
ich nastpcami prawnymi w zwizku z umow lub
umow dodatkow, jest sd wła-ciwy ze wzgldu na
siedzib Gerling Polska ycie, albo sd wła-ciwy dla
miejsca
zamieszkania,
albo
siedziby
Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego, Uposa%onego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Prawem wła-ciwym dla umowy ubezpieczenia jest
prawo polskie. W przypadku, gdy Ubezpieczajcy ma
miejsce zamieszkania lub siedzib zarzdu w
pa!stwie Unii Europejskiej, prawem wła-ciwym dla
umowy ubezpieczenia jest prawo tego pa!stwa.
Je%eli Ubezpieczajcym jest osoba fizyczna majca
miejsce zamieszkania w pa!stwie członkowskim Unii
Europejskiej innym ni% pa!stwo, którego jest
obywatelem, Ubezpieczajcy mo%e wybrać prawo
pa!stwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego
jest obywatelem.
Niniejsze Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia
na ycie (ITZ 02) zostały uchwalone przez Zarzd Gerling
Polska Towarzystwo Ubezpiecze! na ycie Spółka
Akcyjna uchwał Nr 57/Z/2003 z dnia 03.12.2003r. i

wchodz w %ycie z dniem 01.01.2004r. z, zastrze%eniem
§ 19 ust. 2, który wchodzi w %ycie z dniem przystpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Prezes Zarz du
Gerling Polska ycie

Wiceprezes Zarz du
Gerling Polska ycie

William B. Havaris

Norbert Rawa

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO
UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK
ZGONU UBEZPIECZONEGO W NASTPSTWIE
WYPADKU (ZUW66 02)
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuj si do
indywidualnych umów Terminowego Ubezpieczenia
Dodatkowego na Wypadek Zgonu Ubezpieczonego w
Nastpstwie Wypadku stanowicych uzupełnienie
indywidualnych umów Terminowego Ochronnego
Ubezpieczenia na ycie.
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Definicje

1. W umowie dodatkowej zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków wymienione
poni%ej terminy maj nastpujce znaczenie:
ogólne warunki ubezpieczenia - Ogólne Warunki
Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie
stosowane przez Gerling Polska ycie,
umowa ubezpieczenia – indywidualna umowa
Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie,
zawarta
pomidzy
Gerling
Polska
ycie
a
Ubezpieczajcym;
umowa
dodatkowa
–
indywidualna
umowa
Terminowego
Ubezpieczenia
Dodatkowego
na
Wypadek Zgonu Ubezpieczonego w Nastpstwie
Wypadku, zawarta pomidzy Gerling Polska ycie a
Ubezpieczajcym;
suma ubezpieczenia – okre-lona w umowie
ubezpieczenia gwarantowana suma ubezpieczenia na
wypadek zgonu Ubezpieczonego;
składka za ochron3 dodatkow- – płatna jednocze-nie
ze składk za ochron podstawow składka, któr
Ubezpieczajcy płaci Gerling Polska ycie z tytułu
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z umowy
dodatkowej;
wypadek – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyn
zewntrzn,
zaistniałe
niezale%nie
od
woli
Ubezpieczonego, które wystpiło w czasie udzielania
ochrony dodatkowej, w ramach niniejszej umowy
dodatkowej;
zdarzenie obj3te ochron- – zgon Ubezpieczonego w
nastpstwie wypadku, o ile:
1) zgon
nastpił
w
okresie 180 (stu
osiemdziesiciu) dni od wystpienia wypadku,
oraz

2) pomidzy zgonem a wypadkiem zachodzi
zwizek przyczynowy, oraz
3) zgon i wypadek nastpiły w okresie udzielania
ochrony dodatkowej, oraz
4) nie
zachodzi
okoliczno-ć
wyłczajca
odpowiedzialno-ć Gerling Polska ycie.
działanie pod wpływem alkoholu – działanie w
stanie, gdy zawarto-ć alkoholu w organizmie wynosi
lub prowadzi do:
1) st%enia we krwi od 0,2 ‰ alkoholu, lub
2) obecno-ci w wydychanym powietrzu od 0,1
mg alkoholu w 1dm3.
2. Pozostałe u%yte w niniejszych ogólnych warunkach
okre-lenia maj takie same znaczenie, jakie
nadano im w Ogólnych Warunkach Terminowego
Ochronnego Ubezpieczenia na ycie.
§ 2.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia dodatkowego jest
udzielanie przez Gerling Polska ycie terminowej
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka zgonu
Ubezpieczonego w nastpstwie wypadku (ochrona
dodatkowa), stanowicej uzupełnienie ochrony
podstawowej udzielanej na podstawie umowy
ubezpieczenia.
2. Ubezpieczonym mo%e być osoba, której wiek w dniu
podpisania wniosku przewidujcego udzielenie
ochrony dodatkowej wynosi nie mniej ni% 18
(osiemna-cie) lat i nie wicej ni% 60 (sze-ćdziesit)
lat. Ubezpieczonym z umowy dodatkowej jest
Ubezpieczony z umowy ubezpieczenia.
3. Ochrona dodatkowa rozpoczyna si:
1) w dniu wystawienia polisy stwierdzajcej
zawarcie umowy ubezpieczenia, je%eli wniosek
o zawarcie umowy dodatkowej został zło%ony
jednocze-nie z wnioskiem o zawarcie umowy
ubezpieczenia, nie wcze-niej jednak ni% od
nastpnego dnia po dniu opłacenia pierwszej
składki z tytułu ochrony podstawowej oraz
składki z tytułu ochrony dodatkowej,
2) w najbli%sz rocznic polisy przypadajc po
wystawieniu przez Gerling Polska ycie i
dorczeniu Ubezpieczajcemu aneksu do
polisy przewidujcego udzielenie tej ochrony,
je%eli wniosek o zawarcie umowy dodatkowej
został
zło%ony
po
zawarciu
umowy
ubezpieczenia, nie wcze-niej jednak ni% od
nastpnego dnia po dniu opłacenia składki za
ochron dodatkow.
4. Ochrona dodatkowa wygasa w dniu wskazanym w
umowie jako termin wyga-nicia ochrony
dodatkowej
(okres
udzielania
ochrony
dodatkowej). Przed upływem powy%szego okresu,
ochrona dodatkowa wygasa tak%e w ka%dym
innym przypadku wyga-nicia umowy dodatkowej.

§ 3.

ROZDZIAŁ II.
SKŁADKA ZA OCHRONL DODATKOWF

Zawarcie umowy dodatkowej

1. Umowa dodatkowa mo%e zostać zawarta
jednocze-nie z zawarciem umowy ubezpieczenia
albo w okresie udzielania przez Gerling Polska
ycie ochrony podstawowej.
2. Ubezpieczajcy składa wniosek o zawarcie umowy
dodatkowej na formularzu Gerling Polska ycie.
Je%eli wniosek ten jest składany jednocze-nie z
wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia,
wnioski te składa si na jednym formularzu
Gerling Polska ycie.
3. Przed zawarciem umowy dodatkowej Gerling
Polska ycie ma prawo za%dać wszelkich wyników
bada! i testów lekarskich dotyczcych zdrowia
Ubezpieczonego, jak te% poddania si przez
Ubezpieczonego na koszt Gerling Polska ycie
badaniom
lekarskim
lub
badaniom
diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z
wyłczeniem bada! genetycznych w celu oceny
ryzyka
ubezpieczeniowego,
przeprowadzonym
przez wskazanego lekarza lub zakład opieki
zdrowotnej oraz za%dać dostarczenia wszelkich
dokumentów dotyczcych działalno-ci zawodowej i
pozazawodowej
prowadzonej
przez
Ubezpieczonego, je%eli ma to znaczenie dla oceny
ryzyka objtego umow dodatkow.
4. Je%eli po zło%eniu wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia Ubezpieczajcy przed zawarciem
umowy
powe;mie
wiadomo-ć
o
zmianie
jakiejkolwiek okoliczno-ci, któr podał do
wiadomo-ci Gerling Polska ycie, zobowizany jest
niezwłocznie powiadomić o tym na pi-mie Gerling
Polska ycie.
5. Gerling Polska ycie mo%e zawrzeć umow
dodatkow albo odmówić jej zawarcia albo
zaproponować jej zawarcie na zmienionych
warunkach.
6. Umow dodatkow zawiera si w formie pisemnej.
Je%eli wniosek o zawarcie umowy dodatkowej
został zło%ony jednocze-nie z wnioskiem o
zawarcie umowy ubezpieczenia, zawarcie umowy
dodatkowej nastpuje w dniu wystawienia polisy
stwierdzajcej zawarcie umowy ubezpieczenia.
7. Je%eli wniosek o zawarcie umowy dodatkowej
został zło%ony po zawarciu umowy ubezpieczenia,
zawarcie umowy dodatkowej nastpuje z dniem
wystawienia aneksu do polisy, stwierdzajcego
zawarcie umowy dodatkowej. Wniosek ten nale%y
dorczyć Gerling Polska ycie nie pó;niej ni% na 2
(dwa) miesice przed rocznic polisy. Objcie
Ubezpieczonego ochron dodatkow wymaga
opłacenia składki za ochron dodatkow w
wysoko-ci wynikajcej z tego aneksu.

§ 4.

Wysoko-ć składki za ochron dodatkow

1. Wysoko-ć składki za ochron dodatkow ustalana
jest na cały okres ubezpieczenia, zgodnie z
zasadami taryfikacji ustalonymi przez Gerling
Polska ycie.
2. Składka za ochron dodatkow płatna jest w
wysoko-ci okre-lonej w umowie ubezpieczenia,
jednocze-nie ze składk za ochron podstawow.
§ 5.
Skutki niezapłacenia składki za ochron3
dodatkowDo ustalania skutków niezapłacenia składki za
ochron dodatkow stosuje si postanowienia
ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczce skutków
niezapłacenia składki za ochron podstawow.
ROZDZIAŁ III.
AWIADCZENIE
§ 6.
Awiadczenie
dodatkowej

z

tytułu

ochrony

1. Niezale%nie od -wiadcze! przewidzianych w
umowie ubezpieczenia na wypadek zgonu
Ubezpieczonego, Gerling Polska ycie w razie
wystpienia zdarzenia objtego ochron w
rozumieniu umowy dodatkowej, zobowizuje si
wypłacić -wiadczenie z tytułu ochrony dodatkowej.
2. Mwiadczenie z tytułu ochrony dodatkowej jest
równe sumie ubezpieczenia z dnia zgonu
Ubezpieczonego.
§ 7.

Uposa.ony

Mwiadczenie z tytułu ochrony dodatkowej przypada
osobie bd; osobom uprawnionym do otrzymania
sumy ubezpieczenia. Je%eli do tego -wiadczenia jest
uprawniona wicej ni% jedna osoba, udziały
uprawnionych w -wiadczeniu z tytułu ochrony
dodatkowej odpowiadaj ich udziałom w sumie
ubezpieczenia.
§ 8.

Wypłata 9wiadczenia

Zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia objtego
ochron dodatkow powinno być zło%one na adres
siedziby Gerling Polska ycie.
Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 1, Gerling Polska ycie przesyła, w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
Ubezpieczajcemu (w przypadku zawarcia umowy

na rzecz osoby trzeciej) oraz Uposa%onemu lub
innym osobom uprawnionym do otrzymania
-wiadczenia
informacj
o
dokumentach
niezbdnych do ustalenia -wiadczenia.
Gerling Polska ycie wypłaca -wiadczenie z tytułu
ochrony dodatkowej Ubezpieczonego na podstawie:
1) wniosku o przyznanie -wiadczenia zło%onego na
odpowiednim formularzu,
2) skróconego odpisu aktu zgonu oraz dokumentu
stwierdzajcego przyczyn zgonu,
3) protokołu powypadkowego,
4) dokumentu potwierdzajcego to%samo-ć osoby
uprawnionej do otrzymania -wiadczenia, oraz
5) innych dokumentów niezbdnych do ustalenia
odpowiedzialno-ci Gerling Polska ycie.
Gerling Polska ycie spełni -wiadczenie w terminie
30 (trzydziestu) dni, liczc od daty otrzymania
zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby wyja-nienie w
powy%szym terminie okoliczno-ci koniecznych do
ustalenia odpowiedzialno-ci Gerling Polska ycie
albo wysoko-ci -wiadczenia okazało si niemo%liwe,
-wiadczenie bdzie spełnione w cigu 14
(czternastu) dni od dnia, w którym nastpi
wyja-nienie tych okoliczno-ci. Gerling Polska ycie
doło%y nale%ytej staranno-ci celem ich wyja-nienia.
W przypadku odmowy wypłaty -wiadczenia w
cało-ci lub w cz-ci Gerling Polska ycie informuje
pisemnie o tym osob uprawnion wskazujc na
okoliczno-ci
oraz
na
podstaw
prawn
uzasadniajc całkowit lub cz-ciow odmow.
Informacja zawiera pouczenie o mo%liwo-ci
dochodzenia roszcze! na drodze sdowej. Osoba
uprawniona do otrzymania -wiadczenia mo%e
zło%yć odwołanie w cigu 30 (trzydziestu) dni od
dnia jego otrzymania.
W przypadku odmowy uwzgldnienia odwołania
uprawnionemu przysługuje prawo wniesienia
powództwa do sdu powszechnego.
ROZDZIAŁ IV.
WYŁFCZENIE ODPOWIEDZIALNOACI
1. Gerling Polska ycie nie ponosi odpowiedzialno-ci
z tytułu ochrony dodatkowej, je%eli zgon został
wywołany bezpo-rednio lub po-rednio wskutek:
1) działa! wojennych, katastrofy nuklearnej, lub
2) czynnego
udziału
Ubezpieczonego
w
zamieszkach lub rozruchach, lub
3) okaleczenia na własn pro-b lub wywołanego
-wiadomie w inny sposób, lub
4) popełnienia lub usiłowania popełnienia
przestpstwa
z
winy
umy-lnej
przez
Ubezpieczonego lub przez osoby przez niego
nakłaniane lub osoby, którym Ubezpieczony
ułatwi popełnienie tego czynu, lub
5) działania Ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków "rodków odurzaj cych lub

psychotropowych, leków po których nie wolno
prowadzić pojazdów mechanicznych, wył czaj c
przypadki za)ycia tych "rodków zgodnie z
zaleceniem lekarza, lub

6) udziału Ubezpieczonego w indywidualnych lub
zorganizowanych czynno-ciach sportowych lub
rekreacyjnych o wysokim stopniu ryzyka, w
szczególno-ci
takich
jak:
nurkowanie,
alpinizm,
speleologia,
baloniarstwo,
lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo, skoki
spadochronowe,
wy-cigi
lub
rajdy
samochodowe
lub
motocyklowe,
jazda
gokartami, sporty motorowodne, sporty walki,
skoki na linie.
2. Je%eli Ubezpieczajcy podał niezgodnie z prawd
do wiadomo-ci Gerling Polska ycie okoliczno-ci,
o których mowa w § 3 ust. 3, 4 Gerling Polska
ycie jest wolne od odpowiedzialno-ci, chyba %e
okoliczno-ci te nie maj wpływu na zwikszenie
prawdopodobie!stwa zaj-cia zdarzenia objtego
ochron.
ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOICOWE
§ 9.
Prawa
Ubezpieczaj-cego
do
wypowiedzenia umowy dodatkowej i odst-pienia od
umowy dodatkowej
Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dotyczce wypowiedzenia albo odstpienia przez
Ubezpieczajcego stosuje si odpowiednio do umowy
dodatkowej.
§ 10.

Wyga9ni3cie umowy dodatkowej

Umowa dodatkowa wygasa w razie wystpienia
chocia%by jednej z poni%ej wskazanych okoliczno-ci:
1) wyga-nicia umowy ubezpieczenia,
2) w przypadku, o którym mowa w § 5,
3) w razie odstpienia od umowy dodatkowej
zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami,
4) w razie wypowiedzenia umowy dodatkowej
zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.
§ 11.

Postanowienia dodatkowe

1. Postanowienia ko!cowe ogólnych warunków
ubezpieczenia stosuj si odpowiednio do umowy
dodatkowej.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych
ogólnych
warunkach
maj
zastosowanie
postanowienia ogólnych warunków Terminowego
Ochronnego Ubezpieczenia na ycie, o ile
niniejsze ogólne warunki nie stanowi inaczej.
3. Niniejsze
Ogólne
Warunki
Terminowego
Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Zgonu

Ubezpieczonego w Nastpstwie Wypadku (ZUW66
02) zostały uchwalone przez Zarzd Gerling Polska
Towarzystwo Ubezpiecze! na ycie Spółka Akcyjna

uchwał Nr 57/Z/2003 z dnia 03.12.2003r. i
wchodz w %ycie z dniem 01.01.2004r.

Prezes Zarz du
Gerling Polska ycie

Wiceprezes Zarz du
Gerling Polska ycie

William B. Havaris

Norbert Rawa

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO
UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK
WYST!PIENIA USZCZERBKU NA ZDROWIU
UBEZPIECZONEGO W NASTPSTWIE WYPADKU
(UWT66 02)
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuj si do
indywidualnych umów Terminowego Ubezpieczenia
Dodatkowego na Wypadek Wystpienia Uszczerbku na
Zdrowiu Ubezpieczonego w Nastpstwie Wypadku
stanowicych uzupełnienie indywidualnych umów
Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie.
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Definicje

1. W umowie dodatkowej zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków wymienione poni%ej
terminy maj nastpujce znaczenie:
ogólne warunki ubezpieczenia - Ogólne Warunki
Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie
stosowane przez Gerling Polska ycie;
umowa ubezpieczenia – indywidualna umowa
Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie,
zawarta
pomidzy
Gerling
Polska
ycie
a
Ubezpieczajcym;
umowa dodatkowa – indywidualna umowa Terminowego
Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Wystpienia
Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Nastpstwie
Wypadku, zawarta pomidzy Gerling Polska ycie a
Ubezpieczajcym;
suma
ubezpieczenia
–
okre-lona w
umowie
ubezpieczenia gwarantowana suma ubezpieczenia na
wypadek zgonu Ubezpieczonego;
składka za ochron3 dodatkow- – płatna jednocze-nie ze
składk za ochron podstawow składka, któr
Ubezpieczajcy płaci Gerling Polska ycie z tytułu
udzielenia
ochrony
ubezpieczeniowej
z
umowy
dodatkowej;
wypadek – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyn
zewntrzn,
zaistniałe
niezale%nie
od
woli
Ubezpieczonego, które wystpiło w czasie udzielania
ochrony dodatkowej, w ramach niniejszej umowy
dodatkowej;
uszczerbek na zdrowiu (uszczerbek) – trwałe naruszenie
sprawno-ci organizmu Ubezpieczonego bdce wynikiem
wypadku, powodujce upo-ledzenie czynno-ci organizmu
Ubezpieczonego;

utrata słuchu – całkowita i nieodwracalna utrata słuchu
w obu uszach lub w jednym wskutek wypadku;
utrata mowy – całkowita i nieodwracalna utrata
zdolno-ci mowy w wyniku: uszkodzenia narzdu mowy
(krta!) lub o-rodka mowy w mózgu wskutek wypadku;
utrata wzroku – całkowita i nieodwracalna obustronna
lub jednostronna utrata wzroku (V0=0, z brakiem
poczucia -wiatła lub z poczuciem -wiatła bez lokalizacji)
wskutek wypadku;
stopa - cz-ć nogi poni%ej stawu skokowo-goleniowego
składajca si ze stpu, -ródstopia i palców;
rami3 - rka powy%ej stawu łokciowego do wysoko-ci
stawu barkowego włcznie;
przedrami3 - rka od stawu nadgarstkowego do stawu
łokciowego (włcznie z tymi stawami);
dłoJ - -ródrcze i palce;
udo - noga powy%ej stawu kolanowego do wysoko-ci
stawu biodrowego włcznie;
podudzie - noga od stawu skokowo-goleniowego do
stawu kolanowego (włcznie z tymi stawami);
zdarzenie obj3te ochron- – powstanie uszczerbku na
zdrowiu Ubezpieczonego w nastpstwie wypadku, o ile:
1) uszczerbek jest wymieniony w Tabeli Mwiadcze!
stanowicej Załcznik nr 1 do niniejszych ogólnych
warunków, oraz
2) uszczerbek
nastpił
w
okresie
180
(stu
osiemdziesiciu) dni od wystpienia wypadku, oraz
3) pomidzy wypadkiem a uszczerbkiem zachodzi
zwizek przyczynowy, oraz
4) uszczerbek i wypadek nastpiły w okresie udzielania
ochrony dodatkowej, oraz
5) nie
zachodzi
okoliczno-ć
wyłczajca
odpowiedzialno-ć Gerling Polska ycie.
działanie pod wpływem alkoholu – działanie w stanie,
gdy zawarto-ć alkoholu w organizmie wynosi lub
prowadzi do:
1) st%enia we krwi od 0,2 ‰ alkoholu, lub
2) obecno-ci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg
alkoholu w 1dm3.
2. Pozostałe u%yte w niniejszych ogólnych warunkach
okre-lenia maj takie same znaczenie, jakie nadano
im w Ogólnych Warunkach Terminowego Ochronnego
Ubezpieczenia na ycie.
§ 2.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia dodatkowego jest
udzielanie przez Gerling Polska ycie terminowej
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka
wystpienia uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
w nastpstwie wypadku (ochrona dodatkowa),
stanowicej uzupełnienie ochrony podstawowej
udzielanej na podstawie umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczonym mo%e być osoba, której wiek w dniu
podpisania wniosku przewidujcego udzielenie
ochrony dodatkowej wynosi nie mniej ni% 18
(osiemna-cie) lat i nie wicej ni% 60 (sze-ćdziesit)
lat. Ubezpieczonym z umowy dodatkowej jest
Ubezpieczony z umowy ubezpieczenia.
3. Ochrona dodatkowa rozpoczyna si:
1) w dniu wystawienia polisy stwierdzajcej
zawarcie umowy ubezpieczenia, je%eli wniosek o
zawarcie umowy dodatkowej został zło%ony
jednocze-nie z wnioskiem o zawarcie umowy
ubezpieczenia, nie wcze-niej jednak ni% od
nastpnego dnia po dniu opłacenia pierwszej
składki z tytułu ochrony podstawowej oraz
składki z tytułu ochrony dodatkowej,
2) w najbli%sz rocznic polisy przypadajc po
wystawieniu przez Gerling Polska ycie i
dorczeniu Ubezpieczajcemu aneksu do polisy
przewidujcego udzielenie tej ochrony, je%eli
wniosek o zawarcie umowy dodatkowej został
zło%ony po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie
wcze-niej jednak ni% od nastpnego dnia po
dniu opłacenia składki za ochron dodatkow.
4. Ochrona dodatkowa wygasa w dniu wskazanym w
umowie
jako
termin
wyga-nicia
ochrony
dodatkowej (okres udzielania ochrony dodatkowej).
Przed upływem powy%szego okresu, ochrona
dodatkowa wygasa tak%e w ka%dym innym przypadku
wyga-nicia umowy dodatkowej.
§ 3.

Zawarcie umowy dodatkowej

1. Umowa
dodatkowa
mo%e
zostać
zawarta
jednocze-nie z zawarciem umowy ubezpieczenia albo
w okresie udzielania przez Gerling Polska ycie
ochrony podstawowej.
2. Ubezpieczajcy składa wniosek o zawarcie umowy
dodatkowej na formularzu Gerling Polska ycie.
Je%eli wniosek ten jest składany jednocze-nie z
wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia, wnioski
te składa si na jednym formularzu Gerling Polska
ycie.
3. Przed zawarciem umowy dodatkowej Gerling Polska
ycie ma prawo za%dać wszelkich wyników bada! i
testów
lekarskich
dotyczcych
zdrowia
Ubezpieczonego, jak te% poddania si przez
Ubezpieczonego na koszt Gerling Polska ycie
badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z
minimalnym ryzykiem, z wyłczeniem bada!
genetycznych
w
celu
oceny
ryzyka
ubezpieczeniowego
przeprowadzonym
przez

wskazanego lekarza lub zakład opieki zdrowotnej
oraz za%dać dostarczenia wszelkich dokumentów
dotyczcych
działalno-ci
zawodowej
i
pozazawodowej prowadzonej przez Ubezpieczonego,
je%eli ma to znaczenie dla oceny ryzyka objtego
umow dodatkow.
4. Je%eli po zło%eniu wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia Ubezpieczajcy przed zawarciem
umowy powe;mie wiadomo-ć o zmianie jakiejkolwiek
okoliczno-ci, któr podał do wiadomo-ci Gerling
Polska ycie, zobowizany jest niezwłocznie
powiadomić o tym na pi-mie Gerling Polska ycie.
5. Gerling Polska ycie mo%e zawrzeć umow
dodatkow albo odmówić jej zawarcia albo
zaproponować jej zawarcie na zmienionych
warunkach.
6. Umow dodatkow zawiera si w formie pisemnej.
Je%eli wniosek o zawarcie umowy dodatkowej został
zło%ony jednocze-nie z wnioskiem o zawarcie umowy
ubezpieczenia,
zawarcie
umowy
dodatkowej
nastpuje w dniu wystawienia polisy stwierdzajcej
zawarcie umowy ubezpieczenia.
7. Je%eli wniosek o zawarcie umowy dodatkowej został
zło%ony po zawarciu umowy ubezpieczenia, zawarcie
umowy dodatkowej nastpuje z dniem wystawienia
aneksu do polisy, stwierdzajcego zawarcie umowy
dodatkowej. Wniosek ten nale%y dorczyć Gerling
Polska ycie nie pó;niej ni% na 2 (dwa) miesice
przed rocznic polisy. Objcie Ubezpieczonego
ochron dodatkow wymaga opłacenia składki za
ochron dodatkow w wysoko-ci wynikajcej z tego
aneksu.
ROZDZIAŁ II.
SKŁADKA ZA OCHRONL DODATKOWF
§ 4.

Wysoko9ć składki za ochron3 dodatkow-

1. Wysoko-ć składki za ochron dodatkow ustalana
jest na cały okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami
taryfikacji ustalonymi przez Gerling Polska ycie.
2. Składka za ochron dodatkow płatna jest w
wysoko-ci okre-lonej w umowie ubezpieczenia,
jednocze-nie ze składk za ochron podstawow.
§ 5.
Skutki niezapłacenia składki za ochron3
dodatkowDo ustalania skutków niezapłacenia składki za ochron
dodatkow stosuje si postanowienia ogólnych
warunków
ubezpieczenia
dotyczce
skutków
niezapłacenia składki za ochron podstawow.
ROZDZIAŁ III.
AWIADCZENIE
§ 6.

Awiadczenie z tytułu ochrony dodatkowej

1. Niezale%nie od -wiadcze! przewidzianych w umowie
ubezpieczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego,
Gerling Polska ycie w razie wystpienia zdarzenia
objtego ochron w rozumieniu umowy dodatkowej,
zobowizuje
si
wypłacić
Ubezpieczonemu
-wiadczenie z tytułu ochrony dodatkowej, obliczone
w odniesieniu do sumy ubezpieczenia obowizujcej
w dniu wypadku, w nastpstwie którego powstał
uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego.
2. Wysoko-ć -wiadczenia z tytułu ochrony dodatkowej
dla danego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
ustala si mno%c sum ubezpieczenia przez
współczynnik
oznaczajcy
procentowy
udział
wypłacanego -wiadczenia w sumie ubezpieczenia
okre-lony dla tego uszczerbku w Tabeli Mwiadcze!.
3. W przypadku kolejnej utraty w obrbie tego samego
narzdu współczynnik okre-lony dla tego uszczerbku
zostanie pomniejszony o współczynnik z tytułu
wcze-niejszej utraty cz-ci danego narzdu.
4. Suma wszystkich współczynników oznaczajcych
procentowy udział wypłacanego -wiadczenia w sumie
ubezpieczenia, na podstawie których zostały
wypłacone -wiadczenia z tytułu ochrony dodatkowej
nie mo%e przekroczyć w okresie udzielania tej
ochrony 100% (stu procent). Je%eli suma
współczynników, na podstawie których zostały ju%
wypłacone lub stały si nale%ne -wiadczenia oraz
współczynnika, na podstawie którego wypłacone ma
być kolejne -wiadczenie przekracza 100% (sto
procent), wysoko-ć tego ostatniego współczynnika
ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
§ 7.

Wypłata 9wiadczenia

1. Zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia objtego
ochron dodatkow powinno być zło%one na adres
siedziby Gerling Polska ycie.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust.
1, Gerling Polska ycie przesyła, w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
Ubezpieczajcemu (w przypadku zawarcia umowy na
rzecz osoby trzeciej) oraz Uposa%onemu lub innym
osobom uprawnionym do otrzymania -wiadczenia
informacj o dokumentach niezbdnych do ustalenia
-wiadczenia.
3. Gerling Polska ycie wypłaca -wiadczenie z tytułu
ochrony dodatkowej na podstawie wniosku o
przyznanie -wiadczenia zło%onego na odpowiednim
formularzu oraz dokumentów niezbdnych do
ustalenia zasadno-ci roszczenia, a w szczególno-ci
orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie
bada! specjalistycznych na formularzu Gerling
Polska ycie przez lekarza orzecznika oraz
dokumentu potwierdzajcego to%samo-ć osoby
uprawnionej do otrzymania -wiadczenia.
4. Po otrzymaniu wniosku o przyznanie -wiadczenia
Gerling Polska ycie ma prawo skierować
Ubezpieczonego na badanie lekarskie, przed

specjalnie powołan przez Gerling Polska ycie
komisj lekarsk, w celu stwierdzenia zasadno-ci
wypłaty -wiadczenia. Na badanie przez komisj
lekarsk Ubezpieczony zostaje skierowany po
zako!czeniu leczenia, z uwzgldnieniem leczenia
usprawniajcego zaleconego przez lekarza. Koszty
bada! komisji lekarskiej ponosi Gerling Polska ycie.
5. Gerling Polska ycie spełni -wiadczenie w terminie
30 (trzydziestu) dni, liczc od daty otrzymania
zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby wyja-nienie w
powy%szym terminie okoliczno-ci koniecznych do
ustalenia odpowiedzialno-ci Gerling Polska ycie
albo wysoko-ci -wiadczenia okazało si niemo%liwe,
-wiadczenie bdzie spełnione w cigu 14
(czternastu) dni od dnia, w którym nastpi
wyja-nienie tych okoliczno-ci. Gerling Polska ycie
doło%y nale%ytej staranno-ci celem ich wyja-nienia.
6. W przypadku odmowy wypłaty -wiadczenia w cało-ci
lub w cz-ci Gerling Polska ycie informuje pisemnie
o tym osob uprawnion wskazujc na okoliczno-ci
oraz na podstaw prawn uzasadniajc całkowit
lub cz-ciow odmow. Informacja zawiera
pouczenie o mo%liwo-ci dochodzenia roszcze! na
drodze sdowej. Osoba uprawniona do otrzymania
-wiadczenia mo%e zło%yć odwołanie w cigu 30
(trzydziestu) dni od dnia jego otrzymania.
7. W przypadku odmowy uwzgldnienia odwołania
uprawnionemu
przysługuje
prawo
wniesienia
powództwa do sdu powszechnego.
ROZDZIAŁ IV.
WYŁFCZENIE ODPOWIEDZIALNOACI
1. Gerling Polska ycie nie ponosi odpowiedzialno-ci z
tytułu ochrony dodatkowej, je%eli uszczerbek został
wywołany bezpo-rednio lub po-rednio wskutek:
1) działa! wojennych, katastrofy nuklearnej, lub
2) czynnego
udziału
Ubezpieczonego
w
zamieszkach lub rozruchach, lub
3) okaleczenia na własn pro-b lub wywołanego
-wiadomie w inny sposób, lub
4) popełnienia
lub
usiłowania
popełnienia
przestpstwa
z
winy
umy-lnej
przez
Ubezpieczonego lub przez osoby przez niego
nakłaniane lub osoby, którym Ubezpieczony
ułatwi popełnienie tego czynu, lub
5) działania
Ubezpieczonego
pod
wpływem
alkoholu, narkotyków, -rodków odurzajcych lub
psychotropowych, leków po których nie wolno
prowadzić pojazdów mechanicznych, wyłczajc
przypadki za%ycia tych -rodków zgodnie z
zaleceniem lekarza, lub
6) udziału Ubezpieczonego w indywidualnych lub
zorganizowanych czynno-ciach sportowych lub
rekreacyjnych o wysokim stopniu ryzyka, w
szczególno-ci takich jak: nurkowanie, alpinizm,
speleologia,
baloniarstwo,
lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo, skoki spadochronowe,

wy-cigi
lub
rajdy
samochodowe
lub
motocyklowe,
jazda
gokartami,
sporty
motorowodne, sporty walki, skoki na linie.
2. Je%eli Ubezpieczajcy podał niezgodnie z prawd do
wiadomo-ci Gerling Polska ycie informacje, o
których mowa w § 3 ust. 3, 4 Gerling Polska ycie
jest wolne od odpowiedzialno-ci, chyba %e
informacje te nie maj wpływu na zwikszenie
prawdopodobie!stwa zaj-cia zdarzenia objtego
ochron.
ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOICOWE
§ 8.
Prawa
Ubezpieczaj-cego
do
wypowiedzenia umowy dodatkowej i odst-pienia od
umowy dodatkowej
Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dotyczce wypowiedzenia albo odstpienia przez
Ubezpieczajcego stosuje si odpowiednio do umowy
dodatkowej.
§ 9.

Wyga9ni3cie umowy dodatkowej

Umowa dodatkowa wygasa w razie wystpienia
chocia%by jednej z poni%ej wskazanych okoliczno-ci:
1) suma wszystkich współczynników oznaczajcych
procentowy udział wypłacanego -wiadczenia w
podstawowej sumie ubezpieczenia, na podstawie

2)
3)
4)
5)

których zostały wypłacone -wiadczenia z tytułu
ochrony dodatkowej wyniesie 100% (sto procent) ,
wyga-nicia umowy ubezpieczenia,
w przypadku, o którym mowa w §5,
w razie odstpienia od umowy dodatkowej zgodnie
z niniejszymi ogólnymi warunkami,
w razie wypowiedzenia umowy dodatkowej zgodnie
z niniejszymi ogólnymi warunkami.

§ 10.

Postanowienia dodatkowe

1. Postanowienia
ko!cowe
ogólnych
warunków
ubezpieczenia stosuj si odpowiednio do umowy
dodatkowej.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych
ogólnych
warunkach
maj
zastosowanie
postanowienia ogólnych warunków Terminowego
Ochronnego Ubezpieczenia na ycie, o ile niniejsze
ogólne warunki nie stanowi inaczej.
3. Niniejsze
Ogólne
Warunki
Terminowego
Ubezpieczenia
Dodatkowego
na
Wypadek
Wystpienia Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego
w Nastpstwie Wypadku (UWT66 02) zostały
uchwalone przez Zarzd Gerling Polska Towarzystwo
Ubezpiecze! na ycie Spółka Akcyjna uchwał Nr
57/Z/2003 z dnia 03.12.2003r. i wchodz w %ycie z
dniem 01.01.2004r.

Prezes Zarz du
Gerling Polska ycie

Wiceprezes Zarz du
Gerling Polska ycie

William B. Havaris

Norbert Rawa

ZAŁCZNIK NR 1
Do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Wystpienia Uszczerbku na
Zdrowiu Ubezpieczonego w Nastpstwie Wypadku (UWT66 02)

TABELA WIADCZE
uchwalona przez Zarzd Gerling Polska Towarzystwo Ubezpiecze! na ycie Spółka Akcyjna uchwał Nr
57/Z/2003 z dnia 03.12.2003r. i obowizujca od dnia 01.01.2004r.
utrata - utrata fizyczna lub trwała (ponad 6 miesicy) utrata funkcji;
% sumy ubezpieczenia
100
40
50
20
50

Całkowita utrata wzroku w obu oczach
Całkowita utrata wzroku w jednym oku
Utrata słuchu całkowita obustronna
Utrata słuchu jednostronna
Utrata mowy całkowita
KoJczyny górne

% sumy ubezpieczenia
100
70
100
50

Utrata obu ko!czyn na wysoko-ci ramion
Utrata jednej ko!czyny na wysoko-ci ramienia
Utrata obu ko!czyn na wysoko-ci przedramion
Utrata
jednej
ko!czyny
na
wysoko-ci
przedramienia
Utrata jednej dłoni
Utrata wszystkich palców rki

30
20

KoJczyny dolne

% sumy ubezpieczenia
100
100
70

Utrata obu ko!czyn na wysoko-ci ud
Utrata obu ko!czyn na wysoko-ci podudzi
Utrata jednej nogi na wysoko-ci lub powy%ej
kolana
Utrata jednej nogi poni%ej kolana
Utrata całej stopy
Utrata wszystkich palców stopy

50
30
20

Prezes Zarz du
Gerling Polska ycie

Wiceprezes Zarz du
Gerling Polska ycie

William B. Havaris

Norbert Rawa
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OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO
UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK
WYST!PIENIA POWANEGO ZACHOROWANIA
(PZU66 02)
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuj si do
indywidualnych umów Terminowego Ubezpieczenia
Dodatkowego na Wypadek Wystpienia Powa%nego
Zachorowania stanowicych uzupełnienie indywidualnych
umów Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie.
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Definicje

1. W umowie ubezpieczenia dodatkowego zawartej na
podstawie niniejszych ogólnych warunków wymienione
poni%ej terminy maj nastpujce znaczenie:
ogólne warunki ubezpieczenia - Ogólne Warunki
Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie
stosowane przez Gerling Polska ycie;
umowa ubezpieczenia – indywidualna umowa
Terminowego Ochronnego Ubezpieczenia na ycie,
zawarta
pomidzy
Gerling
Polska
ycie
a
Ubezpieczajcym;
umowa dodatkowa – indywidualna umowa Terminowego
Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Wystpienia
Powa%nego Zachorowania, zawarta pomidzy Gerling
Polska ycie a Ubezpieczajcym;
suma
ubezpieczenia
–
okre-lona w
umowie
ubezpieczenia gwarantowana suma ubezpieczenia na
wypadek zgonu Ubezpieczonego;
składka za ochron3 dodatkow- – płatna jednocze-nie ze
składk za ochron podstawow składka, któr
Ubezpieczajcy płaci Gerling Polska ycie z tytułu
udzielenia
ochrony
ubezpieczeniowej
z
umowy
dodatkowej;
wypadek – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyn
zewntrzn,
zaistniałe
niezale%nie
od
woli
Ubezpieczonego, które wystpiło w czasie udzielania
ochrony dodatkowej, w ramach niniejszej umowy
dodatkowej;
karencja - okres trwania umowy ubezpieczenia, w czasie
którego, z tytułu zaj-cia zdarzenia lub zdarze! objtych
umow ubezpieczenia, Gerling Polska ycie nie ponosi
odpowiedzialno-ci lub udziela ochrony ubezpieczeniowej
w ograniczonym zakresie;
nowotwór – za
rozprzestrzenianie

nowotwór uwa%a si rozrost i
si w organizmie w sposób

niekontrolowany komórek nowotworowych wykazujcych
cechy inwazji i destrukcji tkanek otaczajcych. Do
nowotworów zaliczane s równie% chłoniaki (z wyjtkiem
I stopnia zaawansowania klinicznego) i białaczki (z
wyjtkiem przewlekłej białaczki limfatycznej).
Za nowotwór nie s uwa%ane:
nowotwory łagodne,
nowotwory przedinwazyjne in situ (Tis) i
nieinwazyjne (w tym dysplazja szyjki macicy CIN
1-3, rak pcherza moczowego Ta – wg klasyfikacji
TNM),
nowotwory skóry z wyjtkiem czerniaka w stopniu
zaawansowania wikszym lub równym pT2 (III
stopie! Clarka) > 0,75 mm grubo-ci nacieku wg
Breslowa,
nowotwory współistniejce z infekcj HIV.
Rozpoznanie nowotworu powinno być potwierdzone
badaniem histopatologicznym;
zawał serca – za zawał serca uwa%a si martwic cz-ci
mi-nia serca wskutek niedokrwienia.
Do rozpoznania zawału serca wymagane s:
udokumentowane bóle zamostkowe w wywiadzie,
obecno-ć -wie%ych zmian w EKG (cechy zawału),
podwy%szony poziom enzymów specyficznych dla
zawału serca;
udar mózgu – za udar mózgu uwa%a si zaburzenie
kr%enia mózgowego, którego efektem jest zawał tkanki
mózgowej lub wylew, i który przejawia si
wystpieniem objawów neurologicznych utrzymujcych
si ponad 24 godziny.
Za udar mózgu nie s uwa%ane:
przej-ciowe ataki niedokrwienia mózgu,
objawy mózgowe spowodowane migren,
zaburzenia ukrwienia układu przedsionkowego oka
lub nerwu wzrokowego.
W przypadku wystpienia udaru mózgu wymagane jest
potwierdzenie rozpoznania trwałego uszkodzenia
neurologicznego
przez
specjalist
neurologa
najwcze-niej po 6 tygodniach od czasu wystpienia
pierwszych objawów;
chirurgiczne leczenie choroby naczyJ wieJcowych –
by-pass – przeprowadzenie u osoby z objawami
niewydolno-ci naczy! wie!cowych operacji na
otwartym sercu w celu korekty zw%enia lub zamknicia
co najmniej jednej ttnicy wie!cowej poprzez
wytworzenie przepływów omijajcych (by-pass) z
u%yciem przeszczepów naczyniowych.
Konieczno-ć przeprowadzenia zabiegu operacyjnego
musi
być
udokumentowana
wynikami
bada!
naczyniowych – koronarografii.
Leczenie wrodzonych wad serca nie jest objte t
definicj;
leczenie chorób naczyJ wieJcowych – inne zabiegi –
przeprowadzenie u osoby z objawami niewydolno-ci
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naczy! wie!cowych z powodu ich zw%enia lub
zamknicia jednego z nastpujcych zabiegów:
angioplastyki balonowej,
aterektomii,
udra%niania przy pomocy techniki laserowej.
Zabiegi te dotycz dokonania korekty co najmniej 70%
zw%enia -wiatła ka%dej z dwu lub wicej ttnic
wie!cowych. Korekta zw%enia obu ttnic musi być
przeprowadzona podczas jednego zabiegu. Konieczno-ć
przeprowadzenia ka%dego z powy%szych zabiegów musi
być udokumentowana wynikami bada! naczyniowych –
koronarografii.
Leczenie wrodzonych wad serca nie jest objte t
definicj;

zdarzenie obj3te ochron- – wystpienie powa%nego
zachorowania, o ile:
1) wystpiło ono w okresie udzielania ochrony
dodatkowej, oraz
2) nie
zachodzi
okoliczno-ć
wyłczajca
odpowiedzialno-ć Gerling Polska ycie.
działanie pod wpływem alkoholu – działanie w stanie,
gdy zawarto-ć alkoholu w organizmie wynosi lub
prowadzi do:
1) st%enia we krwi od 0,2 ‰ alkoholu, lub
2) obecno-ci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg
alkoholu w 1dm3 .
2. W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków za
dzie! zaj-cia zdarzenia objtego ochron, w
zale%no-ci od rodzaju powa%nego zachorowania
przyjmuje si:
1) w przypadku choroby - dat rozpoznania
choroby,
2) w przypadku zabiegu - dat przeprowadzenia
zabiegu
3) w
przypadku
powa%nego
zachorowania
bdcego wynikiem wypadku - dat wypadku,
4) w przypadku przeszczepu du%ych narzdów za
dzie! zaj-cia zdarzenia objtego ochron
przyjmuje si dat przeprowadzenia zabiegu
lub dat umieszczenia na li-cie biorców, w
zale%no-ci od tego, która z tych dat jest
wcze-niejsza.
3. Pozostałe u%yte w niniejszych ogólnych warunkach
okre-lenia maj takie same znaczenie, jakie
nadano im w Ogólnych Warunkach Terminowego
Ochronnego Ubezpieczenia na ycie.

niewydolno9ć nerek – chroniczne, nieodwracalne i
całkowite uszkodzenie obu nerek uniemo%liwiajce ich
funkcjonowanie, wymagajce regularnych dializ lub
przeszczepu;
przeszczep du.ych narz-dów – dokonanie w Polsce lub
za granic przeszczepu serca, płuca, wtroby, trzustki, o
ile ubezpieczony jest biorc lub umieszczenie przez
wła-ciwego lekarza specjalist na Centralnej Li-cie
Biorców przeszczepów prowadzonej przez Instytut
Transplantologii przy Akademii Medycznej w Warszawie
lub li-cie biorców lokalnego o-rodka dokonujcego
przeszczepów;
utrata wzroku – całkowita i nieodwracalna obustronna
utrata wzroku (VO=O, z brakiem poczucia -wiatła lub z
poczuciem -wiatła bez lokalizacji) wskutek choroby lub
wypadku. Według kryteriów przyjtych przez Gerling
Polska ycie o trwało-ci schorzenia mo%na orzekać po
upływie 6 miesicy od jego wystpienia na podstawie
badania przeprowadzonego przez lekarza okulist;

§ 2.

ci3.kie oparzenie – głbokie oparzenie, trzeciego
stopnia, obejmujce co najmniej 20% całkowitej
powierzchni ciała, lub oparzenie drugiego stopnia
obejmujce co najmniej 40% całkowitej powierzchni
ciała, lub oparzenie pierwszego stopnia obejmujce co
najmniej 60% całkowitej powierzchni ciała. Rozległo-ć
oparzenia oceniana jest według „reguły dziewitek” lub
tabeli Lunda i Browdera;
powa.ne zachorowanie - jedno z nastpujcych
zdarze! dotykajcych zdrowia Ubezpieczonego:
1) nowotwór,
2) zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie
choroby naczy! wie!cowych – by-pass, leczenie
chorób naczy! wie!cowych – inne zabiegi,
3) niewydolno-ć nerek,
4) przeszczep du%ych narzdów,
5) utrata wzroku,
6) ci%kie oparzenie.
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Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia dodatkowego jest
udzielanie przez Gerling Polska ycie terminowej
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka
wystpienia powa%nego zachorowania (ochrona
dodatkowa), stanowicej uzupełnienie ochrony
podstawowej udzielanej na podstawie umowy
ubezpieczenia.
2. Ubezpieczonym mo%e być osoba, której wiek w dniu
podpisania
wniosku
o
zawarcie
umowy
ubezpieczenia przewidujcego udzielenie ochrony
dodatkowej wynosi nie mniej ni% 18 (osiemna-cie)
lat i nie wicej ni% 50 (pićdziesit) lat.
Ubezpieczonym z umowy dodatkowej jest
Ubezpieczony z umowy ubezpieczenia.
3. Karencja z tytułu niniejszej umowy dodatkowej
wynosi 3 (trzy) miesice od dnia rozszerzenia
zakresu ubezpieczenia o niniejsz umow
dodatkow. Je%eli przed upływem tego terminu
umowa dodatkowa wyga-nie, ochrona dodatkowa
nie rozpoczyna si.

4. Ochrona dodatkowa wygasa w dniu wskazanym w
umowie jako termin wyga-nicia ochrony
dodatkowej (okres udzielania ochrony dodatkowej).
Przed upływem powy%szego okresu, ochrona
dodatkowa wygasa tak%e w ka%dym innym
przypadku wyga-nicia umowy dodatkowej.
§ 3.

Zawarcie umowy dodatkowej

1. Umowa dodatkowa mo%e zostać zawarta wyłcznie
jednocze-nie z zawarciem umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczajcy składa wniosek o zawarcie umowy
dodatkowej na formularzu Gerling Polska ycie.
3. Przed zawarciem umowy dodatkowej Gerling Polska
ycie ma prawo za%dać wszelkich wyników bada!
i
testów
lekarskich
dotyczcych
zdrowia
Ubezpieczonego, jak te% poddania si przez
Ubezpieczonego na koszt Gerling Polska ycie
badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym
z minimalnym ryzykiem, z wyłczeniem bada!
genetycznych
w
celu
oceny
ryzyka
ubezpieczeniowego
przeprowadzonym
przez
wskazanego lekarza lub zakład opieki zdrowotnej
oraz za%dać dostarczenia wszelkich dokumentów
dotyczcych
działalno-ci
zawodowej
i
pozazawodowej
prowadzonej
przez
Ubezpieczonego, je%eli ma to znaczenie dla oceny
ryzyka objtego umow dodatkow.
4. Je%eli po zło%eniu wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia Ubezpieczajcy przed zawarciem
umowy
powe;mie
wiadomo-ć
o
zmianie
jakiejkolwiek okoliczno-ci, któr podał do
wiadomo-ci Gerling Polska ycie, zobowizany jest
niezwłocznie powiadomić o tym na pi-mie Gerling
Polska ycie.
5. Gerling Polska ycie mo%e zawrzeć umow
dodatkow albo odmówić jej zawarcia albo
zaproponować jej zawarcie na zmienionych
warunkach.
6. Umow dodatkow zawiera si w formie pisemnej.
Zawarcie umowy dodatkowej nastpuje w dniu
wystawienia polisy stwierdzajcej zawarcie umowy
ubezpieczenia.

§ 5.
Skutki niezapłacenia składki za ochron3
dodatkowDo ustalania skutków niezapłacenia składki za ochron
dodatkow stosuje si postanowienia ogólnych
warunków
ubezpieczenia
dotyczce
skutków
niezapłacenia składki za ochron podstawow.
ROZDZIAŁ III.
MWIADCZENIE
§ 6.
Awiadczenie
dodatkowej

tytułu

ochrony

1. Niezale%nie od -wiadcze! przewidzianych w
umowie ubezpieczenia na wypadek zgonu
Ubezpieczonego, Gerling Polska ycie zobowizuje
si wypłacić Ubezpieczonemu -wiadczenie z tytułu
ochrony dodatkowej obliczone w odniesieniu do
sumy ubezpieczenia obowizujcej w dniu zaj-cia
zdarzenia objtego ochron.
2. Pierwsze -wiadczenie, które stało si nale%ne z
tytułu ochrony dodatkowej wynosi 50 %
(pićdziesit procent) sumy ubezpieczenia. Ka%de
nastpne -wiadczenie z tytułu ochrony dodatkowej
wynosi 30 % (trzydzie-ci procent) sumy
ubezpieczenia.
3. Niezale%nie od postanowie! ust. 2, w przypadku
wystpienia zdarzenia „leczenie chorób naczy!
wie!cowych – inne zabiegi”, -wiadczenie z tytułu
ochrony dodatkowej wynosi 25 % (dwadzie-cia
pić procent) sumy ubezpieczenia.
4. Je%eli w okresie 28 (dwudziestu o-miu) dni od daty
wystpienia
powa%nego
zachorowania
Ubezpieczony zmarł, a przyczyn zgonu było to
powa%ne
zachorowanie,
wówczas
warto-ć
wypłaconego -wiadczenia z tytułu powa%nego
zachorowania
jest
odliczana
od
sumy
ubezpieczenia wypłacanej, zgodnie z ogólnymi
warunkami, z tytułu zgonu Ubezpieczonego.
§ 7.

ROZDZIAŁ II.
SKŁADKA ZA OCHRONL DODATKOWF
§ 4.

z

Wysoko9ć składki za ochron3 dodatkow-

1. Wysoko-ć składki za ochron dodatkow ustalana
jest na cały okres ubezpieczenia, zgodnie z
zasadami taryfikacji ustalonymi przez Gerling
Polska ycie.
2. Składka za ochron dodatkow płatna jest w
wysoko-ci okre-lonej w umowie ubezpieczenia,
jednocze-nie ze składk za ochron podstawow.
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Wypłata 9wiadczenia

1. Zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia objtego
ochron dodatkow powinno być zło%one na adres
siedziby Gerling Polska ycie.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 1, Gerling Polska ycie przesyła, w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
Ubezpieczajcemu (w przypadku zawarcia umowy
na rzecz osoby trzeciej) oraz Uposa%onemu lub
innym osobom uprawnionym do otrzymania
-wiadczenia
informacj
o
dokumentach
niezbdnych do ustalenia -wiadczenia.
3. Gerling Polska ycie wypłaca -wiadczenie na
podstawie wniosku zło%onego na odpowiednim
formularzu oraz dokumentów niezbdnych do
ustalenia zasadno-ci roszczenia, a w szczególno-ci

dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia oraz
dokumentu potwierdzajcego to%samo-ć osoby
uprawnionej do otrzymania -wiadczenia.
4. Po otrzymaniu wniosku o przyznanie -wiadczenia
Gerling Polska ycie ma prawo skierować
ubezpieczonego na badanie lekarskie, przed
specjalnie powołan przez Gerling Polska ycie
komisj lekarsk, w celu stwierdzenia zasadno-ci
wypłaty -wiadczenia. Koszty bada! komisji
lekarskiej ponosi Gerling Polska ycie.
5. Gerling Polska ycie spełni -wiadczenie w terminie
30 (trzydziestu) dni, liczc od daty otrzymania
zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby wyja-nienie w
powy%szym terminie okoliczno-ci koniecznych do
ustalenia odpowiedzialno-ci Gerling Polska ycie
albo
wysoko-ci
-wiadczenia
okazało
si
niemo%liwe, -wiadczenie bdzie spełnione w cigu
14 (czternastu) dni od dnia, w którym nastpi
wyja-nienie tych okoliczno-ci. Gerling Polska ycie
doło%y nale%ytej staranno-ci celem ich wyja-nienia.
6. W przypadku odmowy przez Gerling Polska ycie
wypłaty -wiadczenia w cało-ci lub w cz-ci osoba
uprawniona do jego otrzymania mo%e zło%yć
odwołanie do Gerling Polska ycie. Gerling Polska
ycie rozpatrzy odwołanie w cigu 30 (trzydziestu)
dni od dnia jego otrzymania.
7. W przypadku odmowy uwzgldnienia odwołania
uprawnionemu przysługuje prawo wniesienia
powództwa do sdu powszechnego.
ROZDZIAŁ IV.
OGRANICZENIE I WYŁFCZENIE ODPOWIEDZIALNOACI
1. Powstanie nale%no-ci z tytułu -wiadczenia z tytułu
ochrony
dodatkowej
w
razie
wystpienia
powa%nego zachorowania danego rodzaju wyłcza
odpowiedzialno-ć Gerling Polska ycie z tytułu
ochrony dodatkowej w razie wystpienia innego
powa%nego zachorowania tego samego rodzaju.
Powa%ne zachorowanie danego rodzaju jest to
powa%ne zachorowanie wymienione w jednym
punkcie definicji powa%nego zachorowania.
2. Gerling Polska ycie nie ponosi odpowiedzialno-ci
z tytułu ochrony dodatkowej, je%eli powa%ne
zachorowanie zostało wywołane bezpo-rednio lub
po-rednio wskutek:
1) działa! wojennych, katastrofy nuklearnej, lub
2) czynnego
udziału
Ubezpieczonego
w
zamieszkach lub rozruchach, lub
3) okaleczenia na własn pro-b lub wywołanego
-wiadomie w inny sposób, lub
4) popełnienia lub usiłowania popełnienia
przestpstwa
z
winy
umy-lnej
przez
Ubezpieczonego lub przez osoby przez niego
nakłaniane lub osoby, którym Ubezpieczony
ułatwi popełnienie tego czynu, lub
5) działania Ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków, -rodków odurzajcych

lub psychotropowych, leków po których nie
wolno prowadzić pojazdów mechanicznych,
wyłczajc przypadki za%ycia tych -rodków
zgodnie z zaleceniem lekarza, lub
6) udziału Ubezpieczonego w indywidualnych lub
zorganizowanych czynno-ciach sportowych lub
rekreacyjnych o wysokim stopniu ryzyka, w
szczególno-ci takich jak: nurkowanie, alpinizm,
speleologia,
baloniarstwo,
lotniarstwo,
szybownictwo, lotnictwo, skoki spadochronowe,
wy-cigi
lub
rajdy
samochodowe
lub
motocyklowe,
jazda
gokartami,
sporty
motorowodne, sporty walki, skoki na linie.
3. Je%eli Ubezpieczajcy podał niezgodnie z prawd
do wiadomo-ci Gerling Polska ycie okoliczno-ci, o
których mowa w § 3 ustp 3, 4 Gerling Polska
ycie jest wolne od odpowiedzialno-ci, chyba %e
okoliczno-ci te nie maj wpływu na zwikszenie
prawdopodobie!stwa zaj-cia zdarzenia objtego
ochron.
ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOICOWE
§ 8.
Prawa
Ubezpieczaj-cego
do
wypowiedzenia umowy dodatkowej i odst-pienia od
umowy dodatkowej
Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dotyczce wypowiedzenia albo odstpienia przez
Ubezpieczajcego stosuje si odpowiednio do umowy
dodatkowej.
§ 9.

Wyga9ni3cie umowy dodatkowej

Umowa dodatkowa wygasa w razie wystpienia
chocia%by jednej z poni%ej wskazanych okoliczno-ci:
1) wyga-nicia umowy ubezpieczenia,
2) je%eli stały si nale%ne -wiadczenia z tytułu
wystpienia powa%nego zachorowania ka%dego
rodzaju wymienionego w definicji powa%nego
zachorowania,
3) w przypadku, o którym mowa w § 5,
4) w razie odstpienia od umowy dodatkowej
zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami,
5) w razie wypowiedzenia umowy dodatkowej
zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.
§ 10.
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Postanowienia dodatkowe

1. Postanowienia ko!cowe ogólnych warunków
ubezpieczenia stosuj si odpowiednio do umowy
dodatkowej.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych
ogólnych
warunkach
maj
zastosowanie
postanowienia ogólnych warunków Terminowego
Ochronnego Ubezpieczenia na ycie, o ile niniejsze
ogólne warunki nie stanowi inaczej.

3. Niniejsze
Ogólne
Warunki
Terminowego
Ubezpieczenia
Dodatkowego
na
Wypadek
Wystpienia Powa%nego Zachorowania (PZU66 02)
zostały uchwalone przez Zarzd Gerling Polska
Towarzystwo Ubezpiecze! na ycie Spółka Akcyjna

uchwał Nr 57/Z/2003 z dnia 03.12.2003r. i
wchodz w %ycie z dniem 01.01.2004r.

Prezes Zarz du
Gerling Polska ycie

Wiceprezes Zarz du
Gerling Polska ycie

William B. Havaris

Norbert Rawa
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