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Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  
Zgonu lub Powstania Inwalidztwa  Ubezpieczonego w 
Wyniku Wypadku 

§ 1 
Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków 
Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu lub  Powstania 
Inwalidztwa Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku 
(zwanych dalej “Warunkami”) mają zastosowanie w 
umowach ubezpieczenia zawieranych jako rozszerzenie 
umów ubezpieczenia zawartych na podstawie Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie 
Inwestycyjne (zwanych dalej “OWU”). 

§ 2 
UŜytym w niniejszych Warunkach określeniom nadaje się 
znaczenie przyjęte w OWU, poniŜsze zaś określenia 
oznaczają: 

1)  wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, powstałe w okresie trwania 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia, 

2)  inwalidztwo -  powstałe w wyniku wypadku, w okresie 
trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, 
wynikającej z zawarcia dodatkowej umowy 
ubezpieczenia na podstawie niniejszych Warunków, 
trwałe zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego, w 
wyniku których ubezpieczony, zdaniem komisji 
lekarskiej powołanej przez zakład ubezpieczeń, jest 
niezdolny do pracy przez okres co najmniej 12 
miesięcy, 

3)  niezdolność do pracy - niezdolność do wykonywania 
kaŜdego zatrudnienia, w warunkach innych niŜ 
specjalnie stworzone lub na innych niŜ specjalne 
stanowiska pracy, tj. w warunkach odpowiednio 
przystosowanych do charakteru i stopnia naruszenia 
sprawności organizmu ubezpieczonego, 

4)  dodatkowa umowa ubezpieczenia - umowa 
ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych 
Warunków. 

§ 3 
1. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest w 

formie Pakietu Wypadkowego obejmującego 
następujące ryzyka: 
- zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku i 
- powstanie inwalidztwa ubezpieczonego  

2. W ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia zakład 
ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w 
zakresie zajścia zdarzeń określonych w Pakiecie 
Wypadkowym, o których mowa w ust. 1.  

§ 4 
1. Dodatkowa umowa ubezpieczenia moŜe być zawarta 

wyłącznie jednocześnie z zawarciem umowy 
ubezpieczenia i pod warunkiem, Ŝe ubezpieczony nie 
ukończył 65 roku Ŝycia  w dniu wystawienia certyfikatu 
ubezpieczenia. 

2. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na 
okres do dnia najbliŜszej rocznicy przypadającej po 
ukończeniu przez ubezpieczonego 65 roku Ŝycia.  

3. Zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia zakład 
ubezpieczeń potwierdza certyfikatem. 

4. W przypadku rozwiązania dodatkowej umowy 
ubezpieczenia nie ma moŜliwości jej ponownego 
zawarcia. 

5. Ubezpieczający moŜe odstąpić od dodatkowej umowy 
ubezpieczenia w ciągu 30 dni, licząc od daty 
podpisania certyfikatu.  

6. Ubezpieczający moŜe wypowiedzieć dodatkową 
umowę ubezpieczenia w kaŜdym czasie jej 
obowiązywania, bez waŜnych przyczyn, w formie 

pisemnej pod rygorem niewaŜności, z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

7. Bieg terminu wypowiedzenia, rozpoczyna się w dniu 
doręczenia  oświadczenia o wypowiedzeniu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia do siedziby zakładu 
ubezpieczeń.  

8. Rozwiązanie  dodatkowej umowy ubezpieczenia nie 
powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia w 
zakresie podstawowym. 

§ 5 

1. Z tytułu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia,  
zakład ubezpieczeń pobiera dodatkową opłatę za 
ryzyko ubezpieczeniowe .  

2. Wysokość dodatkowej opłaty za ryzyka z tytułu 
zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia zaleŜy od 
wysokości dodatkowej sumy ubezpieczenia określonej 
przy zawieraniu dodatkowej umowy ubezpieczenia, na 
podstawie wskazania zawartego w certyfikacie 
ubezpieczenia i określana jest w Tabeli opłat 
stanowiącej załącznik do  OWU . 

3. Dodatkowa opłata za ryzyko pobierana jest z góry za 
dany miesiąc ubezpieczeniowy poprzez odliczenie 
liczby jednostek uczestnictwa przeznaczonych na 
pokrycie ww. opłaty, proporcjonalnie do aktualnej 
wartości jednostek uczestnictwa, zgromadzonych w 
kaŜdym Planie, w którym ubezpieczający posiada 
jednostki uczestnictwa.   

§ 6 

1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zgonu 
ubezpieczonego w wyniku wypadku oraz z tytułu 
powstania inwalidztwa ubezpieczonego rozpoczyna 
się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia 
na rzecz danego ubezpieczonego, pod warunkiem 
zapłacenia składki przez ubezpieczającego, o której 
mowa w § 5 OWU, w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 
OWU, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w 
ust. 1, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 
rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu 
pierwszej składki przez ubezpieczającego. 

3. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zgonu 
ubezpieczonego w wyniku wypadku oraz z tytułu 
powstania inwalidztwa ubezpieczonego kończy się 
niezaleŜnie od postanowień umowy ubezpieczenia, nie 
później niŜ w najbliŜszą rocznicę polisy następującą po 
dniu 65 urodzin ubezpieczonego. 

§ 7 

Dodatkowa suma ubezpieczenia stanowi sumę pienięŜną 
określoną w umowie ubezpieczenia, będącą podstawą 
ustalania wysokości świadczenia z tytułu dodatkowej 
umowy ubezpieczenia. 

§ 8 
1. Z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku 

zakład ubezpieczeń wypłaci uprawnionemu 
świadczenie w wysokości 100% dodatkowej sumy 
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia, 
niezaleŜnie od świadczenia, o którym mowa w OWU. 

2. Z tytułu powstania inwalidztwa ubezpieczonego w 
wyniku wypadku zakład ubezpieczeń wypłaca 
uprawnionemu świadczenie w wysokości 100% 
dodatkowej sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie 
ubezpieczenia. 

3. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku 
wypadku oraz z tytułu powstania inwalidztwa 
ubezpieczonego, zakład ubezpieczeń wypłaca 
uprawnionemu na podstawie kompletnego wniosku, 
złoŜonego na formularzu zakładu ubezpieczeń wraz z 
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dokumentacją medyczną potwierdzającą powstanie 
inwalidztwa. 

4. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu 
powstania inwalidztwa ubezpieczonego, zakład 
ubezpieczeń ma prawo skierować ubezpieczonego na 
dodatkowe badania lekarskie, równieŜ przed 
specjalnie powołaną komisją lekarską, celem 
potwierdzenia zasadności wypłaty świadczenia. 

5. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu dodatkowej 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń z tytułu dodatkowej umowy 
ubezpieczenia wygasa z dniem złoŜenia wniosku o 
wypłatę świadczenia, pod warunkiem zaakceptowania 
wniosku przez zakład ubezpieczeń.  

§ 9 
Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia zakładu 
ubezpieczeń w ramach Pakietu Wypadkowego: 

1) z tytułu powstania inwalidztwa ubezpieczonego w 
wyniku wypadku jest ubezpieczony 

2) z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku 
jest uprawniony wymieniony w OWU 

§ 10 

1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia jest wyłączona  
w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:  
1) samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną 

prośbę, usiłowaniem popełnienia samobójstwa 
przez ubezpieczonego , 

2) działaniami wojennymi, stanem wojennym, 
3) czynnym udziałem ubezpieczonego w 

zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 
4) poddaniem się ubezpieczonego zabiegom o 

charakterze medycznym, odbywanym poza 
kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych, 

5) chorobami zawodowymi i wszelkimi innymi 
chorobami lub stanami chorobowymi, nawet 
takimi, które występują nagle oraz wszelkimi 
zawałami, wylewami i udarami, 

6) obraŜeniami ciała lub chorobami ujawnionymi 
przed datą zawarcia umowy, 

7) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu 
lądowego, wodnego, powietrznego bez 
wymaganych dokumentów, 

8) uprawianiem przez ubezpieczonego 
niebezpiecznych sportów, takich jak: nurkowanie, 
alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, 
baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo 
(pilotaŜ sportowy, wojskowy, zawodowy, 
amatorski, samolotów, helikopterów), skoki 
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub 
motocyklowe, jazda gokartami, sporty 
motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej 
linie, 

9) przewozem lotniczym innym niŜ w charakterze 
pasaŜera lub członka załogi licencjonowanych linii 
lotniczych, 

10) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod 
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
podobnie działających środków, wyłączając 
przypadki zaŜycia tych środków zgodnie z 
zaleceniem lekarza, 

11) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia 
przestępstwa z winy umyślnej przez 
ubezpieczonego uprawnionego lub inną osobę 
przy ich współudziale lub za ich namową. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami 
mają zastosowanie postanowienia OWU.  

§ 12 
Niniejsze Warunki zostały zatwierdzone Uchwałą nr 
110/2007 Zarządu TUnś „WARTA” S.A. i wprowadzone w 
Ŝycie z dniem 18 czerwca 2007 roku. 
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