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Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Indywidualne Ubezpieczenie Oszcz�dno�ciowe 
STABILNA PRZYSZŁO�� 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 

stosuje si� w umowach ubezpieczenia zawieranych 
przez Towarzystwo Ubezpiecze� na �ycie „WARTA” 
S.A., zwane dalej ubezpieczycielem, 
z ubezpieczaj�cymi, za po�rednictwem Kredyt Banku 
S.A., zwanego dalej Po�rednikiem. 

2. U�yte w niniejszych OWU okre�lenia oznaczaj�: 
1) ubezpieczaj�cy - osob� fizyczn�, zawieraj�c� 

umow� ubezpieczenia,  
2) ubezpieczony - osob� fizyczn�, której �ycie lub 

zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, mo�e 
nim by� jedynie ubezpieczaj�cy, 

3) uprawniony - osob� fizyczn�, prawn� lub 
jednostk� organizacyjn� nie posiadaj�c� 
osobowo�ci prawnej, której w przypadku zaj�cia 
zdarzenia przewidzianego w umowie 
ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaca 
�wiadczenie, 

4) umowa ubezpieczenia - umow�, przez któr� 
ubezpieczyciel zobowi�zuje si� spełni� okre�lone 
�wiadczenie na rzecz uprawnionego w razie 
zaj�cia zdarzenia przewidzianego w umowie 
ubezpieczenia, a ubezpieczaj�cy zobowi�zuje si� 
zapłaci� składk�,  

5) dodatkowa umowa ubezpieczenia - umow� 
ubezpieczenia zawieran� na podstawie Ogólnych 
Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia, 

6) certyfikat ubezpieczenia (zwany inaczej polis�) 
– dokument ubezpieczenia, w rozumieniu art. 809 
kodeksu cywilnego, stanowi�cy dowód zawarcia 
umowy ubezpieczenia i obj�cia ochron� 
ubezpieczeniow� na zasadach okre�lonych  
w OWU, 

7) suma ubezpieczenia - sum� pieni��n� okre�lon� 
w umowie ubezpieczenia, b�d�c� podstaw� 
ustalania wysoko�ci �wiadczenia ubezpieczyciela,  

8) �wiadczenie ubezpieczyciela - sum� pieni��n�, 
któr� ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu  
w razie zaj�cia zdarzenia przewidzianego  
w umowie ubezpieczenia, 

9) rocznica polisy - rocznic� zawarcia umowy 
ubezpieczenia, 

10) premia ubezpieczeniowa - kwot� wypłacan� 
przez ubezpieczyciela na zasadach okre�lonych 
w OWU, 

11) warto�� wykupu – kwot� wskazan� w umowie 
ubezpieczenia, odpowiednio dla poszczególnych 
lat trwania umowy ubezpieczenia, wypłacan� 
przez ubezpieczyciela na zasadach okre�lonych 
w OWU, 

12) składka – składk� wynikaj�c� z umowy 
ubezpieczenia, 

13) wska�nik indeksacji – procent ustalany przez 
ubezpieczyciela na maksymalnym poziomie 
trzech punktów procentowych powy�ej 
publikowanego przez GUS, wska�nika wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

14) minimalna warto�� wykupu – kwot� ustalan� 
okresowo przez ubezpieczyciela, okre�lon�  
w tabeli opłat stanowi�cej zał�cznik do OWU, 

15) miesi�c ubezpieczeniowy - pierwszy miesi�c 
ubezpieczeniowy oznacza miesi�c 
rozpoczynaj�cy si� w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia; je�li umowa ubezpieczenia 
zawarta jest w ostatnim dniu miesi�ca 
kalendarzowego, to kolejne miesi�ce 
ubezpieczeniowe oznaczaj� miesi�ce 
rozpoczynaj�ce si� w ostatnich dniach miesi�cy 
kalendarzowych; w przeciwnym przypadku 
kolejne miesi�ce ubezpieczeniowe oznaczaj� 
miesi�ce rozpoczynaj�ce si� w takim samym dniu 
ka�dego nast�pnego miesi�ca kalendarzowego 
lub ostatnim dniu miesi�ca kalendarzowego je�li 
dzie� o takim numerze nie istnieje, 

16) górny limit sumy ubezpieczenia – maksymaln� 
sum� ubezpieczenia zale�n� od wieku 
ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia, okre�lon� w tabeli opłat 
stanowi�cej zał�cznik do OWU. 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 2 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest �ycie 

ubezpieczonego. 
2. W ramach umowy ubezpieczenia i dodatkowych umów 

ubezpieczenia, ubezpieczyciel udziela ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie okre�lonym w Pakiecie 
ubezpieczenia obejmuj�cym: 
1) w zakresie podstawowym ryzyka:  

a) zgon ubezpieczonego, 
b) do�ycie przez ubezpieczonego do ko�ca 

okresu ubezpieczenia. 
2) w zakresie rozszerzonym w ramach dodatkowych 

umów ubezpieczenia: 
a) ryzyko zgonu ubezpieczonego w wyniku 

wypadku, 
b) �wiadczenie assistance medyczny. 

3. W ramach Pakietu, o którym mowa w ust. 2, zawarcie 
umowy  ubezpieczenia jest równoznaczne z obj�ciem 
ubezpieczonego równocze�nie ochron� 
ubezpieczeniow� w zakresie podstawowym 
i rozszerzonym. 

4. Szczegółowe warunki ubezpieczenia w ramach ryzyk 
w zakresie rozszerzonym, wskazanych w Pakiecie, 
okre�laj� Ogólne Warunki Ubezpiecze� Dodatkowych. 
 

SUMA UBEZPIECZENIA 
§ 3 

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony umowy 
ubezpieczenia przy jej zawieraniu. 

2. Suma ubezpieczenia jest wyra�ona kwotowo i nie 
mo�e by�, na dzie� zawarcia umowy ubezpieczenia, 
wi�ksza ni� górny limit sumy ubezpieczenia, ustalony 
przez ubezpieczyciela. 

3. Wysoko�� sumy ubezpieczenia ustalona w umowie 
ubezpieczenia podlega indeksacji na zasadach 
okre�lonych w § 6 OWU. 
 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 4 

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas 
okre�lony, na okres 5, 10, 15, 20, 25, 30 lat lub do 
pierwszej rocznicy polisy przypadaj�cej po dniu 
uko�czenia przez ubezpieczonego 70 roku �ycia 
zgodnie z wyborem ubezpieczaj�cego, 
z zastrze�eniem ust. 2. 



Towarzystwo Ubezpiecze� na �ycie „WARTA” S.A. 

 

2 

 

2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres nie 
krótszy ni� 5 lat, nie dłu�szy ni� 30 lat oraz nie dłu�szy 
ni� do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadaj�cej 
po dniu, w którym ubezpieczony uko�czy 70 rok �ycia 
(okres ubezpieczenia).  

3. Ubezpieczeniem  mo�e by� obj�ta osoba, która w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia uko�czyła 18 lat i nie 
uko�czyła 65 lat. 

4. Umowa ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa  
w § 2 OWU ust. 2, jest zawarta w dniu oznaczonym  
w certyfikacie jako pocz�tek okresu ubezpieczenia, 
pod warunkiem dor�czenia ubezpieczaj�cemu 
certyfikatu ubezpieczenia podpisanego przez 
ubezpieczyciela, za po�rednictwem Po�rednika. 

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast�puje na 
podstawie certyfikatu ubezpieczenia podpisanego 
przez ubezpieczaj�cego i dor�czonego Po�rednikowi. 

6. Ubezpieczony mo�e by� w tym samym czasie obj�ty 
ochron� ubezpieczeniow� tylko na podstawie jednej 
umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie 
niniejszych OWU. 

7. Wszystkie dane ubezpieczonego oraz osób 
uprawnionych do otrzymania �wiadczenia uzyskane 
przez ubezpieczyciela w zwi�zku z zawarciem lub 
wykonywaniem umowy ubezpieczenia staj� si� jej 
integraln� cz��ci�. 

8. Przyjmuje si�, i� ka�dy rok obowi�zywania umowy 
ubezpieczenia ko�czy si� z upływem dnia 
poprzedzaj�cego dzie�, który dat� odpowiada dniowi 
zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku umów 
zawieranych ostatniego dnia lutego, przyjmuje si�, i� 
ka�dy rok obowi�zywania umowy ubezpieczenia 
ko�czy si� z upływem przedostatniego dnia lutego. 
 

SKŁADKA 
§ 5 

1. Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia 
ubezpieczaj�cy zobowi�zany jest do opłacania składki 
w wysoko�ci wskazanej przez ubezpieczyciela  
w certyfikacie ubezpieczenia lub innym dokumencie.  

2. Składka mo�e by� opłacana okresowo: miesi�cznie, 
kwartalnie, półrocznie lub rocznie – zgodnie  
z wyborem ubezpieczaj�cego. Wybrana cz�stotliwo�� 
opłacania składki okre�lana jest przez ubezpieczyciela 
w certyfikacie ubezpieczenia lub innym dokumencie. 

3. Ubezpieczaj�cy zobowi�zany jest zapłaci� pierwsz� 
składk� najpó�niej w dniu podpisania certyfikatu 
ubezpieczenia. Ka�d� nast�pn� składk� 
ubezpieczaj�cy zobowi�zany jest zapłaci� do 
pierwszego dnia okresu, za który składka jest nale�na. 

4. Za dzie� wpłaty składki uznaje si� dzie� wpływu 
składki w wysoko�ci wynikaj�cej z umowy 
ubezpieczenia na rachunek wskazany przez 
ubezpieczyciela. 

5. W przypadku niezapłacenia składki przez 
ubezpieczaj�cego w terminie okre�lonym w ust. 3, 
ubezpieczyciel wzywa ubezpieczaj�cego do opłacenia 
w terminie dwóch miesi�cy ubezpieczeniowych od dnia 
wymagalno�ci pierwszej zaległej składki, wszystkich 
zaległych składek nale�nych za okres od dnia 
wymagalno�ci pierwszej zaległej składki do dnia 
upływu ww. terminu informuj�c go jednocze�nie, �e nie 
uiszczenie składek w tym terminie skutkowa� b�dzie 
rozwi�zaniem umowy ubezpieczenia wraz  
z bezskutecznym upływem tego terminu,  
z zastrze�eniem ust�pów poni�szych. 

6. Je�eli w terminie dwóch miesi�cy ubezpieczeniowych 
od dnia wymagalno�ci pierwszej zaległej składki 

ubezpieczaj�cy nie wpłaci zaległych składek, o których 
mowa w ust. 5: 
1) je�eli data wymagalno�ci pierwszej zaległej 

składki nast�piła w okresie pierwszych 2 lat 
obowi�zywania umowy ubezpieczenia - umowa 
ubezpieczenia ulega rozwi�zaniu z upływem 
terminu wskazanego w ust. 5. 

2) je�eli data wymagalno�ci pierwszej zaległej 
składki nast�piła po upływie pierwszych 2 lat 
obowi�zywania umowy ubezpieczenia: 
a) umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu  

w ubezpieczenie bezskładkowe, o którym 
mowa w § 13, z upływem terminu okre�lonego  
w ust. 5 pod warunkiem, i� warto�� wykupu 
dotycz�ca umowy ubezpieczenia wg stanu na 
ostatni dzie�, za który składka była opłacona 
przekracza minimaln� warto�� wykupu, 

b) umowa ubezpieczenia ulega rozwi�zaniu  
z upływem terminu okre�lonego w ust. 5,  
w przypadku gdy warto�� wykupu umowy 
ubezpieczenia wg stanu na ostatni dzie�, za 
który składka była opłacona nie przekracza 
minimalnej warto�ci wykupu. 

7.  W przypadku okre�lonym w ust. 6 pkt 2 b) 
ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczaj�cemu warto�� 
wykupu wg stanu na ostatni dzie� trwania umowy 
ubezpieczenia. Wypłata warto�ci wykupu nast�puje na 
wniosek ubezpieczaj�cego zło�ony do 
ubezpieczyciela, na zasadach okre�lonych w § 21. 

8.  Ubezpieczyciel mo�e za��da� od ubezpieczaj�cego 
zapłaty odsetek w wysoko�ci odsetek ustawowych 
od zaległych składek, o których mowa w ust. 5. 

9.  Składka obliczana jest na podstawie: cz�stotliwo�ci 
płatno�ci składki, wieku, płci, zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej, wysoko�ci sumy ubezpieczenia 
oraz okresu ubezpieczenia. 

 
INDEKSACJA 

§ 6 
1.  Z zastrze�eniem postanowie� § 8 składka płacona 

z tytułu umowy ubezpieczenia w zakresie 
podstawowym, w ka�d� rocznic� polisy, podlega 
indeksacji dokonywanej przez ubezpieczyciela. 

2.  Indeksacja składki, o której mowa w ust. 1, polega na 
jej podwy�szeniu o wska�nik indeksacji. W zwi�zku 
z podwy�szeniem składki z tytułu umowy 
ubezpieczenia w zakresie podstawowym w wyniku 
indeksacji oraz zgodnie z § 7 ust. 1 podwy�szeniu 
ulega suma ubezpieczenia. 

3.  Wysoko�� podwy�szenia sumy ubezpieczenia, o której 
mowa w ust. 2, wyliczana jest m.in. w oparciu 
o wysoko�� wzrostu składki z tytułu umowy 
ubezpieczenia w zakresie podstawowym w zwi�zku 
z indeksacj�, wiek ubezpieczonego w momencie 
dokonywania indeksacji oraz okres, jaki pozostał 
od momentu dokonania indeksacji do zako�czenia 
trwania umowy. 

4.  Podwy�szenie sumy ubezpieczenia, o której mowa  
w ust. 2, powoduje indeksacj� składki z tytułu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia: zgonu 
ubezpieczonego w wyniku wypadku. 

5.  Poziom indeksacji składki z tytułu dodatkowej umowy 
ubezpieczenia ustalany jest w oparciu o podwy�szenie 
sumy ubezpieczenia. 
 

§ 7 
1. Ubezpieczaj�cy, niezale�nie od indeksacji, ma prawo 

zło�y� wniosek o podwy�szenie składki o 10%, 20% 
lub 30% na 60 dni przed najbli�sz� rocznic� polisy 
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przypadaj�c� bezpo�rednio po zaj�ciu co najmniej 
jednego z poni�szych zdarze�: 
1)  zawarciu przez ubezpieczonego zwi�zku 

mał�e�skiego, 
2)  urodzeniu si� dziecka ubezpieczonemu, 
3)  przysposobieniu przez ubezpieczonego dziecka. 

2. W przypadku podwy�szenia składki, o którym mowa 
w ust. 1, maj� zastosowanie postanowienia § 6 OWU. 
 

§ 8 
1. Ubezpieczyciel informuje ubezpieczaj�cego  

o wysoko�ci zindeksowanej składki i sumy 
ubezpieczenia nie pó�niej ni� na 30 dni przed ka�d� 
rocznic� polisy, z zastrze�eniem ust�pów poni�szych. 

2. Je�eli ubezpieczaj�cy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, nie 
dor�czy ubezpieczycielowi o�wiadczenia o odmowie 
wyra�enia zgody na indeksacj� składki, podwy�szona 
w wyniku indeksacji składka i suma ubezpieczenia 
obowi�zuj� od dnia rocznicy polisy, w zwi�zku z któr� 
nast�puje indeksacja. Wyra�enie zgody na indeksacj� 
składki przez ubezpieczaj�cego nie wymaga formy 
pisemnej. 

3. Je�eli ubezpieczaj�cy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, dor�czy 
ubezpieczycielowi o�wiadczenie o odmowie wyra�enia 
zgody na indeksacj� składki, wysoko�� składki i sumy 
ubezpieczenia nie ulegaj� zmianie. 

4. Je�eli ubezpieczaj�cy w dwóch kolejnych, 
nast�puj�cych bezpo�rednio po sobie rocznicach 
polisy odmówi indeksacji składki, płatnej z tytułu ryzyk 
w zakresie podstawowym umowy ubezpieczenia, 
indeksacja w kolejnych latach ulega zawieszeniu. 

5. W czasie zawieszenia indeksacji ubezpieczyciel nie 
przedstawia ubezpieczaj�cemu informacji, o której 
mowa w ust. 1. 

6. Wznowienie indeksacji składki, po okresie jej 
zawieszenia, o którym mowa w ust. 4 nast�puje 
na podstawie wniosku ubezpieczaj�cego, 
dor�czonego ubezpieczycielowi nie pó�niej ni� na 
60 dni przed rocznic� polisy. Ubezpieczyciel ma prawo 
uzale�ni� wznowienie indeksacji składki od uzyskania 
dodatkowych informacji dotycz�cych stanu zdrowia 
ubezpieczonego. 

7. Niezale�nie od postanowie� ust. 4 i ust. 5 składka nie 
podlega indeksacji oraz podwy�szeniu, o którym mowa 
w § 7 ust. 1, w ostatnich dwóch latach okresu 
ubezpieczenia. 
 

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNO�CI 
UBEZPIECZYCIELA 

§ 9 
1. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela, w zakresie 

zdarze�, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1), 
rozpoczyna si� od dnia wskazanego w certyfikacie 
ubezpieczenia jako pocz�tek okresu ubezpieczenia, 
nie wcze�niej jednak ni� od dnia nast�pnego po dniu 
wpłaty składki, w wysoko�ci ustalonej w certyfikacie 
ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela ko�czy si� z dniem 
rozwi�zania umowy ubezpieczenia. 

3. Z dniem okre�lonym w ust. 2 wygasa 
odpowiedzialno�� ubezpieczyciela wynikaj�ca 
ze wszystkich dodatkowych umów ubezpieczenia. 

 
ROZWI�ZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

§ 10 
1. Umowa ubezpieczenia rozwi�zuje si� wskutek: 

1)  odst�pienia od umowy ubezpieczenia przez 
ubezpieczaj�cego, 

2)  wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez 
ubezpieczaj�cego, 

3)  niezapłacenia przez ubezpieczaj�cego składki – 
na zasadach okre�lonych w § 5 ust. 5, 

4)  zgonu ubezpieczonego – z dniem zgonu, 
5)  zło�enia wniosku o wykup ubezpieczenia – 

z dniem dor�czenia ubezpieczycielowi wniosku 
o wykup ubezpieczenia, zło�onego na formularzu 
ubezpieczyciela, 

6)  upływu okresu, na jaki została zawarta. 
2. Rozwi�zanie umowy ubezpieczenia powoduje 

rozwi�zanie wszystkich dodatkowych umów 
ubezpieczenia. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
przez ubezpieczaj�cego, ubezpieczyciel dokonuje 
wykupu. Wypłata warto�ci wykupu nast�puje na 
wniosek ubezpieczaj�cego dor�czony do 
ubezpieczyciela, na zasadach okre�lonych w § 21 
z zastrze�eniem, i� warto�� wykupu ustalana jest 
wg stanu na dzie� rozwi�zania umowy ubezpieczenia. 
 

§ 11 
1. Ubezpieczaj�cy mo�e odst�pi� od umowy 

ubezpieczenia w ci�gu 30 dni, licz�c od daty zawarcia 
umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczaj�cy mo�e wypowiedzie� umow� 
ubezpieczenia w ka�dym czasie jej obowi�zywania, 
bez wa�nych przyczyn, w formie pisemnej pod 
rygorem niewa�no�ci, z zachowaniem miesi�cznego 
okresu wypowiedzenia. 

3. Bieg terminu wypowiedzenia, rozpoczyna si� w dniu 
dor�czenia o�wiadczenia o wypowiedzeniu umowy 
ubezpieczenia do  ubezpieczyciela. 
 

§ 12 
1. Odst�pienie od umowy ubezpieczenia lub jej 

wypowiedzenie nie zwalnia ubezpieczaj�cego od 
obowi�zku zapłacenia składki za czas udzielanej przez 
ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.  

2. Ubezpieczaj�cemu, który odst�pił od umowy 
ubezpieczenia lub j� wypowiedział, przysługuje zwrot 
składki, proporcjonalnie za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia. 

 
UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE 

§ 13 
1. Ubezpieczaj�cy ma prawo zło�y� wniosek 

o przekształcenie umowy ubezpieczenia 
w ubezpieczenie bezskładkowe po upływie dwóch lat 
obowi�zywania umowy ubezpieczenia oraz gdy 
warto�� wykupu równa jest co najmniej aktualnej 
minimalnej warto�ci wykupu. Umowa ubezpieczenia 
przekształca si� w ubezpieczenie bezskładkowe  
w dniu wskazanym we wniosku o przekształcenie 
umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe, 
który został dor�czony ubezpieczycielowi,  
z zastrze�eniem ust. 2. 

2. Umowa ubezpieczenia przekształca si�  
w ubezpieczenie bezskładkowe nie wcze�niej ni�  
w dniu dor�czenia ubezpieczycielowi wniosku 
o przekształcenie umowy ubezpieczenia 
w ubezpieczenie bezskładkowe, z zastrze�eniem  
§ 5 ust. 6 pkt. 2) lit. a). 

3. W przypadku przekształcenia umowy ubezpieczenia 
w ubezpieczenie bezskładkowe; 
1)  okres ubezpieczenia nie ulega zmianie, 
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2)  wygasa wymagalno�� składek, w tym równie� 
składek z tytułu dodatkowych umów 
ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia 
bezskładkowego, 

3)  pocz�wszy od dnia przekształcenia umowy 
ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe: 
a) suma ubezpieczenia ulega zmianie 

z uwzgl�dnieniem warto�ci wykupu polisy, 
wieku ubezpieczonego w dniu przekształcenia 
umowy ubezpieczenia i okresu jaki pozostał 
od dnia przekształcenia umowy ubezpieczenia 
do zako�czenia trwania umowy 
ubezpieczenia; wysoko�� sumy ubezpieczenia 
obowi�zuj�cej w przypadku przekształcenia 
ubezpieczenia w bezskładkowe wskazana jest 
w certyfikacie ubezpieczenia, 

b) odpowiedzialno�� ubezpieczyciela 
w przypadku zgonu ubezpieczonego w okresie 
trwania ubezpieczenia bezskładkowego jest 
ograniczona do wypłaty sumy ubezpieczenia 
w wysoko�ci ustalonej stosownie do ppkt a) 
oraz premii ubezpieczeniowej w wysoko�ci 
obowi�zuj�cej w dniu zgonu ubezpieczonego, 

c) nast�puje rozwi�zanie wszystkich 
dodatkowych umów ubezpieczenia. 

4. W przypadku przekształcenia umowy ubezpieczenia 
w ubezpieczenie bezskładkowe, ubezpieczaj�cy mo�e 
przekształci� umowy w umow� ubezpieczenia 
składkowego wył�cznie za zgod� i na warunkach 
okre�lonych przez ubezpieczyciela. 

 
WYŁ�CZENIA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNO�CI 

UBEZPIECZYCIELA 
§ 14 

1. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela z tytułu zgonu 
ubezpieczonego ogranicza si� do wypłaty �wiadczenia 
w wysoko�ci warto�ci wykupu, je�eli zgon jest 
bezpo�rednim lub po�rednim nast�pstwem jednego 
z nast�puj�cych zdarze�: 
1) samookaleczenia lub okaleczenia na własn� 

pro�b�, popełnienia lub usiłowania popełnienia 
samobójstwa przez ubezpieczonego w ci�gu 2 lat 
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, 

2) działa� wojennych, stanu wojennego, 
3) czynnego udziału ubezpieczonego 

w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 
4) poddania si� ubezpieczonego zabiegom 

o charakterze medycznym, odbywanym poza 
kontrol� lekarzy lub innych uprawnionych, 

5) zara�enia si� wirusem HIV, je�eli zgon nast�pił 
przed upływem 5 lat od zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 

2. Wypłata warto�ci wykupu, o której mowa w ust. 1, 
nast�puje na wniosek o wypłat� �wiadczenia z tytułu 
zgonu ubezpieczonego, zło�ony przez uprawnionego, 
wg jej stanu z dnia zgonu ubezpieczonego, w terminie 
okre�lonym w § 18. 

 
UDZIAŁ W ZYSKU, PREMIA UBEZPIECZENIOWA 

§15 
1. W ka�d� rocznic� polisy ubezpieczyciel mo�e 

przyzna� ubezpieczaj�cemu udział w zysku od 
zainwestowanych �rodków przypadaj�cych na umow� 
ubezpieczenia w zakresie podstawowym, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) OWU, pod warunkiem 
�e umowa ubezpieczenia obowi�zywała w dniu 
rocznicy polisy. 

2. Udział w zysku liczony jest za okres ostatnich  
12 miesi�cy przypadaj�cych pomi�dzy rocznicami 
polisy. 

3. Kwota udziału w zysku tworzy premi� 
ubezpieczeniow�. 

4. Dodatkowo pocz�wszy od drugiej rocznicy polisy, 
ubezpieczyciel mo�e przyzna� udział w zysku 
od premii ubezpieczeniowej przypadaj�cej na umow� 
ubezpieczenia w zakresie podstawowym. 

5. Udział w zysku od premii ubezpieczeniowej, o której 
mowa w ust. 4, podawany jest przez ubezpieczyciela 
ł�cznie z udziałem w zysku, o którym mowa w ust. 1. 

6. Ubezpieczaj�cy ma mo�liwo�� wypłaty kwoty premii 
ubezpieczeniowej po upływie pi�tej rocznicy polisy, nie 
wcze�niej jednak, ni� po upływie połowy okresu 
ubezpieczenia. Wypłata kwoty premii 
ubezpieczeniowej nast�puje na wniosek 
ubezpieczaj�cego dor�czony ubezpieczycielowi, 
na zasadach okre�lonych w § 21, z zastrze�eniem 
postanowie� ust�pów poni�szych. 

7. Wypłata kwoty premii ubezpieczeniowej w trybie 
przewidzianym w ust. 6 mo�e nast�pi� nie cz��ciej 
ni� raz na pi�� lat. 

8. Dokonanie wypłaty kwoty premii ubezpieczeniowej 
na zasadach okre�lonych w ust. 6, mo�e nast�pi� 
jedynie wówczas, gdy kwota premii na dzie� zło�enia 
wniosku o jej wypłat� wynosi co najmniej 10% 
minimalnej warto�ci wykupu. 

9. W przypadku zło�enia wniosku o wypłat� premii 
ubezpieczeniowej w trybie przewidzianym w ust. 6 
ubezpieczyciel wypłaca cał�, aktualn� kwot� premii 
pomniejszon� o odpowiedni procent, okre�lony w tabeli 
opłat stanowi�cej zał�cznik do OWU.  

10. Udział w zysku przypadaj�cy za okres po wypłaceniu 
premii tworzy now� kwot� premii ubezpieczeniowej. 

 
USTALENIE I WYPŁATA �WIADCZE	 

UBEZPIECZYCIELA 
§ 16 

1. 	wiadczenia z tytułu zdarze� obj�tych ochron� 
ubezpieczeniow�, ubezpieczyciel wypłaca 
uprawnionym w wysoko�ciach ustalonych w oparciu 
o postanowienia § 17 oraz – w przypadku zawarcia 
dodatkowych umów ubezpieczenia – w oparciu 
o wła�ciwe postanowienia Ogólnych Warunków 
Ubezpiecze� Dodatkowych, z zastrze�eniem 
postanowie� § 18 ust. 9. 

2. Uprawnionymi do otrzymania �wiadcze� 
ubezpieczyciela s�: 
1) osoby wskazane przez ubezpieczonego jako 

uprawnione, a w razie braku wskazania osoby 
wymienione w § 20 ust. 3 - w przypadku zgonu 
ubezpieczonego, 

2) ubezpieczony - w przypadku do�ycia przez 
ubezpieczonego do ko�ca okresu ubezpieczenia.  

3. Ubezpieczyciel pisemnie informuje ubezpieczaj�cego 
o zmianach w umowie ubezpieczenia zgodnie 
z trybem i wymaganiami w ustawie o działalno�ci 
ubezpieczeniowej, a ubezpieczaj�cy jest zobowi�zany 
do przekazania tych informacji ubezpieczonemu 
w drodze pisemnej, w terminie nie dłu�szym ni� 7 dni 
od daty otrzymania ww. informacji od ubezpieczyciela. 
Niezale�nie od powy�szego ubezpieczyciel 
zobowi�zany jest do przekazania tych informacji 
ubezpieczonemu je�li wyst�pi on o ich udzielenie. 
 

§ 17 
1. Z tytułu zgonu ubezpieczonego lub do�ycia przez 

ubezpieczonego do ko�ca okresu ubezpieczenia 
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ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu �wiadczenie 
w wysoko�ci sumy ubezpieczenia obowi�zuj�cej 
w dniu zgonu ubezpieczonego lub odpowiednio 
do�ycia przez ubezpieczonego do ko�ca okresu 
ubezpieczenia.  

2. 	wiadczenie ubezpieczyciela ulega podwy�szeniu 
o kwot� premii ubezpieczeniowej, w wysoko�ci 
obowi�zuj�cej w dniu zaj�cia zdarzenia obj�tego 
ubezpieczeniem, chyba �e kwota premii 
ubezpieczeniowej została wypłacona na warunkach 
okre�lonych w § 15 ust. 6, z zastrze�eniem 
postanowie� § 15 ust. 9. 

3. Kwota premii ubezpieczeniowej, o której mowa w § 15 
ust. 3, powi�ksza �wiadczenia wypłacane tylko z tytułu 
umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie 
podstawowym. 
 

§ 18 
1. 	wiadczenia wypłacane s� na podstawie wniosku  

o wypłat� �wiadczenia, do którego uprawniony 
zobowi�zany jest doł�czy� dokumenty wskazane 
przez ubezpieczyciela niezb�dne do ustalenia 
zasadno�ci i wysoko�ci �wiadczenia. 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj�ciu zdarzenia 
losowego obj�tego ochron� ubezpieczeniow�, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 
zawiadomienia, ubezpieczyciel informuje o tym 
ubezpieczaj�cego lub ubezpieczonego, je�eli nie s� 
oni osobami wyst�puj�cymi z tym zawiadomieniem 
oraz podejmuje post�powanie dotycz�ce ustalenia 
stanu faktycznego zdarzenia, zasadno�ci zgłoszonych 
roszcze� i wysoko�ci �wiadczenia, a tak�e informuje 
osob� wyst�puj�c� z roszczeniem pisemnie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyraziła zgod�, jakie 
dokumenty s� potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela lub wysoko�ci 
�wiadczenia, je�eli jest to niezb�dne do dalszego 
prowadzenia post�powania. 

3. Ubezpieczyciel wypłaca �wiadczenie w terminie  
30 dni, licz�c od daty otrzymania wniosku o wypłat� 
�wiadczenia. 

4. Gdyby w terminie okre�lonym w ust. 3 wyja�nienie 
okoliczno�ci koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela albo wysoko�ci 
�wiadczenia okazało si� niemo�liwe, �wiadczenie 
powinno by� spełnione w ci�gu 14 dni od dnia, 
w którym przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci 
wyja�nienie tych okoliczno�ci było mo�liwe. Jednak�e 
bezsporn� cz��� �wiadczenia ubezpieczyciel wypłaca 
w terminie 30 dni licz�c od daty otrzymania wniosku 
o wypłat� �wiadczenia. 

5. Je�eli �wiadczenie nie przysługuje lub przysługuje 
w innej wysoko�ci ni� okre�lona w zgłoszonym 
roszczeniu, ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie 
osob� wyst�puj�c� z roszczeniem, wskazuj�c na 
okoliczno�ci oraz na podstaw� prawn� uzasadniaj�c� 
całkowit� lub cz��ciow� odmow� wypłaty �wiadczenia 
oraz pouczy j� o przysługuj�cym jej prawie 
dochodzenia swych roszcze� na drodze s�dowej. 

6. Dniem wypłaty �wiadczenia jest dzie� uznania 
rachunku osoby, na rzecz której �wiadczenie jest 
spełniane, kwot� nale�nego �wiadczenia b�d� dzie� 
poinformowania o mo�liwo�ci odebrania kwoty 
�wiadczenia przez osob� na rzecz, której �wiadczenie 
jest spełniane, w przypadku gdy wypłata nast�puje 
przekazem pocztowym. 

7. Na wniosek ubezpieczonego zgłoszony na 60 dni 
przed ko�cem okresu ubezpieczenia ubezpieczyciel 
mo�e wypłaci� �wiadczenie z tytułu do�ycia przez 

ubezpieczonego do ko�ca okresu ubezpieczenia 
w postaci renty na podstawie ogólnych warunków 
ubezpieczenia rentowego obowi�zuj�cych w dniu 
wypłaty �wiadczenia. 

8. Powództwo o roszczenia wynikaj�ce z umowy 
ubezpieczenia mo�na wytoczy� albo według przepisów 
o wła�ciwo�ci ogólnej, albo przed s�d wła�ciwy dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczaj�cego, 
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia. 

9. W przypadku, gdy na dzie� ustalenia wysoko�ci 
�wiadczenia lub wykupu ubezpieczenia istniej� 
jakiekolwiek zaległo�ci z tytułu opłacania składek lub 
jakichkolwiek innych nale�no�ci z tytułu umowy 
ubezpieczenia lub umów dodatkowych, ubezpieczyciel 
pomniejszy �wiadczenie lub kwot� wykupu o warto�� 
zaległo�ci z tytułu opłacania  składek wraz z nale�nymi 
odsetkami, w przypadku je�eli ubezpieczaj�cy 
i uprawniony do otrzymania �wiadczenia s� t� sam� 
osob�. 

10. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji 
ubezpieczycielowi w certyfikacie ubezpieczenia 
zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialno�ci na 
warunkach przewidzianych przez przepisy kodeksu 
cywilnego. 

11. Je�eli przy rozpatrywaniu wniosku o wypłat� 
�wiadczenia oka�e si�, �e w certyfikacie 
ubezpieczenia została bł�dnie podana data urodzin 
ubezpieczonego, to wysoko�� �wiadczenia podlega 
odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi�kszeniu 
w stosunku wynikaj�cym z porównania składki jaka 
została ustalona z uwzgl�dnieniem bł�dnej daty 
urodzin ubezpieczonego do składki jaka by była 
nale�na, gdyby została podana prawidłowa data 
urodzin ubezpieczonego. Powy�sze uprawnienie 
przysługuje ubezpieczycielowi je�eli ubezpieczaj�cy 
i uprawniony jest ta sam� osob�. 
 

§ 19 
1. Ubezpieczony mo�e wskaza� uprawnionego do 

otrzymania �wiadczenia ubezpieczyciela na wypadek 
zgonu ubezpieczonego zarówno przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia, jak i w ka�dym czasie jej 
obowi�zywania. 

2. Ubezpieczony ma prawo w ka�dym czasie 
obowi�zywania umowy ubezpieczenia zmieni� 
lub odwoła� wskazanie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Ubezpieczony składa do ubezpieczyciela wniosek 
o zmian� uprawnionego w formie pisemnej.  

4. Ubezpieczyciel zwi�zany jest dokonan� zmian� 
pocz�wszy od dnia nast�pnego po dniu zło�enia 
do ubezpieczyciela wniosku o zmian� uprawnionego. 
 

§ 20 
1. Je�eli ubezpieczony wskazał wi�cej ni� jednego 

uprawnionego do otrzymania �wiadczenia, 
�wiadczenie wypłaca si� uprawnionemu w wysoko�ci 
wynikaj�cej ze wskazania procentowego udziału 
w �wiadczeniu; je�eli ubezpieczony nie wskazał 
udziału tych osób w sumie ubezpieczenia przyjmuje 
si�, i� udziały tych osób w sumie ubezpieczenia s� 
równe. 

2. Je�eli uprawniony umy�lnie spowodował zgon 
ubezpieczonego lub przyczynił si� do jego zgonu, 
to traci on prawo do �wiadczenia ubezpieczyciela; 
trac� prawo do �wiadczenia równie� osoby, które 
mogłyby ustawowo dziedziczy� po uprawnionym, pod 
warunkiem, �e nie s� to osoby, o których mowa 
w ust. 3.  
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3. Je�eli ubezpieczony nie wskazał uprawnionego, albo 
gdy uprawniony w dniu zgonu ubezpieczonego nie �ył 
lub utracił prawo do �wiadczenia, osobami 
wskazanymi, uprawnionymi do �wiadczenia, 
s� członkowie rodziny zmarłego, według nast�puj�cej 
kolejno�ci: 
1) mał�onek,  
2) w równych cz��ciach dzieci, je�eli brak jest 

mał�onka, 
3) w równych cz��ciach rodzice, je�eli brak jest 

mał�onka i dzieci, 
4) w równych cz��ciach inne osoby powołane 

do dziedziczenia po ubezpieczonym. 
 

WYKUP UBEZPIECZENIA 
§ 21 

1. Ubezpieczaj�cy po upływie pierwszych dwóch lat 
obowi�zywania umowy ubezpieczenia, pod warunkiem 
opłacenia wszystkich składek wymagalnych w tym 
okresie, mo�e zło�y� wniosek o dokonanie wykupu 
ubezpieczenia.  

2. Wykup ubezpieczenia polega na wypłacie 
ubezpieczaj�cemu kwoty w wysoko�ci warto�ci 
wykupu. 

3. Kwota wypłacana przez ubezpieczyciela tytułem 
wykupu ubezpieczenia ulega podwy�szeniu o kwot� 
premii ubezpieczeniowej w wysoko�ci obowi�zuj�cej 
w dniu dor�czenia ubezpieczycielowi wniosku o wykup 
ubezpieczenia, pomniejszonej o odpowiedni procent, 
okre�lony w tabeli opłat stanowi�cej zał�cznik 
do OWU. 

4. Ubezpieczyciel wypłaca kwot� wykupu ubezpieczenia 
w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o wykup 
ubezpieczenia zło�onego przez uprawnionego 
na formularzu ubezpieczyciela.  

5. Wypłata warto�ci wykupu nast�puje według stanu tej 
kwoty w dniu dor�czenia ubezpieczycielowi wniosku, 
o którym mowa w ust. 4; postanowienia § 18 ust. 9 
stosuje si� odpowiednio. 

 
POSTANOWIENIA KO	COWE 

§ 22 
O zaj�ciu zdarzenia obj�tego ochron� ubezpieczeniow�, 
ubezpieczaj�cy lub ubezpieczony ma obowi�zek 
niezwłocznie powiadomi� ubezpieczyciela, najpó�niej 
w ci�gu 30 dni od dnia jego zaistnienia. 
 

§ 23 
1. Zawiadomienia i o�wiadczenia w zwi�zku z umow� 

ubezpieczenia powinny by� składane na pi�mie, pod 
rygorem niewa�no�ci.  

2. Ubezpieczaj�cy, ubezpieczony oraz ubezpieczyciel 
zobowi�zani s� do informowania si� wzajemnie  
o ka�dej zmianie adresu, siedziby oraz innych danych 
niezb�dnych do korespondencji w zwi�zku z realizacj� 
umowy ubezpieczenia. 

3. Je�eli po obj�ciu danego ubezpieczonego ochron� 
ubezpieczeniow� doszło do zmiany nazwiska b�d� 
imienia ubezpieczonego lub uprawnionego, osoba 
składaj�ca wniosek o wypłat� �wiadczenia 
zobowi�zana jest przedstawi� dokumenty 
uzasadniaj�ce jej prawo do �wiadczenia zgodnie 
z danymi posiadanymi przez ubezpieczyciela. 

4. Przez dzie� zło�enia wniosku do ubezpieczyciela (lub 
odpowiednio dor�czenia lub otrzymania wniosku przez 
ubezpieczyciela) rozumie si� dzie� dor�czenia 
kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku 
do ubezpieczyciela. 

5. Skargi i za�alenia zgłaszane przez ubezpieczaj�cego 
lub uprawnionego powinny by� dor�czane pod adres 
siedziby ubezpieczyciela w formie pisemnej, 
pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. Skargi 
i za�alenia rozpatrywane s� przez ubezpieczyciela 
w terminie 30 dni od daty ich dor�czenia, 
z zastrze�eniem ust. 6. 

6. Gdyby w powy�szym terminie rozpatrzenie skarg 
i za�ale� okazało si� niemo�liwe ze wzgl�du na nie 
wyja�nienie wszystkich okoliczno�ci, wówczas 
rozpatrzenie nast�pi w ci�gu 14 dni licz�c od dnia, 
w którym przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci 
wyja�nienie tych okoliczno�ci było mo�liwe. 

7. Informacja o wyniku rozpatrzenia zgłoszonej skargi lub 
za�alenia przekazywana jest osobie zgłaszaj�cej 
w formie pisemnej. Organem wła�ciwym 
do rozpatrywania skarg i za�ale� jest jednostka 
organizacyjna ubezpieczyciela wyznaczona do spraw 
rozpatrywania reklamacji i innych skarg. 
 

§ 24 
1. W porozumieniu z ubezpieczaj�cym mog� by� 

wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych 
OWU. 

2. Dodatkowe umowy ubezpieczenia stanowi� integraln� 
cz��� umowy ubezpieczenia.  

3. Wysoko�� opłat pobieranych przez ubezpieczyciela 
w ramach umowy ubezpieczenia, w tym opłat 
zwi�zanych z administracj�, oraz dokonywaniem 
wypłat, a tak�e zasady ich pobierania i metody 
indeksacji, w zakresie nie uregulowanym w niniejszych 
OWU, okre�lone s� na podstawie tabeli opłat 
stanowi�cej zał�cznik do OWU 
 

§ 25 
1. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia ulegaj� 

przedawnieniu z upływem 3 lat. 
 

§ 26 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU 

maj� zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustaw reguluj�cych działalno�� 
ubezpieczeniow�. 

2. Dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 
niniejszych OWU wła�ciwym jest prawo polskie. 

 
§ 27 

Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwał� nr 173/2011 
Zarz�du Towarzystwa Ubezpiecze� na �ycie  
„WARTA” S.A. i wprowadzone w �ycie z dniem  
2 listopada 2011 roku. 
 
 

 

 

 

 
Prezes Zarz�du 

TUn� „WARTA” S.A.  
Jarosław Parkot 

 Wiceprezes Zarz�du 
TUn� „WARTA” S.A. 

Paweł Bednarek 
 



Towarzystwo Ubezpiecze� na �ycie „WARTA” S.A. 

 

7 

 

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  
Zgonu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku 
 

 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków 
Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego  
w Wyniku Wypadku (zwanych dalej „Warunkami”) maj� 
zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych jako 
rozszerzenie umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne 
Ubezpieczenie Oszcz�dno�ciowe STABILNA 
PRZYSZŁO	
 (zwanych dalej „OWU”). 
 

§ 2 
U�ytym w niniejszych Warunkach okre�leniom nadaje si� 
znaczenie przyj�te w OWU, poni�sze za� okre�lenia 
oznaczaj�: 
1)  wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyn� 

zewn�trzn� powstałe w czasie trwania 
odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela z tytułu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia,  

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

 

§ 3 
1. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest 

wył�cznie wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia 
w ramach Pakietu ubezpieczenia. 

2. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest 
na okres do dnia upływu okresu ubezpieczenia 
wynikaj�cego z umowy ubezpieczenia, nie dłu�ej 
ni� do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadaj�cej 
po dniu, w którym ubezpieczony uko�czy 70 rok �ycia. 

3. Ubezpieczaj�cy mo�e odst�pi� lub wypowiedzie� 
dodatkow� umow� ubezpieczenia na zasadach 
okre�lonych w OWU. Rozwi�zanie dodatkowej umowy 
ubezpieczenia nie powoduje rozwi�zania umowy 
ubezpieczenia w zakresie podstawowym. 
W przypadku rozwi�zania dodatkowej umowy 
ubezpieczenia nie ma mo�liwo�ci jej wznowienia 
ani zawarcia nowej dodatkowej umowy 
ubezpieczenia, z zastrze�eniem § 13 ust. 4 OWU. 

4. Zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia 
ubezpieczyciel potwierdza w certyfikacie 
ubezpieczenia lub innym dokumencie. 

5. W ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia 
ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej 
w zakresie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku. 

 
§ 4 

1. Z tytułu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia 
ubezpieczaj�cy zobowi�zany jest do opłacania składki 
w wysoko�ci wskazanej przez ubezpieczyciela 
w certyfikacie ubezpieczenia lub innym dokumencie. 

2. Składka z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia 
opłacana jest przez ubezpieczaj�cego wraz ze składk� 
wynikaj�c� z umowy ubezpieczenia i w tej samej 
cz�stotliwo�ci. 

3. Składka dodatkowa opłacana z tytułu dodatkowej 
umowy ubezpieczenia podlega indeksacji.  

4. Poziom indeksacji składki opłacanej z tytułu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia ustalany jest 
w oparciu o wzrost sumy ubezpieczenia, o którym 
mowa w OWU.  

5. Dokonanie indeksacji składki wynikaj�cej z dodatkowej 
umowy ubezpieczenia mo�liwe jest tylko w przypadku 

jednoczesnego dokonania indeksacji składki 
wynikaj�cej z umowy ubezpieczenia. 
 

§ 5 

1. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela z tytułu zgonu 
ubezpieczonego w wyniku wypadku rozpoczyna si� 
w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia, 
nie wcze�niej jednak ni� w dniu nast�pnym 
po zapłaceniu składki, o której mowa w § 4 niniejszych 
Warunków. 

2. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela z tytułu zgonu 
ubezpieczonego w wyniku wypadku wygasa 
na zasadach okre�lonych w umowie ubezpieczenia, 
nie pó�niej ni� w najbli�sz� rocznic� polisy 
nast�puj�c� po dniu 70 urodzin ubezpieczonego. 
 

§ 6 
1. Z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku 

ubezpieczyciel wypłaci osobie uprawnionej 
�wiadczenie w wysoko�ci 100% sumy ubezpieczenia 
ustalonej w polisie, niezale�nie od �wiadczenia, 
o którym mowa w OWU. 

2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, jest 
podwy�szana wył�cznie na zasadach, o których mowa 
w § 4 niniejszych Warunków. 

3. 	wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
wypłacone przez ubezpieczyciela, je�li zgon nast�pił 
w ci�gu 6 miesi�cy od daty wypadku b�d�cego 
przyczyn� zgonu. 

4. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, jest osob� 
wymienion� w OWU. 

5. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej 
umowy ubezpieczenia jest wył�czona w przypadku 
zdarze� powstałych w zwi�zku z: 
1)  samookaleczeniem lub okaleczeniem na własn� 

pro�b�, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia 
samobójstwa przez ubezpieczonego,  

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

w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 
4)  poddaniem si� ubezpieczonego zabiegom 

o charakterze medycznym, odbywanym poza 
kontrol� lekarzy lub innych osób uprawnionych,  

5)  prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu 
l�dowego, wodnego, powietrznego 
bez wymaganych dokumentów, 

6)  uprawianiem przez ubezpieczonego 
niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, 
wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, 
lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilota� 
sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, 
samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, 
motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, 
wy�cigi samochodowe lub motocyklowe, jazda 
gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, 
sporty walki, skoki na gumowej linie, 

7)  przewozem lotniczym innym ni� w charakterze 
pasa�era lub członka załogi licencjonowanych linii 
lotniczych, 

8)  zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod 
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji 
toksycznych, wył�czaj�c przypadki za�ycia tych 
�rodków zgodnie z zaleceniem lekarza, 

9)  popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia 
przest�pstwa z winy umy�lnej przez 
ubezpieczonego, uprawnionego lub inn� osob� 
przy ich współudziale lub za ich namow�. 

 
§ 7 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami 
maj� zastosowanie postanowienia OWU. 
 

§ 8 
Niniejsze Warunki zostały zatwierdzone Uchwał� 
nr 173/2011 Zarz�du Towarzystwa Ubezpiecze� na �ycie 
„WARTA” S.A. i wprowadzone w �ycie z dniem  
2 listopada 2011 roku. 
 

 

 

 

 
Prezes Zarz�du 

TUn� „WARTA” S.A.  
Jarosław Parkot 

 Wiceprezes Zarz�du 
TUn� „WARTA” S.A. 

Paweł Bednarek 
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Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia 
”WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY” 

 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków 
Dodatkowego Ubezpieczenia „WARTA ASSISTANCE 
MEDYCZNY” (zwane dalej „Warunkami”) maj� 
zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych na 
podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Indywidualne Ubezpieczenie Oszcz�dno�ciowe STABILNA 
PRZYSZŁO	
 (zwanych dalej OWU). 

 

§ 2 
1. U�ytym w niniejszych Warunkach okre�leniom nadaje 

si� znaczenie przyj�te w OWU, poni�sze za� 
okre�lenia oznaczaj�: 

1) centrum operacyjne - centrum zorganizowane 

przez �wiadczeniodawc� w celu udzielenia 

pomocy ubezpieczonemu, mał�onkowi 

ubezpieczonego lub dziecku ubezpieczonego, 

numer telefonu do centrum operacyjnego znajduje 

si� na certyfikacie; 

2) zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie obj�te 

odpowiedzialno�ci� ubezpieczyciela na podstawie 

dodatkowej umowy ubezpieczenia polegaj�ce na 

wyst�pieniu u ubezpieczonego, mał�onka 

ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego 

nagłego zachorowania zdefiniowanego w ust. 1 

pkt 3) lub doznaniu obra�e� ciała b�d�cych 

nast�pstwem nieszcz��liwego wypadku 

zdefiniowanego w ust. 1 pkt 11). W przypadku 

�wiadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) za 

zdarzenie uznaje si� wyst�pienie jednej z sytuacji 

losowej wymienionej w pkt a) do e); 

3) nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały 

w sposób nagły, zagra�aj�cy �yciu lub zdrowiu 

ubezpieczonego mał�onka ubezpieczonego lub 

dziecka ubezpieczonego, wymagaj�cy 

natychmiastowej pomocy lekarskiej; 

4) dodatkowa umowa ubezpieczenia - umow� 

ubezpieczenia zawieran� na podstawie 

niniejszych Warunków; 

5) lekarz uprawniony – lekarz konsultant centrum 

operacyjnego; 

6) sprz�t rehabilitacyjny – drobny sprz�t niezb�dny 

do rehabilitacji, umo�liwiaj�cy choremu 

samodzielne lub ułatwione funkcjonowanie; 

7) placówka medyczna - szpital, przychodnia lub 

gabinet medyczny działaj�cy legalnie w ramach 

systemu opieki zdrowotnej na terytorium RP; 

8) umowa ubezpieczenia - umow� ubezpieczenia 

zawieran� na podstawie OWU; 

9) choroba przewlekła - choroba o długotrwałym 

przebiegu, trwaj�c� zwykle miesi�cami lub latami, 

stale lub okresowo leczona oraz choroba b�d�ca 

przyczyn� hospitalizacji w okresie 12 miesi�cy 

przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz jej 

komplikacje; 

10) choroba psychiczna – chorob� zakwalifikowan� 

w Mi�dzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji 

Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania; 

11) nieszcz��liwy wypadek - gwałtowne  

i przypadkowe zdarzenie wywołane przyczyn� 

zewn�trzn� o charakterze losowym, niezale�ne od 

woli i stanu zdrowia  Ubezpieczonego mał�onka 

ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego, 

które nast�piło w okresie ograniczonym datami 

rozpocz�cia i wyga�ni�cia odpowiedzialno�ci 

ubezpieczyciela w odniesieniu do 

Ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego lub 

dziecka ubezpieczonego; 

12) mał
onek ubezpieczonego – osob�, która  

w dniu zaj�cia zdarzenia pozostawała  

z ubezpieczonym w zwi�zku mał�e�skim; 

13) dziecko ubezpieczonego - dziecko własne 

ubezpieczonego lub dziecko przysposobione 

przez ubezpieczonego (w pełni lub cz��ciowo), 

które w chwili zaj�cia zdarzenia, o którym mowa  

w pkt 2) nie uko�czyło 18 roku �ycia; 

14) �wiadczeniodawca – podmiot, który zawarł 

umow� z ubezpieczycielem dotycz�c� realizacji 

�wiadcze� okre�lonych w niniejszych Warunkach; 

15) osoba niesamodzielna - osoba zamieszkuj�ca  

w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, która ze 

wzgl�du na zły stan zdrowia, podeszły wiek lub 

wady wrodzone nie jest samodzielna i nie mo�e 

zaspokaja� swoich podstawowych potrzeb 

�yciowych oraz wymaga stałej opieki; 

16) osoba uprawniona do opieki - wyznaczona do 

opieki osoba zamieszkała na terytorium Polski, 

wyznaczona przez ubezpieczonego; wskazanie 

takiej osoby jest równoznaczne z uprawnieniem jej 

do sprawowania opieki nad dzie�mi 

ubezpieczonego lub osobami niesamodzielnymi; 

17) miejsce zamieszkania – jedno miejsce stałego 

pobytu ubezpieczonego na terenie Polski, maj�ce 

zastosowanie dla całego okresu 

odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela, wskazane 

przez ubezpieczonego poprzez podanie 

dokładnego adresu; 

18) rok ubezpieczeniowy – okres pomi�dzy 

kolejnymi rocznicami umowy ubezpieczenia. 

 
§ 3 

1. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest 
wył�cznie wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia  
w ramach Pakietu ubezpieczenia. 

2. Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na 
okres jednego roku: 
1) dodatkowa umowa przedłu�a si� na nast�pny, 

roczny okres ubezpieczenia, je�eli �adna ze stron 
nie zło�y o�wiadczenia o nie przedłu�aniu umowy 
ubezpieczenia, 

2) o�wiadczenie, o którym mowa w pkt 1), powinno 
by� dor�czone drugiej stronie pod rygorem 
niewa�no�ci na pi�mie, najpó�niej na miesi�c 
przed rocznic� ubezpieczenia, 

3) dodatkowa umowa ubezpieczenia mo�e by� 
przedłu�ana na dowoln� liczb� rocznych okresów 
ubezpieczenia, nie dłu�ej jednak ni� do dnia 
najbli�szej rocznicy przypadaj�cej po uko�czeniu 
przez ubezpieczonego 70 roku �ycia. 

3. Zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia 
ubezpieczyciel potwierdza na pi�mie. 
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4. W przypadku rozwi�zania dodatkowej umowy 
ubezpieczenia nie ma mo�liwo�ci jej ponownego 
zawarcia, z zastrze�eniem sytuacji o której mowa  
w § 13 ust. 4 OWU. 

5. Ubezpieczaj�cy mo�e odst�pi� lub wypowiedzie� 
dodatkow� umow� ubezpieczenia na zasadach 
okre�lonych w OWU. Rozwi�zanie dodatkowej umowy 
ubezpieczenia nie powoduje rozwi�zania umowy 
ubezpieczenia w zakresie podstawowym.  

6. Bieg terminu wypowiedzenia, rozpoczyna si� w dniu 
dor�czenia o�wiadczenia o wypowiedzeniu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia do 
ubezpieczyciela. 

7. Ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczaj�cemu, nie 
pó�niej ni� na 30 dni przed ko�cem okresu 
obowi�zywania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 
propozycj� jej przedłu�enia, z zastrze�eniem 
postanowie� ust. 8. 

8. Je�eli w dniu nast�pnym po dniu ko�ca okresu 
obowi�zywania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 
ubezpieczony ma uko�czone 70 lat, to dodatkowa 
umowa ubezpieczenia nie zostaje przedłu�ona  
i ubezpieczyciel nie składa propozycji, o której mowa 
w ust. 7 ani o�wiadczenia o którym mowa w ust. 2. 

9. Je�eli ubezpieczaj�cy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 7, 
dor�czy ubezpieczycielowi o�wiadczenie o odmowie 
przedłu�ania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 
dodatkowa umowa ubezpieczenia ulega rozwi�zaniu  
z upływem okresu, na który była zawarta. 

10. Je�eli ubezpieczaj�cy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 7, nie 
dor�czy ubezpieczycielowi o�wiadczenia o odmowie 
przedłu�ania dodatkowej umowy ubezpieczenia, 
dodatkowa umowa ubezpieczenia ulega przedłu�eniu 
zgodnie z t� propozycj�. 

 
§ 4 

1. Z tytułu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia 
ubezpieczaj�cy zobowi�zany jest do opłacenia składki 
w wysoko�ci wskazanej przez ubezpieczyciela  
w certyfikacie ubezpieczenia lub w innym dokumencie, 
z zastrze�eniem ust. 3. 

2. Składka z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia 
opłacana jest przez ubezpieczaj�cego wraz ze składk� 
wynikaj�c� z umowy ubezpieczenia i w tej samej 
cz�stotliwo�ci. 

3. W propozycji, o której mowa w § 3 ust. 7, 
ubezpieczyciel podaje now� wysoko�� składki z tytułu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia obowi�zuj�cej  
w kolejnym roku, w przypadku gdy ubezpieczaj�cy 
przyjmie indeksacj� składki w ramach umowy 
ubezpieczenia, jak równie� now� wysoko�� składki 
obowi�zuj�cej w kolejnym roku w przypadku gdy 
ubezpieczaj�cy odrzuci indeksacj� składki w ramach 
umowy ubezpieczenia. 

 
§ 5 

1. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej 
umowy ubezpieczenia rozpoczyna si� w dniu zawarcia 
dodatkowej umowy ubezpieczenia, nie wcze�niej 
jednak ni� w dniu nast�pnym po zapłaceniu składki,  
o której mowa w § 4 niniejszych Warunków. 

2. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej 
umowy ubezpieczenia wygasa na zasadach 
okre�lonych w umowie ubezpieczenia, nie pó�niej ni� 
w najbli�sz� rocznic� polisy nast�puj�c� po dniu 
uko�czenia przez ubezpieczaj�cego 70 lat. 

 

§ 6 
1. Przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej dodatkowej 

umowie ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, 
mał�onka ubezpieczonego lub dziecka 
ubezpieczonego. 

2. Na podstawie dodatkowej umowy ubezpieczenia 
ubezpieczyciel zobowi�zuje si� do �wiadcze� 
assistance medycznego okre�lonych w § 7. 

3. Osob� uprawnion� do otrzymania �wiadcze� 
assistance medycznego ubezpieczyciela, okre�lonych 
w § 7 niniejszych Warunków, jest ubezpieczony, 
mał�onek ubezpieczonego lub dziecko 
ubezpieczonego. 

 
§ 7 

1. Zakres ubezpieczenia w ramach dodatkowej umowy 
ubezpieczenia obejmuje nast�puj�ce �wiadczenia 
assistance medycznego wykonywane wył�cznie na 
terenie Polski: 
1) �wiadczenia wymienione w pkt 1-11 Tabeli nr 1 

dotycz�ce udzielenia pomocy ubezpieczonemu, 
mał�onkowi ubezpieczonego lub dziecku 
ubezpieczonego, w razie wyst�pienia zdarzenia 
ubezpieczeniowego zdefiniowanego w § 2 ust. 1 
pkt 2), 

2) �wiadczenie wymienione w pkt 12 Tabeli nr 1 
gwarantowane w trudnych sytuacjach losowych 
ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego lub 
dziecka ubezpieczonego: 

a) zgon dziecka ubezpieczonego, 

b) zgon mał�onka ubezpieczonego, 

c) zgon rodziców ubezpieczonego, 

d) zgon rodziców mał�onka ubezpieczonego, 

e) wyst�pienie u ubezpieczonego powa�nego 

zachorowania wymagaj�cego decyzj� lekarza 

uprawnionego pomocy psychologa, 
3) zdrowotne usługi informacyjne – pkt 13 Tabeli  

nr 1. 

2. 	wiadczenia przysługuj�ce ubezpieczonemu, 

mał�onkowi ubezpieczonego lub dziecku 

ubezpieczonego okre�lone s� w poni�szej tabeli.  

 

Tabela 1. Zakres ubezpieczenia w ramach "WARTA 
ASSISTANCE MEDYCZNY" 

Lp. Zakres �wiadcze� 

1 
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do 
placówki medycznej 

2 
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z 
placówki medycznej  do innej placówki medycznej  

3 
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z 
placówki medycznej  do miejsca zamieszkania 

4 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej 

5 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty piel�gniarki 

6 
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków i sprz�tu 
rehabilitacyjnego  

7 
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po 
hospitalizacji 

8 
Organizacja i pokrycie kosztów całodobowej opieki 
piel�gniarki w szpitalu 

9 
Organizacja i pokrycie kosztów przewozu dzieci/osób 
niesamodzielnych  

10 
Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu osoby 
wyznaczonej do opieki nad dzie�mi/osobami 
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niesamodzielnymi  

11 
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad 
dzie�mi/osobami niesamodzielnymi  

12 
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w 
trudnej sytuacji losowej 

13 Zdrowotne usługi informacyjne 

 

3. W ramach �wiadcze� wymienionych w ust. 2 
ubezpieczyciel gwarantuje ubezpieczonemu, 
mał�onkowi ubezpieczonego lub dziecku 
ubezpieczonego organizacj� poni�szych usług  
i pokrycie ich kosztów w wysoko�ci nie przekraczaj�cej 
podanych limitów. 
1)  Transport medyczny 

a) transport medyczny do placówki medycznej 
- je�eli ubezpieczony, mał�onek 

ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego 

w nast�pstwie zdarzenia ubezpieczeniowego 

wymaga transportu medycznego z miejsca 

zamieszkania do placówki medycznej, 

ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty 

transportu medycznego ubezpieczonego, 

mał�onka ubezpieczonego lub dziecka 

ubezpieczonego do najbli�szej placówki 

medycznej na terenie RP. Transport jest 

organizowany o ile według wiedzy lekarza 

centrum operacyjnego b�d� informacji 

uzyskanej od lekarza prowadz�cego nie jest 

konieczna interwencja pogotowia ratunkowego 

ze wzgl�du na zagro�enie zdrowia lub �ycia 

ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego 

lub dziecka ubezpieczonego, 

b) transport medyczny z placówki medycznej 
do innej placówki medycznej w przypadku 

gdy placówka, w której przebywa 

ubezpieczony, mał�onek ubezpieczonego lub 

dziecko ubezpieczonego, nie odpowiada 

wymogom leczenia odpowiednim dla jego 

stanu zdrowia lub jest skierowany na zabieg 

albo badania lekarskie do innej placówki. 

Transport jest organizowany o ile według 

wiedzy lekarza centrum operacyjnego b�d� 
informacji uzyskanej od lekarza prowadz�cego 

nie jest konieczna interwencja pogotowia 

ratunkowego ze wzgl�du na zagro�enie 

zdrowia lub �ycia ubezpieczonego, mał�onka 

ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego, 

c) transport medyczny z placówki medycznej 
do miejsca zamieszkania - je�eli 

ubezpieczony, mał�onek ubezpieczonego lub 

dziecko ubezpieczonego w nast�pstwie 

zdarzenia ubezpieczeniowego w miejscu 

zamieszkania,  byli hospitalizowani przez okres 

co najmniej 5 dni, ubezpieczyciel zorganizuje  

i pokryje koszty transportu medycznego 

ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego 

lub dziecka ubezpieczonego ze szpitala do 

miejsca zamieszkania na terenie RP. 

Transport jest organizowany o ile według 

wiedzy lekarza centrum operacyjnego b�d� 

informacji uzyskanej od lekarza prowadz�cego 

nie jest konieczna interwencja pogotowia 

ratunkowego ze wzgl�du na zagro�enie 

zdrowia lub �ycia ubezpieczonego, mał�onka 

ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego. 
Wymienione powy�ej usługi �wiadczone s� do ł�cznej 
kwoty 1000 PLN na jedno zdarzenie 
ubezpieczeniowe. Limit kosztów mo�e by� 
wykorzystywany wielokrotnie pod warunkiem,  
�e odnosi si� do ro�nych zdarze� ubezpieczeniowych. 

2)  Wizyta lekarska - je�eli w nast�pstwie zdarzenia 
ubezpieczeniowego ubezpieczony, mał�onek 
ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego 
doznali uszkodzenia ciała lub uszczerbku na 
zdrowiu ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje 
koszty wizyty  lekarza w miejscu pobytu 
ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego lub 
dziecka ubezpieczonego maksymalnie 2 razy  
w roku, do ł�cznej kwoty 1000 PLN w odniesieniu 
do jednego i wszystkich zdarze� 
ubezpieczeniowych w ci�gu roku 
ubezpieczeniowego. 

3)  Wizyta piel�gniarki - je�eli w nast�pstwie 
zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony, 
mał�onek ubezpieczonego lub dziecko 
ubezpieczonego doznali uszkodzenia ciała lub 
uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel 
zorganizuje i pokryje koszty wizyty piel�gniarki w 
miejscu pobytu ubezpieczonego, mał�onka 
ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego.  
Na �wiadczenie przysługuje ł�czny limit  
w wysoko�ci 300 PLN w odniesieniu do jednego  
i wszystkich zdarze� ubezpieczeniowych w ci�gu 
roku ubezpieczeniowego. 

4)  Dostawa leków i sprz�tu rehabilitacyjnego –  
w sytuacji gdy ubezpieczony, mał�onek 
ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego  
w nast�pstwie zdarzenia ubezpieczeniowego, 
zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego, 
wystawionego zgodnie z przepisami prawa,  
wymagaj� le�enia – co najmniej 5 dni, 
ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty 
dostarczenia leków i sprz�tu rehabilitacyjnego do 
miejsca zamieszkania ubezpieczonego, mał�onka 
ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego, do 
ł�cznej kwoty 1000 PLN w odniesieniu do jednego 
i wszystkich zdarze� ubezpieczeniowych w ci�gu 
roku ubezpieczeniowego. W przypadku gdy 
miejsce zamieszkania ubezpieczonego, mał�onka 
ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego nie 
jest tym samym miejscem zamieszkania dla 
wszystkich wymienionych wy�ej osób 
ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty 
dostarczenia leków i sprz�tu rehabilitacyjnego do 
miejsca zamieszkania ubezpieczonego. 

5)  Opieka domowa po hospitalizacji - je�eli 
ubezpieczony, mał�onek ubezpieczonego lub 
dziecko ubezpieczonego na skutek zdarzenia 
ubezpieczeniowego byli hospitalizowani przez 
okres minimum 5 dni oraz istnieje konieczno�� 
przebywania na zwolnieniu lekarskim, 
ubezpieczyciel zapewnia zorganizowanie  
i pokrycie kosztów opieki piel�gniarskiej po 
zako�czeniu hospitalizacji, w limicie do 72 godzin 
na zdarzenie ubezpieczeniowe. 

6)  Całodobowa opieka piel�gniarki w szpitalu -  
w przypadku wyst�pienia zdarzenia 
ubezpieczeniowego u ubezpieczonego, mał�onka 
ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego, 
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wymagaj�cego co najmniej 7 dniowego pobytu  
w szpitalu, wymagaj�cego całodobowego nadzoru 
piel�gniarki ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje 
koszty opieki piel�gniarskiej w ł�cznym limicie 
1000 PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich 
zdarze� ubezpieczeniowych w ci�gu roku 
ubezpieczeniowego. 

7)  Opieka nad dzie�mi lub osobami 
niesamodzielnymi - je�eli na skutek zdarzenia 
ubezpieczeniowego ubezpieczony lub mał�onek 
ubezpieczonego przebywaj� w szpitalu 
ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty: 

a) przewozu dzieci/osób niesamodzielnych  

w towarzystwie osoby uprawnionej do opieki 

do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej 

do opieki i ich powrotu (bilety kolejowe lub 

autobusowe pierwszej klasy), 

b) lub przejazdu osoby wyznaczonej do 
opieki nad dzie�mi/osobami 
niesamodzielnymi z jej miejsca 

zamieszkania do miejsca zamieszkania 

ubezpieczonego lub mał�onka 

ubezpieczonego i jej powrotu (bilety kolejowe 

lub autobusowe pierwszej klasy), 

c) opieki nad dzie�mi/osobami 
niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania 

ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego 

lub dziecka ubezpieczonego maksymalnie do  

3 dni. Je�eli po upływie tego okresu b�dzie 

istniała konieczno�� przedłu�enia opieki, 

centrum operacyjne doło�y stara� w celu 

zorganizowania opieki przez dalsz� rodzin�. 

Ubezpieczyciel spełnia �wiadczenia, o których mowa  

w pkt 7) wył�cznie wtedy, gdy w miejscu zamieszkania 

ubezpieczonego nie ma �adnej osoby mog�cej 

zapewni� opiek� nad dzie�mi lub osobami 

niesamodzielnymi. 

4. O zasadno�ci organizacji i pokrycia kosztów 

wszystkich �wiadcze�, o których mowa w ust. 3 

decyduje lekarz uprawniony. 

5. W ramach �wiadcze� wymienionych w ust. 1 pkt 2) 

ubezpieczyciel gwarantuje ubezpieczonemu, 

mał�onkowi ubezpieczonego lub dziecku 

ubezpieczonego, pomoc psychologa. Je�eli na skutek 

trudnej sytuacji losowej o której mowa w ust. 1 pkt 2) 

b�dzie wskazana zdaniem lekarza uprawnionego 

konsultacja z psychologiem, ubezpieczyciel zapewnia 

organizacje i pokrycie kosztów wizyt u psychologa  

w ł�cznym limicie do 1600 PLN w odniesieniu do 

jednego i wszystkich zdarze� ubezpieczeniowych  

w ci�gu roku. 
6. Je�eli usługa gwarantowana w ramach �wiadcze� 

assistance medycznego przekroczy limit kosztów 

okre�lony w Warunkach, mo�e by� ona wykonana 

przez centrum operacyjne, o ile ubezpieczony, 

mał�onek ubezpieczonego lub dziecko 

ubezpieczonego lub ich przedstawiciel ustawowy 

wyrazi zgod� – w sposób zaakceptowany przez 

ubezpieczyciela, na pokrycie ró�nicy pomi�dzy 

kosztami faktycznymi a zagwarantowanym przez 

ubezpieczyciela limitem. 

7. Limity kosztów okre�lonych w ust. 3 i ust. 5. odnosz� 

si� oddzielnie do ubezpieczonego, mał�onka 

ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego. 

8. W ramach �wiadcze� wymienionych w ust. 1 pkt 3) 

ubezpieczyciel gwarantuje ubezpieczonemu, 

mał�onkowi ubezpieczonego lub dziecku 

ubezpieczonego. 
1)  informowanie o pa�stwowych i prywatnych 

placówkach słu�by zdrowia w razie choroby lub 

urazu, do których doszło poza miejscem 

zamieszkania, 

2)  informowanie o działaniu leków, skutkach 

ubocznych, interakcjach z innymi lekami, 

mo�liwo�ci przyjmowania w czasie ci��y itp, 
3)  informowanie o placówkach prowadz�cych 

zabiegi rehabilitacyjne,  

4)  informowanie o placówkach handlowych 

oferuj�cych sprz�t rehabilitacyjny, 

5)  informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak 

nale�y si� przygotowywa� do zabiegów lub bada� 

medycznych. 
6)  Informacje o dietach, zdrowym  �ywieniu, 

7)  dost�p do infolinii medycznej, polegaj�cy na 

telefonicznej rozmowie z lekarzem dy�urnym 

Centrum Pomocy, który w miar� posiadanej 

wiedzy specjalistycznej oraz istniej�cych 

mo�liwo�ci, udzieli ubezpieczonemu, mał�onkowi 

ubezpieczonego lub dziecku ubezpieczonego 

ustnej informacji, co do dalszego post�powania. 

Informacje nie maj�  charakteru diagnostycznego  

i leczniczego i nie mog� by� traktowane jako 

podstawa do jakichkolwiek roszcze� wobec 

lekarza uprawnionego lub ubezpieczyciela.  

 
§ 8 

1. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela nie obejmuje: 

1) �wiadcze� i usług  poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, 

mał�onka ubezpieczonego lub dziecka 

ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia 

i uzyskania zezwolenia centrum operacyjnego, 

nawet gdy koszty te mieszcz� si� w granicach 

limitów odpowiedzialno�ci, z zastrze�eniem  

§9 ust. 5, 

3) kosztów zakupu leków (ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialno�ci za braki w asortymencie leków 

w aptekach), 

4) kosztów zakupu  lub wypo�yczenia  sprz�tu 

rehabilitacyjnego, 

5) kosztów powstałych z tytułu i w nast�pstwie: 

a) leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, zabiegów 

ze wskaza� estetycznych, helioterapii, 

b) epidemii, ska�e� i katastrof naturalnych, wojny, 

działa� wojennych, konfliktów zbrojnych, 

zamieszek, rozruchów, zamachu stanu, aktów 

terroru, 

c) pozostawania/działania ubezpieczonego, 

mał�onka ubezpieczonego lub dziecka 

ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, 
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narkotyków lub innych substancji toksycznych  

o podobnym działaniu, leków nie przepisanych 

przez lekarza lub u�ytych niezgodnie  

z zaleceniem lekarskim b�d� ze wskazaniem 

ich u�ycia, 

d) chorób psychicznych, 

e) popełnienia przest�pstwa lub usiłowania 

popełnienia przest�pstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 

Nr 88, poz. 553, wraz z pó�niejszymi 

zmianami), 

f) uprawiania nast�puj�cych niebezpiecznych 

sportów lub aktywno�ci fizycznej: narciarstwo 

alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, lotnictwo, 

nurkowanie przy u�yciu specjalistycznego 

sprz�tu, skoki na gumowej linie, 

spadochroniarstwo, speleologia, sporty 

motorowodne, szybownictwo, wy�cigi 

samochodowe i motocyklowe, 

g) działania energii j�drowej, promieniowania 

radioaktywnego i pola elektromagnetycznego  

w zakresie szkodliwym dla człowieka, z 

wył�czeniem stosowania wy�ej wymienionych  

w terapii zgodnie z  zaleceniami lekarskimi, 

h) poddania si� przez ubezpieczonego, mał�onka 

ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego 

leczeniu o charakterze medycznym, 

zachowawczym lub zabiegowym, chyba �e 

przeprowadzenie go było zalecone przez 

lekarza, 

i) popełnienia lub usiłowania popełnienia  

samobójstwa, samookaleczenia lub 

okaleczenia na własn� pro�b�, niezale�nie od 

stanu poczytalno�ci, 

j) Zespołu Nabytego Niedoboru Odporno�ci 

(AIDS), 

k) chorób przewlekłych. 

6) zdarze� i nast�pstw zdarze�, które wyst�piły poza 

terytorium Polski. 
2. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela nie obejmuje 

jakichkolwiek szkód na mieniu lub osobie 
ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego lub 
dziecka ubezpieczonego powstałych w zwi�zku ze 
�wiadczeniem usług zorganizowanych przez 
ubezpieczyciela.  

§ 9 
1. 	wiadczenia realizowane s� wył�cznie na podstawie 

telefonicznego wniosku zgłoszonego przez 
ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego lub 
dziecko ubezpieczonego w przypadku zaistnienia 
zdarzenia uprawniaj�cego do �wiadcze� assistance 
medycznego. Ubezpieczony, mał�onek 
ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego s� 
zobowi�zani, przed podj�ciem działa� we własnym 
zakresie, do skontaktowania si� z centrum 
operacyjnym czynnym przez cał� dob�. 

2. Osoby kontaktuj�ce si� z centrum operacyjnym, o 
których mowa w ust. 1, powinny poda� nast�puj�ce 
informacje: 
1) nr PESEL ubezpieczonego, 
2) imi� i nazwisko ubezpieczonego, 
3) adres zamieszkania, 
4) numer certyfikatu, 

5) krótki opis zdarzenia i rodzaju koniecznej pomocy, 
6) numer telefonu do kontaktu zwrotnego, 
7) inne informacje konieczne pracownikowi centrum 

operacyjnego do zorganizowania pomocy  
w ramach �wiadczonych usług.  

3. Je�eli osob� korzystaj�c� ze �wiadcze� assistance 
medycznego nie jest ubezpieczony, obowi�zana jest 
ona na wezwanie centrum operacyjnego okaza� 
dokument niezb�dny do stwierdzenia pokrewie�stwa  
z ubezpieczonym. 

4. Ubezpieczony, mał�onek ubezpieczonego lub dziecko 
ubezpieczonego zobowi�zani s� na wniosek centrum 
operacyjnego do dostarczenia wskazanych 
dokumentów, do których nale�� w szczególno�ci 
za�wiadczenia i skierowania lekarskie, recepty, 
oryginały faktur. 

5. W przypadku gdy ubezpieczony, mał�onek 
ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego nie 
wypełni� obowi�zków okre�lonych w ust�pach 
powy�szych ubezpieczyciel ma prawo odmówi� 
spełnienia �wiadczenia. 

6. W wyj�tkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia 
losowego lub działania siły wy�szej ubezpieczony, 
mał�onek ubezpieczonego lub dziecko 
ubezpieczonego nie mogli skontaktowa� si�  
z centrum operacyjnym i w zwi�zku z tym sami 
ponie�li koszty �wiadcze� assistance medycznego,  
o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1) - 3), ubezpieczyciel 
zwróci ubezpieczonemu, mał�onkowi ubezpieczonego 
lub dziecku ubezpieczonego poniesione przez nich 
koszty. Zwrot kosztów b�dzie nast�pował na 
podstawie dokumentów potwierdzaj�cych zaj�cie 
zdarzenia i poniesienie kosztów tj. dokumentu 
stwierdzaj�cego przyczyny i zakres udzielonej pomocy 
medycznej oraz oryginały rachunków i oryginały 
dowodów ich zapłaty. Zwrot kosztów nast�puje w 
takim zakresie, w jakim zostały one udokumentowane 
przez ubezpieczonego, mał�onka ubezpieczonego lub 
dziecko ubezpieczonego, w granicach limitów 
okre�lonych w § 7 ust. 3 pkt 1) - 3), przy czym 
dodatkowo ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do 
zwrotu kosztów w takiej wysoko�ci, jak� poniósłby  
w przypadku organizowania �wiadcze� assistance 

medycznego we własnym zakresie. 
7. Przez dat� zaistnienia zdarzenia, rozumie si� 

faktyczn� dat� zaj�cia zdarzenia, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 pkt 2). 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami 

maj� zastosowanie postanowienia OWU. 
 

§ 11 
Niniejsze Warunki zostały zatwierdzone Uchwał�  
nr 26/2012 Zarz�du Towarzystwa Ubezpiecze� na �ycie 
„WARTA” S.A. i wprowadzone w �ycie z dniem  
1 marca 2012 roku. 

 

 

 

 
Prezes Zarz�du 

TUn� „WARTA” S.A.  
Jarosław Parkot 

 Wiceprezes Zarz�du 
TUn� „WARTA” S.A. 

Paweł Bednarek 
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