
ANEKS 
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 

 

Na mocy niniejszego Aneksu do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: 

a) Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN 

b) Indywidualne Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ 

c) Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe 
d) Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie 

e) Ubezpieczenie Terminowe na śycie 

f) Ubezpieczenie Wypadkowe na śycie CZERWONE ŚWIATŁO 

g) Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne 

h) Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne 
i) Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP 

j) Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe 

k) Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA 

l) Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej  

zwanymi dalej OWU, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1 

1. W treści OWU: 

1) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne, Indywidualne Ubezpieczenie 
Posagowe, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na 
śycie, Ubezpieczenie Wypadkowe na śycie CZERWONE ŚWIATŁO, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem 
WARTA VIP, 

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu: 

„Gdyby w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia  okazało się niemoŜliwe, 
świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia,  w którym przy zachowaniu naleŜytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe.” 

„Gdyby w powyŜszym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności 
wypłaty świadczenia  okazało się niemoŜliwe, świadczenie ubezpieczyciela zostanie wypłacone w 
ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie tych 
okoliczności było moŜliwe.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Gdyby w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemoŜliwe, 
świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia,  w którym przy zachowaniu naleŜytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe. JednakŜe bezsporną część świadczenia 
ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania wniosku o wypłatę 
świadczenia.” 

2) do produktu Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe: 

- w § 16 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „5. Gdyby w powyŜszym terminie wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia 
zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemoŜliwe, świadczenie zakładu ubezpieczeń 
zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu naleŜytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe. JednakŜe bezsporną część świadczenia 
ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania wniosku o wypłatę 
świadczenia. Pierwsze świadczenie rentowe zostanie wypłacone w wysokości uwzględniającej 
wypłaty świadczeń rentowych począwszy od dnia zgonu ubezpieczonego (bez jakichkolwiek 
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odsetek), pozostałe świadczenia rentowe wypłacane będą w takich terminach i na takich 
zasadach na jakich wypłacane były ubezpieczonemu.” 

3) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne, Indywidualne Ubezpieczenie 
Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
Posagowe, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA „Wariant 1”, 
Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, w postanowieniach dot. trybu wypłaty 
świadczenia 

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu: 

„JeŜeli przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę świadczenia okaŜe się, Ŝe we wniosku została 
błędnie podana data urodzin ubezpieczonego, to wysokość świadczenia zostanie odpowiednio 
skorygowana.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„JeŜeli przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę świadczenia okaŜe się, Ŝe we wniosku o zawarcie 
umowy ubezpieczenia została błędnie podana data urodzin ubezpieczonego, to wysokość 
świadczenia podlega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku wynikającym z 
porównania składki jaka została ustalona z uwzględnieniem błędnej daty urodzin ubezpieczonego 
do składki jaka by była naleŜna, gdyby została podana prawidłowa data urodzin ubezpieczonego.”  

4) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, 
Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem 
WARTA VIP, Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne, Indywidualne Ubezpieczenie na 
śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Ubezpieczenie Wypadkowe na śycie CZERWONE 
ŚWIATŁO, Indywidualne Ubezpieczenie RENTOWE,  

skreśla się zapisy odpowiednio w następującym brzmieniu: 

„W przypadku wskazań kwotowych lub jeŜeli suma wskazań procentowych jest wyŜsza niŜ 100% 
sumy ubezpieczenia, przyjmuje się, Ŝe udziały uprawnionych w sumie ubezpieczenia są równe.” 

„W przypadku wskazań kwotowych lub jeŜeli suma wskazań procentowych jest wyŜsza niŜ 100% 
świadczenia, przyjmuje się, Ŝe udziały uprawnionych w świadczeniu są równe.” 

5) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne, Indywidualne Ubezpieczenie 
Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
Posagowe, Ubezpieczenie Wypadkowe na śycie CZERWONE ŚWIATŁO, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem 
WARTA VIP, Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe, 

skreśla się zapisy w następującym brzmieniu: 

„Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie 
ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.” 

„Wszelkie obowiązki ubezpieczyciela wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym obowiązki informacyjne, będą realizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa 
obowiązującymi na dzień realizacji danego obowiązku. W szczególności w przypadku, gdy 
przepisy prawa obowiązujące na dzień realizacji danego obowiązku będą przewidywały węŜszy 
zakres zobowiązań, niŜ wynikający z niniejszych OWU lub nie będą nakładały na ubezpieczyciela 
określonego obowiązku, zakres zobowiązań ciąŜący na ubezpieczycielu będzie ustalany na 
podstawie ww. przepisów prawa.” 

 6) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, 
Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, 
Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Wypadkowe na śycie CZERWONE 
ŚWIATŁO, Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie 
Inwestycyjne, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Indywidualne 
Ubezpieczenie Rentowe,  
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w miejsce zapisów o następującym brzmieniu: 

„Przez dzień złoŜenia wniosku do ubezpieczyciela (lub odpowiednio doręczenia lub otrzymania 
wniosku przez ubezpieczyciela) rozumie się dzień doręczenia kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku na adres siedziby ubezpieczyciela.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Przez dzień złoŜenia wniosku do ubezpieczyciela (lub odpowiednio doręczenia lub otrzymania 
wniosku przez ubezpieczyciela) rozumie się dzień doręczenia kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku do ubezpieczyciela.” 

 

7) do produktu Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, Indywidualne Ubezpieczenie 
na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne, Indywidualne 
Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne, Indywidualne 
Ubezpieczenie Posagowe, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY 
SPOKÓJ, 

 w miejsce zapisów odpowiednio w następującym brzmieniu :  

„W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia trwa od dnia doręczenia do siedziby ubezpieczyciela 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego i ubezpieczonego  wniosku          
o zawarcie umowy ubezpieczenia pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki przez 
ubezpieczającego w wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela  w terminie, o którym mowa w §5 
ust. 3.”  

„W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia trwa od dnia doręczenia do siedziby ubezpieczyciela 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego i ubezpieczonego wniosku o 
zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia pierwszej deklarowanej składki, o 
której mowa w § 5 ust. 1.” 

„W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia trwa od dnia doręczenia do siedziby ubezpieczyciela 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego i ubezpieczonego wniosku o 
zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki regularnej  w wysokości 
ustalonej przez ubezpieczyciela.” 

„W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia trwa od dnia doręczenia do siedziby ubezpieczyciela 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego i ubezpieczonego wniosku o 
zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki w wysokości ustalonej przez 
ubezpieczyciela.”  

„W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia trwa od dnia doręczenia do siedziby ubezpieczyciela 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego i ubezpieczonego  wniosku o 
zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia pierwszej składki regularnej lub 
jednorazowej w wysokości co najmniej minimalnej  ustalonej przez ubezpieczyciela .” 

„W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia trwa od dnia doręczenia do siedziby ubezpieczyciela 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki w wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela .” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia zawarta jest w dniu doręczenia do ubezpieczyciela 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego i ubezpieczonego  wniosku          
o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia pierwszej deklarowanej składki  w 
wysokości /składki regularnej w wysokości /składki w wysokości /pierwszej składki regularnej lub 
jednorazowej w wysokości co najmniej minimalnej * ustalonej przez ubezpieczyciela.”     

* zapis w zaleŜności od produktu  
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8)  do produktu Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej 

w miejsce zapisu w następującym brzmieniu: 

„Umowa w zakresie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej zawarta jest w dniu doręczenia do 
siedziby ubezpieczyciela poprawnie wypełnionego wniosku o zawarcie podstawowej umowy 
ubezpieczenia podpisanego przez ubezpieczającego i ubezpieczonego wraz z dowodem wpłaty 
pierwszej składki w wysokości określonej przez ubezpieczyciela.”    

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Umowa w zakresie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej zawarta jest w  dniu doręczenia do  
ubezpieczyciela poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego i 
ubezpieczonego  wniosku o zawarcie podstawowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem 
opłacenia pierwszej składki w wysokości określonej przez ubezpieczyciela.” 

9) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne oraz Indywidualne Ubezpieczenie 
Inwestycyjne, 

w § 5 ust.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „5. Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień wpływu składki w wysokości wynikającej z umowy 
ubezpieczenia na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela.” 

10)  do produktu Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, 

w § 5 ust.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień wpływu składki na rachunek wskazany przez 
ubezpieczyciela.” 

11) do produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne, 

do § 7 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 

„5. Tryb indeksacji składki, o którym mowa w ust.4, ma na celu ograniczenie opłat z tytułu ryzyka i 
zwiększenie wartości polisy.” 

12) do produktu: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie – EKSTRAKONTYNUACJA „Wariant 1”, 

§ 4 ust.11 WU Wariant 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia jest zawarta w dniu doręczenia do ubezpieczyciela 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki w wysokości ustalonej przez  ubezpieczyciela z 
zastrzeŜeniem, iŜ odpowiedzialność  ubezpieczyciela z tytułu Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej nie moŜe rozpocząć się wcześniej niŜ pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa z tytułu grupowego ubezpieczenia na 
Ŝycie.”  

13) do produktu w treści OWU: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie – EKSTRAKONTYNUACJA 
„Wariant 2”, 

§ 6 ust.4 i ust.5 WU Wariant 2 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie: 

„4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit b) WU 
Wariant 2, kończy się niezaleŜnie od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego, w najbliŜszą 
rocznicę polisy następującą po dniu ukończenia przez ubezpieczonego wieku 70 lat. 

5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3-4 WU Wariant 
2, kończy się niezaleŜnie od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego w najbliŜszą rocznicę 
polisy następującą po dniu ukończenia przez ubezpieczonego wieku 65 lat.” 

§ 6 ust.2 OWDU Powstania Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego otrzymuje 
następujące brzmienie: 

 „2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczonego kończy się niezaleŜnie od postanowień umowy ubezpieczenia, w najbliŜszą 
rocznicę polisy następującą po dniu ukończenia przez ubezpieczonego wieku 60 lat jeŜeli 
ubezpieczony jest kobietą lub 65 lat jeŜeli ubezpieczony jest męŜczyzną.” 

14) do produktu Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe, 
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w § 1 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie: 

„15) wskaźnik indeksacji – procent ustalany przez ubezpieczyciela na maksymalnym poziomie 
trzech punktów procentowych powyŜej publikowanego przez GUS, wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych,” 

w § 9 ust.1 skreśla się pkt 8) 

15) do produktu Ubezpieczenie Terminowe na śycie, 

w § 4 skreśla się ust. 10 i ust.12 o następującym brzmieniu: 

„10. W przypadku, gdy na rzecz ubezpieczonego zawarta została i w tym samym czasie 
obowiązuje więcej niŜ jedna umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 9, ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność i wypłaca świadczenia wyłącznie na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej 
najwcześniej, z zastrzeŜeniem ust. 12. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pozostałych 
umów ubezpieczenia zawartych na rzecz ubezpieczonego jest wyłączona. 

12. W przypadku, gdy na rzecz ubezpieczonego zawarta została z tym samym początkiem 
obowiązywania więcej niŜ jedna umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 9, w przypadku 
zajścia zdarzenia ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie umowy ubezpieczenia z 
najwyŜszą sumą ubezpieczenia.” 

§ 10 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. W przypadku ponownego zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 6 
ust. 3, odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, w przypadku zajścia zdarzeń objętych 
ochroną ubezpieczeniową, jeŜeli do ich spowodowania przyczyniła się choroba zdiagnozowana 
lub leczona przed dniem zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia lub wypadek zaistniały przed 
tym dniem.” 

16) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne, 

a) w miejsce zapisów o następującym brzmieniu: 

„Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy ubezpieczenia, przysługuje zwrot składki opłaconej 
zgodnie z § 5 ust. 1. Przy zwrocie składki potrącona zostaje opłata manipulacyjna, której 
wysokość i sposób pobierania określone są w tabeli opłat, o której mowa w § 24 ust. 3.” 

„Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy ubezpieczenia, przysługuje zwrot składki, o ile nie 
zaistniało zdarzenie objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Przy zwrocie składki potrącona 
zostaje opłata manipulacyjna, której wysokość i sposób pobierania określone są w tabeli opłat, o 
której mowa w § 28 ust. 4.” 

„Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy ubezpieczenia, przysługuje zwrot składki, o ile nie 
zaistniało zdarzenie objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Przy zwrocie składki potrącona 
zostaje opłata manipulacyjna, której wysokość i sposób pobierania określone są w tabeli opłat, o 
której mowa w § 28 ust. 3.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy ubezpieczenia, przysługuje zwrot składki 
pomniejszonej o opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe proporcjonalnie za wykorzystany okres 
ubezpieczenia.”  

b) w Tabeli opłat: 
- do Indywidualnego Ubezpieczenia na śycie śYCIOWY PLAN skreśla się pkt 4.; 

- do Indywidualnego Ubezpieczenia Uniwersalnego skreśla się pkt 6.; 

- do Indywidualnego Ubezpieczenia Inwestycyjnego skreśla się pkt 7. 

17) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne oraz Indywidualne Ubezpieczenie 
Inwestycyjne, 

w miejsce zapisu o następującym brzmieniu: 

„Ubezpieczającemu, który odstąpił lub wypowiedział umowę ubezpieczenia przysługuje zwrot 
opłaty za ryzyko, proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpieczenia.” 

wprowadza się zapis odpowiednio w następującym brzmieniu: 
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 „Ubezpieczającemu, który wypowiedział umowę ubezpieczenia przysługuje zwrot opłaty za 
ryzyko ubezpieczeniowe, proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpieczenia.” 

2. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Ubezpieczonego PowaŜnego 
Zachorowania: 

1) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
na śycie EKSTRAKONTYNUACJA,  

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu: 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy, 
licząc od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niŜ w dniu 
następnym po zapłaceniu składki, o której mowa w § 5 niniejszych Warunków, z zastrzeŜeniem 
postanowień ust. 3.” 
 
wprowadza się zapisy odpowiednio w następującym brzmieniu: 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy, 
licząc od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niŜ w dniu 
następnym po zapłaceniu składki, o której mowa w § 5 niniejszych Warunków, z zastrzeŜeniem 
postanowień ust. 3 i ust. 4.” 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy, 
licząc od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niŜ w dniu 
następnym po zapłaceniu składki, o której mowa w § 5 niniejszych Warunków, z zastrzeŜeniem 
postanowień ust. 2 i ust. 3.” 
 
2) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 

Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, w postanowieniach dot. odpowiedzialności 
ubezpieczyciela  

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:  

„Okres 6 miesięcy, o którym mowa w ust.1, nie ma zastosowania w przypadku przedłuŜenia 
dodatkowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia.” 
 
3) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, 

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na śycie, 
Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z 
Funduszem WARTA VIP, w postanowieniach dot. odpowiedzialności  

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Z chwilą zakończenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego 
powaŜnego zachorowania ubezpieczyciel nie pobiera składki z tytułu dodatkowej umowy 
ubezpieczenia.” 
 
4) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN oraz Indywidualne 

Ubezpieczenie Uniwersalne, w postanowieniach dot. odpowiedzialności  

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Z chwilą zakończenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego 
powaŜnego zachorowania ubezpieczyciel nie pobiera opłaty za dane ryzyko ubezpieczeniowe.” 

5) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP,   
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w miejsce zapisów o następującym brzmieniu: 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania dotyczy tylko tych rodzajów powaŜnych zachorowań, które nie wystąpiły u 
ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka 
powaŜnego zachorowania.” 
 
wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania nie dotyczy tych powaŜnych zachorowań, które wystąpiły juŜ u ubezpieczonego 
(były zdiagnozowane lub leczone) przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie 
ryzyka powaŜnego zachorowania.” 

6) do produktu Ubezpieczenie Terminowe na śycie,  

w miejsce zapisu o następującym brzmieniu: 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania dotyczy tylko tych rodzajów powaŜnych zachorowań, które nie wystąpiły u 
ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka 
powaŜnego zachorowania, z zastrzeŜeniem ust.7.” 
 
wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania nie dotyczy tych powaŜnych zachorowań, które wystąpiły juŜ u ubezpieczonego 
(były zdiagnozowane lub leczone) przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie 
ryzyka powaŜnego zachorowania, z zastrzeŜeniem ust.7.” 

7) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na 
śycie, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na 
śycie z Funduszem WARTA VIP,   

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu: 

„Świadczenie z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego zachorowania ubezpieczyciel 
wypłaca ubezpieczonemu na podstawie kompletnego wniosku, złoŜonego na formularzu 
ubezpieczyciela wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą wystąpienie powaŜnego 
zachorowania.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„Świadczenie z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego zachorowania, ubezpieczyciel 
wypłaca ubezpieczonemu na podstawie kompletnego wniosku, który ubezpieczony moŜe złoŜyć 
na formularzu ubezpieczyciela. Do wniosku ubezpieczony załącza dokumentację medyczną 
potwierdzającą wystąpienie powaŜnego zachorowania.” 

8) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na 
śycie, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na 
śycie z Funduszem WARTA VIP,   

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu: 

„JeŜeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty doręczenia ubezpieczycielowi wniosku o 
wypłatę świadczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia nastąpi zgon ubezpieczonego, 
wówczas świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego, do którego wypłaty zobowiązany jest 
ubezpieczyciel, pomniejszane jest o kwotę świadczenia z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego 
powaŜnego zachorowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie 
poprzedzającym zgon ubezpieczonego.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„JeŜeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty doręczenia ubezpieczycielowi wniosku o 
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wypłatę świadczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia nastąpi zgon ubezpieczonego, 
który pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z powaŜnym zachorowaniem, wówczas 
świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego, do którego wypłaty zobowiązany jest ubezpieczyciel, 
pomniejszane jest o kwotę świadczenia z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego powaŜnego 
zachorowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie 
poprzedzającym zgon ubezpieczonego.” 

3. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Operacji Ubezpieczonego: 

1) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, w postanowieniach dot. odpowiedzialności 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:  

„Okres 90 dni, o którym mowa w ust.1, nie ma zastosowania w przypadku przedłuŜenia 
dodatkowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia.” 

2) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP w 
postanowieniach dot. zasad wypłaty świadczenia 

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu:  

„W przypadku przeprowadzenia operacji nie objętej katalogiem operacji, ubezpieczyciel wypłaca 
ubezpieczonemu świadczenie według poziomu trudności wykonania operacji ustalonym przez 
ubezpieczyciela, który jest najbardziej zbliŜony do poziomu trudności operacji, wymienionej w 
katalogu operacji.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„W przypadku przeprowadzenia operacji nie objętej katalogiem operacji, ubezpieczyciel wypłaca 
ubezpieczonemu świadczenie według poziomu trudności wykonania operacji, który według wiedzy 
medycznej odpowiada poziomowi trudności operacji, wymienionej w katalogu operacji.” 

3) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie 
Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, 

skreśla się zapis w następującym brzmieniu: 

„Ubezpieczony zobowiązany jest do powiadomienia ubezpieczyciela o zdarzeniu stanowiącym 
podstawę wypłaty świadczenia w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło, bądź w 
terminie 7 dni od ustania przyczyny uniemoŜliwiającej złoŜenie powiadomienia.” 

4. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia – Dzienne Świadczenie Szpitalne: 

do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na 
śycie, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, w postanowieniach dot. 
odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z pobytem ubezpieczonego w szpitalu wskutek 
choroby 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:  

„Okres 90 dni, o którym mowa w ust.2, nie ma zastosowania w przypadku przedłuŜenia dodatkowej 
umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia.” 

5. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia – „WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY”: 

do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe 
na śycie, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, Ubezpieczenie Wypadkowe na 
śycie CZERWONE ŚWIATŁO, w postanowieniach dot. zakresu ubezpieczenia 

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu:  
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 „Transport jest organizowany o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan 
zdrowia  pacjenta, utrudnia  skorzystanie z  dostępnego  publicznego lub prywatnego środka 
transportu.” 

„Transport jest organizowany o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dostępnego  
publicznego lub prywatnego  środka transportu.” „ 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:  

„Transport jest organizowany o ile według wiedzy lekarza centrum operacyjnego bądź informacji 
uzyskanej od lekarza prowadzącego nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego ze 
względu na zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia ubezpieczonego, małŜonka ubezpieczonego lub dziecka 
ubezpieczonego”. 

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu:  

„W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego ubezpieczony, małŜonek 
ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego nie mogli skontaktować się z centrum operacyjnym i w 
związku z tym sami ponieśli koszty świadczeń assistance medycznego, o których mowa w § 7 ust. 3 
pkt 1), 3) ubezpieczyciel moŜe zwrócić ubezpieczonemu, małŜonkowi ubezpieczonego lub dziecku 
ubezpieczonego w całości bądź częściowo poniesione przez nich koszty, pod warunkiem zgłoszenia 
się do centrum operacyjnego najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zaistnienia zdarzenia 
uprawniającego do świadczeń assistance medycznego i przedstawienia wskazanych przez centrum 
operacyjne dokumentów. Zwrot kosztów będzie następował po zaakceptowaniu przez centrum 
operacyjne. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów w takiej wysokości jaką 
poniosłoby w przypadku organizowania świadczeń assistance medycznego we własnym zakresie.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:  

„W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego ubezpieczony, małŜonek 
ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego nie mogli skontaktować się z centrum operacyjnym i w 
związku z tym sami ponieśli koszty świadczeń assistance medycznego, o których mowa w § 7 ust. 3 
pkt 1), 3) ubezpieczyciel zwróci ubezpieczonemu, małŜonkowi ubezpieczonego lub dziecku 
ubezpieczonego w całości bądź częściowo poniesione przez nich koszty. Zwrot kosztów będzie 
następował na podstawie dokumentów potwierdzających zajście zdarzenia i poniesienia kosztów. 
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów w takiej wysokości jaką poniósłby w 
przypadku organizowania świadczeń assistance medycznego we własnym zakresie.”  

6. w treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia Powstania Inwalidztwa Ubezpieczonego w 
Wyniku Wypadku: 

1) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, 

skreśla się zapis o następującym brzmieniu:  

„JeŜeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu powstania inwalidztwa ubezpieczonego w 
wyniku wypadku, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku nastąpi zgon ubezpieczonego, 
wówczas ze świadczenia wypłacanego z tytułu zgonu ubezpieczonego potrącona zostanie kwota 
świadczenia z tytułu powstania inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku wypłaconego 
przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym zgon ubezpieczonego.” 

2) do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie 
Terminowe na śycie,  

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu:  

„całkowite inwalidztwo – powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, 
wynikającej z zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych Warunków, 
trwałe zmiany w stanie zdrowia, w wyniku których ubezpieczony, zdaniem komisji lekarskiej 
powołanej przez ubezpieczyciela, jest niezdolny do pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,” 
 
„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,” 
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wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:  

„całkowite inwalidztwo – powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, 
wynikającej z zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych Warunków, 
trwałe zmiany w stanie zdrowia, w wyniku których ubezpieczony, zdaniem komisji lekarskiej 
powołanej przez ubezpieczyciela, jest całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i po upływie tego okresu nadal pozostaje 
trwale i całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy oraz zgodnie z wiedzą 
medyczną nie rokuje odzyskania zdolności do pracy,” 

7. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Operacji Ubezpieczonego: 

do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie na 
śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, 

skreśla się zapis o następującym brzmieniu:  

„JeŜeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, a następnie w 
ciągu 6 miesięcy od daty wypadku nastąpi zgon ubezpieczonego, wówczas ze świadczenia 
wypłacanego z tytułu zgonu ubezpieczonego potrącona zostanie kwota świadczenia z tytułu 
dodatkowej umowy ubezpieczenia, wypłaconego przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym 
okresie poprzedzającym zgon ubezpieczonego.” 

8. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia Powstania Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu 
Ubezpieczonego: 

do produktów: Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie 
EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, 

skreśla się zapis o następującym brzmieniu:  

„JeŜeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczonego, a następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku nastąpi zgon ubezpieczonego, 
wówczas ubezpieczyciel pomniejsza świadczenie wypłacane z tytułu zgonu ubezpieczonego o kwotę 
świadczenia wypłaconego z tytułu niniejszej dodatkowej umowy ubezpieczenia w sześciomiesięcznym 
okresie poprzedzającym zgon ubezpieczonego.” 

9. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia: Powstania Częściowego Inwalidztwa 
Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku, Inwalidztwa Ubezpieczonego  

do produktu Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, 

skreśla się zapisy o następującym brzmieniu:  

„JeŜeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu powstania częściowego inwalidztwa 
ubezpieczonego w wyniku wypadku, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku nastąpi zgon 
ubezpieczonego, wówczas ze świadczenia wypłacanego z tytułu zgonu ubezpieczonego potrącona 
zostanie kwota świadczenia z tytułu powstania częściowego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku 
wypadku wypłaconego przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym zgon 
ubezpieczonego.” 

„JeŜeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu inwalidztwa ubezpieczonego, a następnie w ciągu 
6 miesięcy od daty doręczenia ubezpieczycielowi wniosku o świadczenie nastąpi zgon 
ubezpieczonego, wówczas ze świadczenia wypłacanego z tytułu zgonu ubezpieczonego potrącona 
zostanie kwota świadczenia wypłaconego z tytułu inwalidztwa ubezpieczonego, wypłaconego przez 
ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym zgon ubezpieczonego.” 

10. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia Powstania Inwalidztwa Współubezpieczonego w 
Wyniku Wypadku  

do produktu Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe, 

skreśla się zapis o następującym brzmieniu:  

„JeŜeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu powstania inwalidztwa współubezpieczonego w 
wyniku wypadku, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku nastąpi zgon 
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współubezpieczonego, wówczas wypłata w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia 
pomniejszona zostanie o kwotę świadczenia z tytułu powstania inwalidztwa współubezpieczonego w 
wyniku wypadku wypłaconego przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym 
zgon współubezpieczonego.” 

11. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia Renty Posagowej  

do produktu Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe,  

w § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Ubezpieczający moŜe odstąpić lub wypowiedzieć dodatkową umowę ubezpieczenia na zasadach 
określonych w OWU.” 

12. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia Powstania  Trwałej i Całkowitej Niezdolności do 
Pracy Ubezpieczonego 

do produktu Ubezpieczenie Terminowe na śycie,  

w § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, w przypadku powstania trwałej i całkowitej 
niezdolności do pracy ubezpieczonego, jeŜeli do jej powstania przyczyniła się choroba 
zdiagnozowana lub leczona przed dniem zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia lub wypadek 
zaistniały przed tym dniem.” 

13. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia Przejęcia Opłacania Składki w przypadku 
Całkowitego Inwalidztwa Ubezpieczonego: 

do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe 
na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe, 

w miejsce zapisów o następującym brzmieniu:  

„całkowite inwalidztwo – powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynikającej 
z zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych Warunków, trwałe zmiany w 
stanie zdrowia, w wyniku których ubezpieczony, zdaniem komisji lekarskiej powołanej przez 
ubezpieczyciela, jest niezdolny do pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,” 

„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,” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:  

„całkowite inwalidztwo – powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynikającej 
z zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych Warunków, trwałe zmiany w 
stanie zdrowia, w wyniku których ubezpieczony, zdaniem komisji lekarskiej powołanej przez 
ubezpieczyciela, jest całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 12 miesięcy i po upływie tego okresu nadal pozostaje trwale i całkowicie niezdolny 
do wykonywania jakiejkolwiek pracy oraz zgodnie z wiedzą medyczną nie rokuje odzyskania zdolności 
do pracy,” 

14. W treści OW Dodatkowego Ubezpieczenia Osierocenia Dziecka przez Ubezpieczonego w 
Wyniku Wypadku: 

do produktu: Ubezpieczenie Terminowe na śycie,  

w miejsce zapisu o następującym brzmieniu:  

„JeŜeli jest więcej niŜ jedna osoba uprawniona do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, kaŜdej z osób 
uprawnionych zostaje wypłacona część świadczenia odpowiadająca jej udziałowi w kwocie 
świadczenia, przy czym udziały wszystkich osób uprawnionych do świadczenia są równe.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu:  

„JeŜeli jest więcej niŜ jedna osoba uprawniona do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, świadczenie 
wypłaca się kaŜdej z osób uprawnionych w wysokości wynikającej ze wskazania procentowego 
udziału w świadczeniu.” 
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15. W treści wszystkich OWU oraz OW Dodatkowych Ubezpieczeń  

do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne, Indywidualne Ubezpieczenie 
Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
Posagowe, Ubezpieczenie Wypadkowe na śycie CZERWONE ŚWIATŁO, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA, Ubezpieczenie na śycie z Funduszem 
WARTA VIP, jeŜeli występują zapisy dot. wyłączeń o następującym brzmieniu:  

a) „- zatruciem/pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
podobnie działających środków, wyłączając przypadki zaŜycia tych środków zgodnie z zaleceniem 
lekarza,” 

„- zatruciem/pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających, wyłączając przypadki zaŜycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,” 

„- pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, wyłączając przypadki zaŜycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,” 

„- działaniem/pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających, wyłączając przypadki zaŜycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,” 

„- zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, wyłączając przypadki zaŜycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,” 

„- zatruciem/działaniem ubezpieczonego lub współubezpieczonego pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych podobnie działających środków, wyłączając przypadki zaŜycia tych 
środków zgodnie z zaleceniem lekarza,” 

b) „- 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, jazda quadami, sporty 
motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,” 

„- uprawianiem przez współubezpieczonego 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, jazda quadami, sporty 
motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,” 

w miejsce ww. postanowień wprowadza się zapisy w następującym brzmieniu: 

ad. a) „- zatruciem/działaniem ubezpieczonego/lub współubezpieczonego* pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zaŜycia tych środków zgodnie z 
zaleceniem lekarza,”  

ad.b) „-uprawianiem przez ubezpieczonego/lub współubezpieczonego* niebezpiecznych sportów: 
nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, 
szybownictwo, lotnictwo (pilotaŜ sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, 
helikopterów), paralotniarstwo,  motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi 
samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty 
walki, skoki na gumowej linie,” 

*zapis w zaleŜności od produktu 

16. W treści Rozszerzonego Katalogu PowaŜnych Zachorowań WARTA: 

do produktów: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, Indywidualne 
Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie BŁĘKITNY SPOKÓJ, Indywidualne Ubezpieczenie 
Uniwersalne, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na śycie, Ubezpieczenie Terminowe na 
śycie, Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA „Wariant 1”, 
Ubezpieczenie na śycie z Funduszem WARTA VIP, 

w miejsce zapisu o następującym brzmieniu:  

„ZakaŜenie Wirusem HIV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi) - zakaŜenie 
wywołane przez Human Immunodeficiency Virus lub potwierdzona diagnoza Nabytego Zespołu 
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Niedoboru Odporności. Wszystkie poniŜsze warunki muszą być spełnione, aby uznać zasadność 
świadczenia: 
1) zakaŜenie nastąpiło w wyniku uzasadnionej medycznie (z medycznego punktu widzenia) transfuzji 

krwi przeprowadzonej po dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującej swym 
zakresem ryzyko ZakaŜenia Wirusem HIV / Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie 
transfuzji krwi), 

2) instytucja dokonująca transfuzji uznaje swoją odpowiedzialność, 
3) ubezpieczony nie jest hemofilikiem.” 

wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

„ZakaŜenie Wirusem HIV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi) - zakaŜenie 
wywołane przez Human Immunodeficiency Virus lub potwierdzona diagnoza Nabytego Zespołu 
Niedoboru Odporności. Wszystkie poniŜsze warunki muszą być spełnione, aby uznać zasadność 
świadczenia: 
1) zakaŜenie będące następstwem uzasadnionej medycznie transfuzji krwi, przeprowadzonej po dniu 

zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującej swym zakresem ryzyko ZakaŜenia 
Wirusem HIV / Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi),  potwierdzone w 
dostępnej dokumentacji medycznej; 

2)  ubezpieczony nie jest hemofilikiem.”  

17. W treści Dodatkowych Ogólnych Warunków prowadzenia IKE Indywidualnych Program z 
Funduszem IKE WARTA  

do produktu: Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śYCIOWY PLAN, 

w § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „3. Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień wpływu składki w wysokości odpowiadającej co najmniej 
składce minimalnej na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela.” 

§ 2 
Pozostałe postanowienia OWU i Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Dodatkowych nie ulegają zmianie. 

§ 3 
Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń zawarte w niniejszym Aneksie zostały zatwierdzone 
Uchwałą nr 11/2010, Uchwałą nr 12/2010 i Uchwałą nr 13/2010 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń 
na śycie „WARTA” Spółka Akcyjna i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych z dniem  
1 marca 2010 roku.  
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