
 
 
 

OGÓLNE WARUNKI  
DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK 

TRWAŁEJ CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 
W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
1. Umowa zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zwana 

dalej Umową Dodatkową, stanowi integralną część oferowanych przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE” Spółka Akcyjna zwanym dalej „POLISA-
ŻYCIE” S.A. umów ubezpieczenia na życie. 

2. Umowa ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 1 zwana jest dalej Umową 
Podstawową. 

3. Warunkiem zawarcia Umowy Dodatkowej jest zawarcie Umowy Podstawowej.  
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy 

Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Podstawowej.  
 

§ 1.  
Ilekroć w niniejszych warunkach ubezpieczenia użyto określenia:  
1) nieszczęśliwy wypadek - rozumie się przez to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną 

zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych Ogólnych 
Warunków do kategorii nieszczęśliwego wypadku nie zalicza się wypadków 
zaistniałych przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz 
zawału serca lub udaru mózgu;  

2) trwała całkowita niezdolność do pracy - rozumie się przez to całkowitą i trwałą utratę 
zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, potwierdzoną decyzją 
odpowiedniego organu rentowego o przyznaniu renty stałej. Pojęcie to obejmuje 
również całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji; 

3) sporty ekstremalne - rozumie się przez to: sporty wodne - jet skiing, hydrospid, 
kanioning, kitesurfing, nurkowanie, ocean rafling, rafting, samotne wyprawy morskie i 
oceaniczne, surfing, wakeboarding, wędkarstwo pełnomorskie, white water, 
windsurfing; sporty zimowe - Freeskiing, mono-ski, snowboard poza trasami 
narciarskimi, wyprawy polarne i wysokogórskie; sporty powietrzne - abseiling, 
akrobacje powietrzne, bungy jumping, dream jumping, free jumping, free gul, loty 
balonowe, paraglinding/paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa, zjazdy linowe; sporty 
ziemne - ewolucje na deskorolkach, łyżworolkach i BMX-ach, quady, handbike, cross i 
rajd konny, Krav Maga, off-road, paintball jeśli uczestnicy nie są członkami klubu lub 
nie posiadają stroju ochronnego, rajdy samochodowe i motocyklowe, sandboarding, 
saneczki uliczne, strzelanie poza strzelnicą, zorbing.  

 
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  

§ 2.  
1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy Dodatkowej polega na 

wypłacie w przypadku orzeczenia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do 
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenia w postaci renty miesięcznej w 
wysokości 1.000,00 zł, 1.500,00 zł lub 2.000,00 zł, płatnej zgodnie z postanowieniami 
ust. 2. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest przez okres kolejnych 120 miesięcy 
począwszy od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
zawiadomienie o zajściu zdarzenia, lecz nie dłużej niż do dnia zgonu Ubezpieczonego. 

 
UMOWA DODATKOWA  

warunki zawarcia Umowy Dodatkowej  
§ 3.  

Umowa Dodatkowa może zostać zawarta wyłącznie jako rozszerzenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu z tytułu Umowy Podstawowej.  
 

zasady zawarcia i przystąpienia do Umowy Dodatkowej  
§ 4.  

Umowę Dodatkową zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie Umowy 
Dodatkowej.  
 

§ 5.  
1. Zawarcie Umowy Dodatkowej łącznie z Umową Podstawową „POLISA-ŻYCIE” S.A. 

potwierdza wystawieniem polisy.  
2. W przypadku, gdy Umowa Dodatkowa zostaje zawarta w okresie trwania Umowy 

Podstawowej jej zawarcie „POLISA-ŻYCIE” S.A. potwierdza stosownym aneksem do 
polisy.  

 
czas trwania Umowy Dodatkowej  

§ 6.  
Umowę Dodatkową zawiera się na czas nieokreślony, z dniem wskazanym na polisie lub  
w aneksie do polisy.  
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 7.  

1. Ubezpieczający posiada prawo odstąpienia od Umowy Dodatkowej na zasadach 
określonych w Umowie Podstawowej. 

2. Odstąpienie od Umowy Dodatkowej nie skutkuje odstąpieniem od Umowy 
Podstawowej. 

 
 

 
WYPOWIEDZENIE UMOWY 

§8 
1. Ubezpieczający posiada prawo wypowiedzenia Umowy Dodatkowej na zasadach 

określonych w Umowie Podstawowej. 
2. Wypowiedzenie Umowy Dodatkowej nie skutkuje wypowiedzeniem Umowy 

Podstawowej. 
 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA I SPOSÓB PŁATNOŚCI  
§ 9.  

1. Składka obliczana jest zgodnie z „Taryfą składek do Ogólnych Warunków 
Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy w 
Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku”, obowiązującą w dniu złożenia wniosku o zawarcie 
Umowy Dodatkowej. 

2. Wysokość składki z tytułu Umowy Dodatkowej ustalana według następujących 
kryteriów: 
1) wysokość świadczenia,  
2) wiek Ubezpieczonego, 
3) częstotliwość opłacania składek. 

3. Wysokości składki i świadczenia podane są na polisie ubezpieczeniowej lub w aneksie 
do polisy. 

4. Składka z tytułu Umowy Dodatkowej winna być opłacana łącznie ze składką z tytułu 
Umowy Podstawowej. Wpłata niepełnej składki będzie zaliczana w pierwszej kolejności 
na poczet składki z tytułu Umowy Podstawowej. 

5. W przypadku nieopłacenia w terminie składki należnej z tytułu Umowy Dodatkowej, 
„POLISA – ŻYCIE” S.A. wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki wyznaczając 
dodatkowy 7 dniowy termin jej zapłaty.  

6. Jeżeli składka nie zostanie opłacona w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 5 
Umowę Dodatkową uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego wraz z 
ustaniem odpowiedzialności „POLISA – ŻYCIE” S.A. ze skutkiem na ostatni dzień 
okresu ubezpieczenia, za który została opłacona ostatnia składka.  

7. W przypadku opłacenia zaległej składki w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 
5 „POLISA –ŻYCIE” S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z zachowaniem ciągłości 
odpowiedzialności ubezpieczeniowej.  

 
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI  

§ 10.  
1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy Dodatkowej rozpoczyna się 

od dnia wskazanego na polisie lub w aneksie do polisy, nie wcześniej jednak niż od 
pierwszego dnia okresu polisowego Umowy Podstawowej, za który składka została 
opłacona łącznie ze składką z tytułu Umowy Dodatkowej.  

2. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy Dodatkowej wygasa:  
1) w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy 

Podstawowej, 
2) w dniu, w którym odstąpienie od Umowy Dodatkowej lub jej wypowiedzenie stało 

się skuteczne, 
3) w dniu, o którym mowa w §9 ust. 6,  
4) w dniu orzeczenia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) „POLISA-ŻYCIE” S.A. zobowiązana jest 
do zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony. 

 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI  

§ 11.  
1. Odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku wystąpienia zdarzeń, będących 

wynikiem wypadku powstałego w związku z wykonywaniem należących do obowiązków 
służbowych Ubezpieczonego następujących prac:  
a) budowlanych i/lub wydobywczych pod ziemią, 
b) na wysokości ponad 5 metrów, 
c) wymagających dysponowania bronią, 
d) wymagających kontaktu z substancjami wybuchowymi, żrącymi lub 

łatwopalnymi, 
e) związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń wysokiego napięcia, 
f) w powietrzu na pokładzie samolotu bądź innego środka komunikacji powietrznej, 
g) na morzu poza obszarem wód terytorialnych, 
h) połowu ryb z pokładu jednostki o długości poniżej 25 metrów, 
i) pod wodą, 
j) związanych z zawodem kaskadera, akrobaty bądź artysty cyrkowego, 
k) związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych. 

2. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. jest wyłączona w przypadku zdarzeń, 
będących wynikiem popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego 
przestępstwa umyślnego, działań wojennych, stanu wyjątkowego i wojennego, udziału 
Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, skażenia chemicznego, radioaktywnego, 
jonizującego lub katastrofy nuklearnej, samookaleczenia, usiłowania popełnienia 
samobójstwa w okresie pierwszych 24 miesięcy trwania Umowy Dodatkowej. 

3. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. wyłączona w przypadku zdarzeń, będących 
wynikiem:  
1) kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym 

pojazdem drogowym: 
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a) po użyciu alkoholu (od 0,2‰ stężenia alkoholu we krwi), pod wpływem 
narkotyków lub innych podobnie działających środków, 

b) bez wymaganych i ważnych uprawnień do kierowania tym pojazdem, 
c) niezarejestrowanym, nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego 

lub aktualnych badań technicznych pojazdu lub innych dokumentów 
warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu (jeżeli w odniesieniu do 
tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji i dokonywania badań 
technicznych), jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście 
wypadku; 

2) katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne 
eksploatowane przez koncesjonowanych przewoźników, gdy Ubezpieczony był 
członkiem załogi lub pasażerem statku powietrznego; 

3) działania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości (od 0,5‰ stężenia alkoholu 
we krwi), pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub 
środków farmakologicznych, nie przepisanych przez lekarza lub użytych 
niezgodnie ze wskazaniem ich użycia; 

4) uprawiania następujących dyscyplin sportu: powietrznych, lotniczych, 
nurkowania, sportów walki, sportów motorowych, motocyklowych i 
motorowodnych, wszelkich form alpinizmu, speleologii, sportów ekstremalnych 
oraz wszelkich dyscyplin sportu uprawianych wyczynowo.  

 
OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ  

§ 12.  
Osobą uprawnioną do świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej jest Ubezpieczony.  
 

ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA  
§ 13.  

1. W przypadku świadczeń wynikających z tytułu Umowy Dodatkowej postanowienia 
ogólnych warunków, na podstawie których została zawarta Umowa Podstawowa, 
dotyczące zasad ustalania i wypłaty świadczenia z tytułu Umowy Podstawowej, stosuje 
się odpowiednio. 

2. Dokumentami potrzebnymi do ustalenia świadczenia są w szczególności: orzeczenie 
odpowiedniego organu rentowego o trwałej całkowitej niezdolności do pracy oraz 
informacja o przyczynie powstania trwałej całkowitej niezdolności do pracy, dokumenty 
potwierdzające datę wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, okoliczności zajścia 
zdarzenia oraz potwierdzające związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym 
wypadkiem a wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego.  

3. W zależności od okoliczności „POLISA-ŻYCIE” S.A. może zażądać innych 
dokumentów niezbędnych do stwierdzenia zasadności roszczenia.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 14.  
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01 grudnia 2010 

roku.  
2. Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałej 

Całkowitej Niezdolności do Pracy w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku zatwierdzone 
zostały Uchwałą nr 02/47/2010 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „POLISA-
ŻYCIE” S.A. z dnia 26 października 2010 roku.  

 
 
 
Za Zarząd „POLISA-ŻYCIE” S.A. 
 


