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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY DODATKOWEJ „DLA AKTYWNYCH” (AK/TZ/3/2022)

Umowę Dodatkową zawierasz z nami na podstawie tego dokumentu. 
W sprawach, o których w nim nie piszemy, stosujemy:
• Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy Głównej, dalej: OWU oraz
• Ogólne warunki ubezpieczenia umowy dodatkowej, w której 

zgodnie z tym dokumentem rozszerzamy ochronę ubezpiecze-
niową. 

Czytaj te dokumenty łącznie. 
W OWU znajdziesz informacje, które dotyczą także Umów Dodatko-
wych i ułatwią zrozumienie tego dokumentu: 
• Jak zawrzeć z nami Umowę Dodatkową,
•  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa w Umowie 

Dodatkowej,
• Jakie są Twoje obowiązki oraz obowiązki każdego Ubezpieczonego,
• Ile kosztuje Umowa Dodatkowa,
• Jak zmienić Sumę Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej,
• Na czym polega indeksacja, 
• Czy i jak zawrzemy z Tobą Umowę Dodatkową na kolejny okres,
•  Kiedy możesz odstąpić od Umowy Dodatkowej albo ją wypowie-

dzieć i kiedy umowa ta ulega rozwiązaniu,
•  Co jest potrzebne do wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia i kiedy je 

wypłacamy,
•  W jakich okolicznościach nie wypłacamy pieniędzy z Umowy 

Dodatkowej,
• Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i jak je zbieramy,
• Jak złożyć reklamację,

• W jaki sposób będą rozwiązywane ewentualne spory,
• Co jeszcze trzeba wiedzieć o tym ubezpieczeniu.
W Ogólnych warunkach ubezpieczenia umowy dodatkowej  
znajdziesz informacje:
• Co obejmuje ubezpieczenie (przedmiot i zakres ubezpieczenia),
• Jakie są Twoje obowiązki i obowiązki Ubezpieczonego,
• Komu i ile pieniędzy wypłacamy,
• Co jest potrzebne do wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia,
• W jakich okolicznościach nie wypłacamy pieniędzy z Umowy 

Dodatkowej.

ART. 1 CO OZNACZAJĄ POJĘCIA, KTÓRE PISZEMY WIELKĄ LITERĄ
Pojęcia, które piszemy wielką literą, zdefiniowaliśmy w OWU albo 
w  Ogólnych warunkach ubezpieczenia umowy dodatkowej, w której 
zgodnie z tym dokumentem rozszerzamy ochronę ubezpieczeniową. 

ART. 2  CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE  
(PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA)

1. Ubezpieczenie obejmuje rozszerzenie zakresu ochrony ubezpiecze-
niowej w Umowach Dodatkowych:
a) w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacji po 

nieszczęśliwym wypadku,
b) w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
c) w razie poniesienia kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego 

wypadku,
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1.  Przesłanki wypłaty świadczeń lub wartości wykupu 
ubezpieczenia

Art. 2 wraz z definicjami pojęć z art. 1

2.  Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
Towarzystwa uprawniające do odmowy wypłaty 
świadczenia lub jego obniżenia

Art. 8 każdej Umowy Dodatkowej, której 
zakres ubezpieczenia rozszerzamy oraz – 
w zależności od rodzaju zawartej Umowy 
Głównej:
Art. 23 Ogólnych warunków 
ubezpieczenia „Twoje Życie” albo
Art. 32 Ogólnych warunków 
ubezpieczenia „Twój Plan”

3.  Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek 
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie 
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych

Nie dotyczy

4.  Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych 
okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz 
okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu 
nie przysługuje

Nie dotyczy
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d) w razie poniesienia kosztów operacji plastycznych po nieszczęś- 
liwym wypadku,

e) w razie niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego 
wypadku,

 o skutki Nieszczęśliwego Wypadku, który ma miejsce w czasie 
następujących aktywności Ubezpieczonego: 
• Wyczynowe Uprawianie Sportu z poniższej tabeli: 

1 badminton 21 pięciobój i dziesięciobój

2 baseball 22 piłka nożna (w tym halowa) 

3 biathlon 23 piłka ręczna 

4 bilard 24 piłka wodna

5 curling  25 pływanie

6 futbol amerykański 26 rugby 

7 gimnastyka z wyłączeniem 
kulturystyki

27 saneczkarstwo 
z wyłączeniem 
saneczkarstwa poza 
wyznaczonymi trasami 
zjazdowymi

8 golf 28 siatkówka

9 hokej na trawie i hokej  
na lodzie

29 skoki przez przeszkody 
z wyłączeniem wyścigów 
konnych

10 jazda konna  30 snowboarding 
z wyłączeniem akrobacji 
oraz snowboarding poza 
wyznaczonymi trasami 
zjazdowymi

11 kajakarstwo z wyłączeniem 
kajakarstwa górskiego 
i górskich spływów wodnych

31 sporty walki bez użycia 
broni (tj.: aikido, hapkido, 
judo, karate, kung-fu, 
taekwondo)

12 kolarstwo oraz kolarstwo 
górskie z wyłączeniem 
odmian ekstremalnych 
(odmiany ekstremalne to: 
zjazd freeride, dual slalom, 
four cross, dirt jumping)

32 squash

13 koszykówka 33 surfing i windsurfing

14 lekkoatletyka 34 szermierka sportowa

15 łucznictwo 35 taniec  

16 łyżwiarstwo figurowe 36 tenis stołowy

17 łyżwiarstwo szybkie 37 tenis ziemny

18 narciarstwo alpejskie 
z wyłączeniem narciarstwa 
poza wyznaczonymi trasami 
zjazdowymi, skoków 
i narciarstwa  
akrobatycznego

38 triathlon

19 narciarstwo biegowe 39 wioślarstwo

20 narty wodne z wyłączeniem 
akrobacji

40 żeglarstwo śródlądowe 
i przybrzeżne do 25 mil 
morskich od brzegu

oraz 
• udział w następujących Zajęciach Zwiększonego Ryzyka 

Utraty Życia lub Zdrowia, pod warunkiem, że nie są uprawiane 
w ramach Wyczynowego Uprawiania Sportu ani Zawodowego 
Uprawiania Sportu:

1 bezdekompresyjne nurkowanie z partnerem poza wrakami 
i jaskiniami przy użyciu sprzętu z obiegiem otwartym  
i z zejściem do 40 m
Ubezpieczony musi mieć uprawnienia do nurkowania 
potwierdzone międzynarodowym certyfikatem (PADI, CMAS) 
lub nurkowanie musi odbywać się podczas kursu, którego 
celem jest uzyskanie takich uprawnień w asyście instruktora 
z aktualnym międzynarodowym certyfikatem uprawniającym 
do prowadzenia kursu danego rodzaju

2 żeglarstwo morskie i oceaniczne na jednostce, która:
a) jest przewidziana na co najmniej siedmioro członków załogi 

i 
b) jest prowadzona przez osobę, która ma patent jachtowego 

sternika morskiego lub kapitana jachtowego Polskiego 
Związku Żeglarskiego lub adekwatne uprawnienia wydane 
przez ISSA (Inshore Skipper, Offshore Skipper lub Master  
of Yacht)

3 wspinaczka skałkowa poniżej 4000 m n.p.m. z użyciem 
specjalistycznego sprzętu, na drogach do 5 klasy trudności 
włącznie wg klasyfikacji UIAA, V klasyfikacji polskiej,  
4b brytyjskiej, 5.7 północnoamerykańskiej, 4+ francuskiej,  
14 australijskiej, 5 skandynawskiej lub III saksońskiej

4 wyprawy w wysokie góry poniżej 4000 m n.p.m.

2.  Aktywności, które wymieniamy w tabelach powyżej, nie mogą 
stanowić Aktywności Zarobkowej Ubezpieczonego. 

3. Jeśli Ubezpieczony ulega Nieszczęśliwemu Wypadkowi w czasie 
aktywności, które wymieniamy wyżej, to wypłacamy pieniądze 
z Umowy Dodatkowej, w której zgodnie z tym dokumentem rozsze-
rzamy ochronę ubezpieczeniową. Wypłata następuje zgodnie 
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia tej Umowy Dodatkowej. 

ART. 3 KIEDY KOŃCZY SIĘ UMOWA DODATKOWA  
1. Umowa Dodatkowa ulega rozwiązaniu:

a) gdy upłynie okres, na który została zawarta, 
b) w chwili śmierci Ubezpieczonego,
c) gdy minie ostatni dzień Miesiąca Polisowego, w którym otrzy-

maliśmy Twoje oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Dodat-
kowej,

d) gdy zostanie rozwiązana Umowa Główna albo Umowa dodat-
kowa terminowego ubezpieczenia na życie, którą zawarłeś 
z  nami na rzecz Ubezpieczonego objętego przez nas ochroną 
ubezpieczeniową w tej Umowie Dodatkowej,

e) gdy zostanie rozwiązana ostatnia Umowa Dodatkowa, w której 
rozszerzamy ochronę ubezpieczeniową danego Ubezpie-
czonego zgodnie z tym dokumentem,  

f) gdy zostanie rozwiązana Umowa. 
2. Nie przedstawiamy Ci propozycji zawarcia kolejnej Umowy Dodat-

kowej, jeśli w pierwszym dniu tej umowy Ubezpieczony miałby 
75 lat lub więcej.  

ART. 4 ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE
1. Miesięczna składka za Umowę Dodatkową jest zgodna z naszą 

taryfą składek i zależy od:
a) Wieku Ubezpieczonego, 
b) Sumy Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej i czasu trwania 

Umowy Dodatkowej, w której rozszerzamy zakres ochrony 
ubezpieczeniowej na podstawie tego dokumentu, 

c) wyniku naszej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 
2. Składka za Umowę Dodatkową jest częścią Składki.

OWU umowy dodatkowej zostały przyjęte uchwałą Zarządu 
z 20 kwietnia 2022 r. i weszły w życie 1 czerwca 2022 r.


