Informacja o postanowieniach z wzorca umownego:
Ogólne warunki ubezpieczenia umowy dodatkowej w razie śmierci
wskutek nieszczęśliwego wypadku (SNW/TZ/3/2022)
Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego

1. P
 rzesłanki wypłaty świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

Art. 2 wraz z definicjami pojęć z art.1

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

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

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

Nie dotyczy

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

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY DODATKOWEJ
W RAZIE ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (SNW/TZ/3/2022)
ART. 1 CO OZNACZAJĄ POJĘCIA, KTÓRE PISZEMY WIELKĄ LITERĄ
1. Aktywność Zarobkowa – wszystkie działania Ubezpieczonego,
które służą osiąganiu przychodu, niezależnie od tego, w jakiej
formie lub na jakiej podstawie Ubezpieczony je podejmuje
2. Nieszczęśliwy Wypadek – zdarzenie, które spełnia wszystkie
następujące warunki:
a) jest nagłe i nie zależy od woli Ubezpieczonego,
b) zostało wywołane bezpośrednio i wyłącznie przez przyczynę
zewnętrzną, czyli taką, która nie jest związana z jakimkolwiek
schorzeniem fizycznym ani psychicznym Ubezpieczonego,
c) występuje w czasie, gdy obejmujemy go ochroną ubezpieczeniową
3. Rekreacyjne Uprawianie Sportu – aktywność fizyczna, którą
Ubezpieczony podejmuje w celu wypoczynku, dbania o sprawność
fizyczną lub odnowę sił psychofizycznych – inna niż Wyczynowe
Uprawianie Sportu i Zawodowe Uprawianie Sportu – i której nie
zaliczamy do Zajęć Zwiększonego Ryzyka Utraty Życia lub Zdrowia
4. Suma Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej – kwota, którą wypłacamy jako świadczenie ubezpieczeniowe, gdy Ubezpieczony
umiera wskutek Nieszczęśliwego Wypadku; Sumę Ubezpieczenia
Umowy Dodatkowej wskazujemy w Dokumencie Ubezpieczenia
5. Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku –
śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, która
następuje w ciągu 180 dni od tego wypadku
6. Ubezpieczony – pełnoletnia osoba, której życie obejmujemy
ochroną ubezpieczeniową w tej Umowie Dodatkowej i która:

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. Czytaj te dokumenty
łącznie.
W OWU znajdziesz informacje, które dotyczą także Umowy Dodatkowej
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 podwyższyć albo obniżyć Sumę Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej lub inne świadczenie,
• Na czym polega indeksacja,
• Czy i jak zawrzemy z Tobą Umowę Dodatkową na kolejny okres,
•	Kiedy możesz odstąpić od Umowy Dodatkowej albo ją wypowiedzieć 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.
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a) w dniu zawarcia pierwszej Umowy Dodatkowej ma mniej niż
70 lat i
b) jest objęta ochroną ubezpieczeniową w Umowie Głównej lub
w Umowie dodatkowej terminowego ubezpieczenia na życie
7. Wyczynowe Uprawianie Sportu – uprawianie sportu, które polega na:
a) uczestniczeniu w treningach w ramach organizacji sportowej
(niezależnie od formy prawnej tej organizacji) i
b) udziale we współzawodnictwie sportowym (zawody, mecze,
turnieje lub inne imprezy o charakterze sportowym)
8. Zajęcia Zwiększonego Ryzyka Utraty Życia lub Zdrowia –
narciarstwo zjazdowe lub snowboarding lub saneczkarstwo poza
wyznaczonymi trasami zjazdowymi, narciarstwo akrobatyczne,
snowboarding akrobatyczny, skoki narciarskie, bobsleje, kolarstwo
ekstremalne (zjazd freeride, dual slalom, four cross, dirt jumping),
sporty walki, wspinaczka (górska lub skałkowa), która wymaga
specjalistycznego sprzętu, speleologia, bieganie z pokonywaniem
przeszkód (parkour, free running, runmageddon), zorbing, wyścigi
lub rajdy lub akrobacje motorowe lub motorowodne, wyścigi konne,
kajakarstwo górskie, górskie spływy wodne, nurkowanie wymagające użycia specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, żeglarstwo
morskie lub oceaniczne, skoki spadochronowe, skoki bungee,
skoki powietrzne z wysokości, paralotniarstwo, szybownictwo,
baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, wyprawy w tereny
charakteryzujące się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub
przyrodniczymi, czyli na pustynię, w wysokie góry (powyżej 3200 m
n.p.m.), do buszu, dżungli, na Antarktydę albo Arktykę (poza granicę
wyznaczoną przez koło podbiegunowe północne) oraz wymagające
użycia sprzętu asekuracyjnego wyprawy na tereny lodowcowe lub
tereny powyżej granicy wiecznego śniegu
9. Zawodowe Uprawianie Sportu – Wyczynowe Uprawianie Sportu,
które wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia w dowolnej
formie, w tym stypendium lub zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet lub zasiłków

b) w propozycji zawarcia kolejnej Umowy Dodatkowej znosimy
w całości lub części dotychczasowe ograniczenie ochrony
ubezpieczeniowej, którą obejmujemy Ubezpieczonego.
4. Jeśli śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
jest skutkiem okoliczności, które zostały zatajone albo podane
niezgodnie z prawdą, to mamy prawo odmówić wypłaty pieniędzy
z ubezpieczenia.
ART. 5 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,
c) wyniku naszej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
2. Składka za Umowę Dodatkową jest częścią Składki.
ART. 6 K
 OMU I ILE PIENIĘDZY WYPŁACIMY
(ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE)
1. W razie śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
wypłacamy Sumę Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej, która
obowiązuje w dniu jego śmierci. Jeśli taka śmierć Ubezpieczonego
następuje po zakończeniu Umowy Dodatkowej, w czasie której miał
miejsce Nieszczęśliwy Wypadek, to wypłacamy Sumę Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej, która obowiązywała w ostatnim dniu
tej umowy.
2. Pieniądze wypłacamy osobom, które są uprawnione do otrzymania
świadczenia z tytułu śmierci tego Ubezpieczonego zgodnie z OWU
albo Ogólnymi warunkami umowy dodatkowej terminowego
ubezpieczenia na życie, chyba że Ubezpieczony ten wskazał inne
osoby.
ART. 7 C
 O JEST POTRZEBNE DO WYPŁATY PIENIĘDZY
Z UBEZPIECZENIA
Abyśmy mogli ustalić, czy i w jakiej wysokości wypłata się należy
i wypłacić pieniądze z ubezpieczenia, potrzebujemy zawiadomienia
o śmierci Ubezpieczonego oraz:
a) wniosku o wypłatę od osoby, która zgodnie z Umową Dodatkową
jest uprawniona do świadczenia,
b) kopii dokumentu, który potwierdza tożsamość osoby składającej
wniosek o wypłatę,
c) dokumentów, które potwierdzają zajście i okoliczności Nieszczęśliwego Wypadku,
d) skróconego odpisu aktu zgonu a także kopii karty zgonu lub dokumentacji medycznej, która zawiera informację o przyczynie śmierci;
jeśli nie jest możliwe dostarczenie tych dokumentów, to prosimy
o dostarczenie innych, które potwierdzają śmierć i jej przyczynę.

ART. 2 C
 O OBEJMUJE UBEZPIECZENIE
(PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA)
1. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy wskazane niżej następstwa
Nieszczęśliwego Wypadku, w tym następstwa wypadku, któremu
Ubezpieczony ulega w trakcie Rekreacyjnego Uprawiania Sportu.
2. W razie Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
wypłacamy Sumę Ubezpieczenia 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 otrzymujemy Twoje oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Dodatkowej,
d) gdy zostanie rozwiązana Umowa Główna albo Umowa dodatkowa terminowego ubezpieczenia na życie, którą zawarłeś
z nami na rzecz Ubezpieczonego, objętego przez nas ochroną
ubezpieczeniową w tej Umowie Dodatkowej,
e) gdy zostanie rozwiązana Umowa.
2. Nie przedstawiamy Ci propozycji zawarcia kolejnej Umowy Dodatkowej, jeśli w pierwszym dniu tej umowy Ubezpieczony miałby
75 lat lub więcej.
ART. 4 J
 AKIE SĄ TWOJE OBOWIĄZKI I OBOWIĄZKI
UBEZPIECZONEGO
1. Poza obowiązkami, które wskazujemy w OWU, Ubezpieczony ma
obowiązek poinformować nas także o tym, że:
a) rozpoczyna Zawodowe Uprawianie Sportu albo zaprzestaje go
uprawiać oraz
b) rozpoczyna, podejmuje dodatkową lub zmienia swoją Aktywność Zarobkową,
w ciągu 60 dni od takiej zmiany.
2. Jeśli zmiana zwiększa ryzyko ubezpieczeniowe, które ponosimy, to:
a) w ciągu 30 dni od otrzymania tych informacji proponujemy Ci
wyższą składkę za Umowę Dodatkową albo
b) w propozycji zawarcia kolejnej Umowy Dodatkowej ograniczamy ochronę ubezpieczeniową, którą obejmujemy Ubezpieczonego, albo
c) nie proponujemy Ci zawarcia kolejnej Umowy Dodatkowej.
3. Jeśli zmiana zmniejsza ryzyko ubezpieczeniowe, które ponosimy, to:
a) w ciągu 30 dni od otrzymania tych informacji proponujemy Ci
niższą składkę za Umowę Dodatkową albo

ART. 8 W
 JAKICH OKOLICZNOŚCIACH NIE WYPŁACAMY PIENIĘDZY
Z UMOWY DODATKOWEJ
Poza okolicznościami, które wskazujemy w OWU w odniesieniu
do Umowy Dodatkowej, nie ponosimy odpowiedzialności, i w związku
tym nie wypłacamy pieniędzy także wtedy, gdy Nieszczęśliwy Wypadek,
wskutek którego następuje śmierć Ubezpieczonego, został spowodowany lub miał miejsce:
a) w związku ze spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, zażyciem
przez Ubezpieczonego narkotyków lub substancji lub środków
działających na centralny układ nerwowy (w tym środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub
nowych substancji psychoaktywnych, o których mowa w ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii) – o ile nie przepisał ich lekarz – lub
na skutek ujawnionego w dokumentacji medycznej nadużywania
przez Ubezpieczonego alkoholu, leków, narkotyków lub innych
wskazanych powyżej substancji lub środków,
b) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa,
c) w wyniku wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie
przebywa Ubezpieczony - chyba że jest on pasażerem samolotu
pasażerskiego podczas regularnego przewozu lotniczego lub przewozu czarterowego, które wykonuje przewoźnik lotniczy w rozumieniu ustawy – Prawo lotnicze,
d) w związku z Wyczynowym lub Zawodowym Uprawianiem Sportu
przez Ubezpieczonego lub udziałem Ubezpieczonego w Zajęciach
Zwiększonego Ryzyka Utraty Życia lub Zdrowia.
OWU umowy dodatkowej zostały przyjęte uchwałą Zarządu
z 20 kwietnia 2022 r. i weszły w życie 1 czerwca 2022 r.
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