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Postanowienia ogólne

Artykuł 1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje

si´ w indywidualnych umowach ubezpieczenia zawieranych
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz ˚ycie Polska
SA, zwane dalej Towarzystwem, z Ubezpieczonymi, którzy
byli obj´ci ochronà ubezpieczeniowà wynikajàcà z umowy
grupowego ubezpieczenia na ˝ycie (zwanej dalej grupowà
umowà ubezpieczenia) zawartej na podstawie tych 
Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie,
które przewidujà zawarcie indywidualnej umowy 
ubezpieczenia. 

2. U˝yte w niniejszych OWU okreÊlenia oznaczajà: 
1) cz´Êciowe inwalidztwo - trwa∏e, fizyczne uszkodzenie cia∏a

lub utrata zdrowia, które powoduje upoÊledzenie czynnoÊci
organizmu nie rokujàce poprawy, b´dàce nast´pstwem
wypadku;

2) dziecko Ubezpieczonego - dziecko w∏asne lub 
przysposobione Ubezpieczonego:

a) w wieku do 20 lat,
b) bez wzgl´du na wiek, je˝eli dziecko jest trwale niezdolne do

pracy zarobkowej;
3) indywidualna umowa ubezpieczenia - umow´ zawieranà na

podstawie niniejszych OWU, stanowiàcà kontynuacj´ 
ubezpieczenia w ramach grupowej umowy ubezpieczenia;

4) karencja - okres, w którym Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialnoÊci lub ponosi  ograniczonà odpowiedzial-
noÊç z tytu∏u zajÊcia zdarzeƒ obj´tych ochronà 
ubezpieczeniowà na podstawie indywidualnej umowy 
ubezpieczenia;

5) martwe dziecko - noworodka martwego zarejestrowanego 
w urz´dzie stanu cywilnego;

6) matka - matk´ naturalnà lub macoch´;
7) macocha - osob´, z którà ojciec Ubezpieczonego lub

wspó∏ma∏˝onka pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim po 
Êmierci matki naturalnej Ubezpieczonego lub
wspó∏ma∏˝onka; 

8) ojciec - ojca naturalnego lub ojczyma;
9) ojczym - osob´, z którà matka Ubezpieczonego lub

wspó∏ma∏˝onka pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim po Êmierci
ojca naturalnego Ubezpieczonego lub wspó∏ma∏˝onka; 

10) osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego - zgon Ubezpie-
czonego, który nastàpi∏ przed osiàgni´ciem przez dziecko
Ubezpieczonego 20 roku ˝ycia lub bez wzgl´du na wiek
dziecka Ubezpieczonego, je˝eli jest ono trwale niezdolne 
do pracy zarobkowej. 

11) rocznica polisy - ka˝dà rocznic´ daty zawarcia indywidualnej
umowy ubezpieczenia;

12) rodzic - ojca lub matk´ Ubezpieczonego lub wspó∏ma∏˝onka;
13) sk∏adka - sk∏adk´ ochronnà w wysokoÊci ustalonej 

w indywidualnej umowie  ubezpieczenia, przeznaczonà 
na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia;

14) Ubezpieczony - osob´ fizycznà, której ˝ycie i zdrowie sà
przedmiotem ubezpieczenia oraz której ˝ycie i zdrowie 
by∏o przedmiotem ubezpieczenia w grupowej umowie 
ubezpieczenia;

15) Ubezpieczajàcy - Ubezpieczonego;
16) Uposa˝ony - osob´ wyznaczonà przez Ubezpieczonego, której

przys∏uguje Êwiadczenie z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego;

17) urodzenie si´ dziecka Ubezpieczonemu - urodzenie si´
dziecka, w akcie urodzenia którego Ubezpieczony
wymieniony jest jako rodzic tego dziecka;

18) urodzenie si´ martwego dziecka Ubezpieczonemu - urodzenie
si´ martwego dziecka, w akcie urodzenia którego 
Ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic tego dziecka;

19) wspó∏ma∏˝onek - osob´, z którà Ubezpieczony w dniu zajÊcia
zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie
indywidualnej umowy ubezpieczenia pozostaje w zwiàzku
ma∏˝eƒskim; 

20) Wspó∏ubezpieczony - obj´tego ubezpieczeniem na podstawie
indywidualnej umowy ubezpieczenia cz∏onka rodziny 
Ubezpieczonego;

21) wypadek - gwa∏towne i przypadkowe zdarzenie wywo∏ane
przyczynà zewn´trznà o charakterze losowym niezale˝ne 
od woli Ubezpieczonego, które by∏o bezpoÊrednià i wy∏àcznà
przyczynà zgonu lub cz´Êciowego inwalidztwa Ubezpieczo-
nego i nastàpi∏o w okresie ograniczonym datami rozpocz´cia
i wygaÊni´cia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa w odniesieniu
do Ubezpieczonego;

22) akt przemocy - skierowanie czynnoÊci fizycznej bezpoÊred-
nio przeciwko osobie, co zniewala jà do poddania si´ woli
u˝ywajàcego przemocy i okreÊlonego zachowania si´ lub
przeciwko rzeczy posiadanej przez osob´, przez co swoboda
woli tej osoby - w zakresie posiadania rzeczy czy w∏adania
nià lub korzystania z niej - zostaje ograniczona;

23) akt terroru - dokonanie lub groêb´ dokonania przest´pstwa
polegajàcego na uprowadzeniu albo powa˝nym bezprawnym
zatrzymaniu Ubezpieczonego bàdê u˝yciu broni palnej,
granatu, bomby, substancji wybuchowych, rakiety lub
innych Êrodków walki, je˝eli ich u˝ycie zagra˝a zdrowiu 
lub ˝yciu Ubezpieczonego;

24) pozostawanie pod wp∏ywem alkoholu - stan powsta∏y 
w wyniku dobrowolnego i Êwiadomego wprowadzenia 
przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej iloÊci
alkoholu, ˝e jego zawartoÊç wynosi lub prowadzi do st´˝enia
we krwi powy˝ej 0,2 ‰ alkoholu albo do obecnoÊci w wy-
dychanym powietrzu powy˝ej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Przedmiot i zakres odpowiedzialności Towarzystwa

Artykuł 2
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie 

Ubezpieczonego lub ˝ycie Wspó∏ubezpieczonych. 

2. OdpowiedzialnoÊcià Towarzystwa z tytu∏u indywidualnej
umowy ubezpieczenia obj´te sà te zdarzenia ubezpieczeniowe,
w zakresie których Ubezpieczony by∏ obj´ty odpowiedzial-
noÊcià Towarzystwa z tytu∏u grupowej umowy ubez-
pieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 3.

3. Zakres odpowiedzialnoÊci Towarzystwa nie obejmuje
zdarzeƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do niniejszych
OWU. 

4. Zakres odpowiedzialnoÊci Towarzystwa okreÊlany jest 
w polisie potwierdzajàcej zawarcie indywidualnej umowy
ubezpieczenia. 

5. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u zgonu Ubezpieczo-
nego lub Wspó∏ubezpieczonych nie obejmuje przypadków, 
w których zgon Ubezpieczonego lub Wspó∏ubezpieczonego
nastàpi bezpoÊrednio lub poÊrednio w wyniku:
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1) samobójstwa lub samookaleczenia lub okaleczenia na
w∏asnà proÊb´ Ubezpieczonego lub Wspó∏ubezpieczonego,
dokonanego w ciàgu 24 miesi´cy od daty rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u grupowej umowy 
ubezpieczenia;

2) dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego; 
3) czynnego i niezgodnego z prawem udzia∏u Ubezpieczonego

lub Wspó∏ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach 
i zamieszkach.

6. Towarzystwo jest zwolnione z odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
nast´pstw wypadków, je˝eli wypadek:

1) spowodowany by∏ pozostawaniem Ubezpieczonego pod
wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych substancji 
toksycznych o podobnym dzia∏aniu, leków nie przepisanych
przez lekarza lub u˝ytych niezgodnie z zaleceniem lekarza,
bàdê ze wskazaniem ich u˝ycia; 

2) spowodowany by∏ zaburzeniami umys∏u lub ÊwiadomoÊci
chyba, ˝e by∏y one nast´pstwem wypadku;

3) spowodowany by∏ udarem mózgu, napadami epileptycznymi 
i innymi napadami drgawek chyba,  ˝e by∏y one nast´pstwem
wypadku;

4) by∏ wypadkiem lotniczym, nie dotyczy to przypadków, 
gdy Ubezpieczony by∏ pasa˝erem samolotu pasa˝erskiego
licencjonowanych linii lotniczych;

5) nastàpi∏ w zwiàzku z pope∏nieniem przest´pstwa lub 
usi∏owaniem pope∏nienia przest´pstwa przez Ubezpieczonego
w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, wraz z póêniejszymi zmianami);

6) spowodowany by∏ bezpoÊrednio lub poÊrednio wojnà,
dzia∏aniami wojennymi, konfliktami zbrojnymi, zamieszkami,
rozruchami, zamachami stanu, aktami terroru;

7) spowodowany by∏ uprawianiem nast´pujàcych niebezpiecznych
sportów lub aktywnoÊci fizycznej: alpinizm, baloniarstwo, 
lotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy u˝yciu specjalisty-
cznego sprz´tu, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo,
speleologia, sporty motorowodne, szybownictwo, wyÊcigi
samochodowe i motocyklowe;

8) nastàpi∏ podczas gdy Ubezpieczony uczestniczy∏ w
zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasa˝er
wszelkich pojazdów silnikowych z uwzgl´dnieniem
wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych;

9) spowodowany by∏ dzia∏aniem energii jàdrowej lub
promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego
w zakresie szkodliwym dla cz∏owieka, z wy∏àczeniem
stosowania wy˝ej wymienionych terapii zgodnie 
z zaleceniem lekarskimi;

10) powsta∏ na skutek poddania si´ przez Ubezpieczonego leczeniu
o charakterze medycznym, zachowawczym lub zabiegowym,
chyba ̋ e wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia by∏o
bezpoÊrednio zwiàzane z wypadkiem;

11) spowodowany by∏ zatruciem substancjami sta∏ymi lub 
p∏ynnymi, które wnikn´∏y do organizmu drogà oddechowà,
pokarmowà lub przez skór´, chyba ˝e zatrucie powsta∏o 
w wyniku wypadku;

12) spowodowany by∏ samobójstwem lub próbà samobójstwa,
samookaleczenia lub okaleczenia na w∏asnà proÊb´, nieza-
le˝nie od stanu poczytalnoÊci, chyba ˝e stan ograniczonej
poczytalnoÊci powsta∏ na skutek wypadku;

13) spowodowany by∏ bezpoÊrednio lub poÊrednio wszelkimi
chorobami somatyczni (np. zawa∏ serca, udar mózgu) 
i psychicznymi, których bezpoÊrednià przyczynà powstania
nie by∏ wypadek;

14) nastàpi∏ podczas gdy Ubezpieczony kierowa∏ pojazdem
mechanicznym bez wa˝nego prawa jazdy (lub innego 
dokumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem).

7. Towarzystwo jest zwolnione z odpowiedzialnoÊci z tytu∏u 

zgonu Ubezpieczonego lub Wspó∏ubezpieczonych w
nast´pstwie wypadku, je˝eli zgon Ubezpieczonego nastàpi∏
po up∏ywie 90 dni od zajÊcia wypadku.

8. Towarzystwo jest zwolnione z odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
cz´Êciowego inwalidztwa w nast´pstwie wypadku, je˝eli
cz´Êciowe inwalidztwo ujawni∏o si´ (i nie by∏o wczeÊniej 
leczone) po up∏ywie 180 dni od wypadku.

9. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u trwa∏ego cz´Êciowego
inwalidztwa w nast´pstwie wypadku nie obejmuje pourazowych
psychoz, encefalopatii i nerwic.

Zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia

Artykuł 3
1. Indywidualna umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres

jednego roku liczàc od dnia jej zawarcia. Indywidualna
umowa ubezpieczenia ulega przed∏u˝eniu na nast´pny roczny
okres ubezpieczenia, je˝eli ˝adna ze stron nie z∏o˝y drugiej
stronie, najpóêniej na miesiàc przed up∏ywem ka˝dego rocznego
okresu ubezpieczenia, pisemnego oÊwiadczenia o nieprzed∏u-
˝aniu indywidualnej umowy ubezpieczenia. Indywidualna
umowa ubezpieczenia mo˝e byç przed∏u˝ana wielokrotnie
pod warunkiem zachowania trybu okreÊlonego powy˝ej.

2. Indywidualna umowa ubezpieczenia zawierana jest na podsta-
wie poprawnie wype∏nionego wniosku o zawarcie indywidualnej
umowy ubezpieczenia, podpisanego przez Ubezpieczajàcego
na formularzu Towarzystwa.

3. Towarzystwo mo˝e wymagaç do∏àczenia do wniosku o zawarcie
indywidualnej umowy ubezpieczenia dokumentów uznanych
przez Towarzystwo za niezb´dne do oceny ryzyka i zawarcia
indywidualnej umowy ubezpieczenia. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, po ich zaakceptowaniu
przez Towarzystwo, stanowiç b´dà za∏àczniki do wniosku o za-
warcie indywidualnej umowy ubezpieczenia. 

5. Zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia Towarzystwo
potwierdza wystawiajàc polis´.

6. Indywidualnà umow´ ubezpieczenia mo˝e zawrzeç Ubez-
pieczony, z uwzgl´dnieniem poni˝szych warunków:

1) Ubezpieczony by∏ obj´ty ochronà ubezpieczeniowà w ramach
grupowej umowy ubezpieczenia przez okres co najmniej 
12 miesi´cy;

2) odpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u grupowej umowy
ubezpieczenia w stosunku do tego Ubezpieczonego wygas∏a 
z jednego z nast´pujàcych powodów:

a) ustanie stosunku pracy, 
b) ukoƒczenie przez Ubezpieczonego 65 roku ˝ycia,
c) rozwiàzanie grupowej umowy ubezpieczenia z powodu likwi-

dacji Ubezpieczajàcego w grupowej umowie ubezpieczenia;
3) zosta∏y op∏acone na rzecz Ubezpieczonego wszystkie sk∏adki

nale˝ne z tytu∏u  grupowej umowy ubezpieczenia;
4) wniosek o zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia

zosta∏ dor´czony w terminie, okreÊlonym w ust. 7 
lub ust. 8. 

7. Wniosek o zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia
powinien byç dostarczony w terminie 30 dni od daty
wygaÊni´cia odpowiedzialnoÊci z tytu∏u grupowej umowy
ubezpieczenia.

8. Towarzystwo mo˝e zaakceptowaç wniosek z∏o˝ony w terminie
3 miesi´cy od daty wygaÊni´cia odpowiedzialnoÊci z zastrze˝e-
niem postanowieƒ art. 8 ust. 2.
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Zmiany w indywidualnej umowie ubezpieczenia

Artykuł 4
1. Ubezpieczajàcy mo˝e wystàpiç na piÊmie z wnioskiem 

o dokonanie zmiany w indywidualnej umowie ubezpieczenia
nie póêniej ni˝ na miesiàc przed ka˝dà rocznicà polisy.

2. Zmiana w indywidualnej umowie ubezpieczenia jest 
dokonywana za zgodà Towarzystwa i nie mo˝e dotyczyç 
zakresu ubezpieczenia.

3. W przypadku podwy˝szenia sumy ubezpieczenia Towarzystwo
mo˝e zaakceptowaç nowà sum´ ubezpieczenia pod warunkiem
zastosowania 6 miesi´cznego okresu karencji. Karencja
odnosi si´ do wszystkich zdarzeƒ obj´tych ochronà 
ubezpieczeniowà w ramach indywidualnej umowy 
ubezpieczenia.

4. W przypadku zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpie-
czeniowà w okresie 6 miesi´cznej karencji od dnia zmiany 
indywidualnej umowy ubezpieczenia poprzez podwy˝szenie
sumy ubezpieczenia Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie
uwzgl´dniajàc sum´ ubezpieczenia obowiàzujàcà przed datà
z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego wniosku, o którym mowa w
ust. 1. Ograniczenie powy˝sze nie dotyczy zdarzeƒ b´dàcych
nast´pstwem wypadku.

Suma ubezpieczenia

Artykuł 5
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony indywidualnej

umowy ubezpieczenia przy zawieraniu indywidualnej
umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w indywidualnej
umowie ubezpieczenia jest równa sumie ubezpieczenia 
w grupowej umowie ubezpieczenia obowiàzujàcej w dniu
wygaÊni´cia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa, przy zachowaniu
postanowieƒ ust. 3.

2. Je˝eli suma ubezpieczenia w grupowej umowie ubezpiecze-
nia by∏a wyra˝ona jako krotnoÊç zarobków to, suma 
ubezpieczenia w indywidualnej umowie ubezpieczenia 
jest równa sumie ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego
w dniu wygaÊni´cia odpowiedzialnoÊci z tytu∏u grupowej
umowy ubezpieczenia, przy zachowaniu postanowieƒ ust. 3

3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do ustalenia górnej 
granicy sumy ubezpieczenia w indywidualnej umowie 
ubezpieczenia.

Składka

Artykuł 6
1. Z tytu∏u zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia 

Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest  do op∏acenia sk∏adki 
w wysokoÊci i z cz´stotliwoÊcià wskazanà w indywidualnej
umowie ubezpieczenia. 

2. Sk∏adka p∏atna jest z góry, ale nie póêniej ni˝ w ostatnim
dniu miesiàca poprzedzajàcego okres, za który nale˝na jest
sk∏adka. Pierwsza sk∏adka z tytu∏u indywidualnej umowy
ubezpieczenia op∏acana jest przedstawicielowi Towarzystwa. 

3. Cz´stotliwoÊç op∏acania sk∏adki mo˝e byç kwartalna, pó∏roczna
lub roczna.

4. Przy podwy˝szeniu sumy ubezpieczenia, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, sk∏adka b´dzie ustalana na podstawie taryfy
obowiàzujàcej w dniu zaakceptowania wniosku o zmian´
sumy ubezpieczenia.  

5. Sk∏adk´ uwa˝a si´ za zap∏aconà przez Ubezpieczajàcego 
z chwilà, kiedy wp∏ynie ona na konto Towarzystwa, 
w wysokoÊci wynikajàcej z indywidualnej umowy ubezpie-
czenia, z zastrze˝eniem, ˝e pierwszà sk∏adk´ uwa˝a si´ 
za zap∏aconà z chwilà otrzymania jej przez przedstawiciela
Towarzystwa.

6. Sk∏adki op∏acone za okres, w którym Towarzystwo ponosi∏o
odpowiedzialnoÊç, nie podlegajà zwrotowi. 

7. WysokoÊç sk∏adki ustalana jest przez Towarzystwo na ka˝dy
rok obowiàzywania indywidualnej umowy ubezpieczenia. 
W przypadku zmiany sk∏adki Towarzystwo poinformuje
Ubezpieczajàcego o zmianie sk∏adki obowiàzujàcej w
nast´pnym rocznym okresie ubezpieczenia, nie póêniej ni˝ 
na dwa miesiàce przed up∏ywem ka˝dego rocznego okresu
ubezpieczenia.

8. W przypadku gdy Ubezpieczajàcy po otrzymaniu od
Towarzystwa informacji o wysokoÊci sk∏adki w nast´pnym
rocznym okresie ubezpieczenia dor´czy Towarzystwu
najpóêniej na 30 dni przed up∏ywem rocznego okresu 
ubezpieczenia pisemne oÊwiadczenie o niewyra˝eniu zgody
na proponowanà przez Towarzystwo wysokoÊç sk∏adki,
oÊwiadczenie takie b´dzie traktowane jako oÊwiadczenie 
o nieprzed∏u˝aniu indywidualnej umowy ubezpieczenia, 
o którym mowa w art. 3 ust.1, chyba ˝e strony postanowià
inaczej.

9. Niedor´czenie Towarzystwu pisemnego oÊwiadczenia 
o odmowie akceptacji proponowanej wysokoÊci sk∏adki 
w terminie okreÊlonym w ust. 8 b´dzie równoznaczne 
z wyra˝aniem zgody na:

1) przed∏u˝enie indywidualnej umowy ubezpieczenia na
nast´pny roczny okres ubezpieczenia oraz na 

2) wysokoÊç sk∏adki zaproponowanà przez Towarzystwo, 
obowiàzujàcà w nast´pnym rocznym okresie ubezpieczenia.

10. Up∏yw terminu, o którym mowa w ust. 8, wy∏àcza mo˝liwoÊç
z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego oÊwiadczenia o nieprze-
d∏u˝aniu indywidualnej umowy ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 3 ust. 1. 

Nieopłacanie składek

Artykuł 7
1. W przypadku gdy sk∏adka nale˝na w danym okresie nie

zosta∏a op∏acona do 10 dnia pierwszego miesiàca okresu, 
za który jest nale˝na (okres prolongaty), Towarzystwo 
zawiesi odpowiedzialnoÊç od 1 dnia tego okresu.
OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa ulega zawieszeniu do 
czasu jej wznowienia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na okres 
3 miesi´cy, chyba ˝e Towarzystwo postanowi inaczej.

2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa ulega wznowieniu 
pierwszego dnia nast´pujàcego po dniu zap∏acenia przez
Ubezpieczajàcego na rzecz Towarzystwa kwoty w wysokoÊci
zaleg∏ych sk∏adek wraz ze sk∏adkà za kolejny okres w
wysokoÊci i terminie okreÊlonym w indywidualnej umowie
ubezpieczenia.

3. W przypadku niewznowienia odpowiedzialnoÊci w trybie
opisanym w ust. 2 ,w terminie 3 miesi´cy od daty zawieszenia,
odpowiedzialnoÊç Towarzystwa wygasa i indywidualna
umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu z up∏ywem
powy˝szego terminu. 
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4. Z tytu∏u wystàpienia w okresie zawieszenia odpowiedzial-
noÊci Towarzystwa zdarzeƒ obj´tych ochronà ubezpiecze-
niowà Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie wy∏àcznie wtedy,
gdy Ubezpieczajàcy przed up∏ywem terminu, o którym
mowa w ust.3, dokona wp∏aty sk∏adek za okres od dnia 
zawieszenia odpowiedzialnoÊci do dnia dokonania wp∏aty
wraz ze sk∏adkà za kolejny okres w wysokoÊci okreÊlonej 
w indywidualnej umowie ubezpieczenia. W przypadku gdy
Ubezpieczajàcy nie dokona powy˝szej wp∏aty w terminie
okreÊlonym w ust. 3 Towarzystwo zwolnione jest 
z obowiàzku wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u zajÊcia 
w okresie zawieszenia odpowiedzialnoÊci zdarzenia
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.

Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa

Artykuł 8
1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u zdarzeƒ obj´tych

odpowiedzialnoÊcià na podstawie indywidualnej umowy
ubezpieczenia rozpoczyna si´ w dniu wskazanym przez
Towarzystwo w polisie, nie wczeÊniej jednak ni˝ pierwszego
dnia miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu, 
w którym wygas∏a odpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u
grupowej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem ˝e
wniosek o zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia
wp∏ynà∏ w terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 7.

2. Je˝eli wniosek o zawarcie indywidualnej umowy ubez-
pieczenia wp∏ynà∏ w terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 8,
odpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u indywidualnej umowy
ubezpieczenia w odniesieniu do tego Ubezpieczonego
rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ pierwszego dnia miesiàca
kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏a
op∏acona sk∏adka. 

3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u indywidualnej
umowy ubezpieczenia wzgl´dem danego Ubezpieczonego
koƒczy si´ niezale˝nie od innych postanowieƒ OWU w dniu
zgonu Ubezpieczonego.

4. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u:
1) cz´Êciowego inwalidztwa Ubezpieczonego oraz 
2) cz´Êciowego inwalidztwa Ubezpieczonego - Pe∏na Ochrona

wygasa w dniu rocznicy polisy nast´pujàcej po dniu
ukoƒczenia przez Ubezpieczonego 70 roku ˝ycia.

Rozwiązanie indywidualnej umowy ubezpieczenia

Artykuł 9
1. Indywidualna umowa ubezpieczenia mo˝e byç wypowiedziana

na piÊmie przez Ubezpieczajàcego z zachowaniem miesi´cz-
nego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia
miesiàca, w którym Towarzystwo otrzyma∏o oÊwiadczenie 
o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie indywidualnej umowy
ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
op∏acenia sk∏adek za okres wypowiedzenia.

2. Indywidualna umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu 
z dniem wygaÊni´cia odpowiedzialnoÊci w stosunku 
do danego Ubezpieczonego.

3. W przypadku rozwiàzania indywidualnej umowy ubezpieczenia
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za niewykorzystany
okres ubezpieczenia; przy zwrocie sk∏adki ka˝dy rozpocz´ty
miesiàc traktuje si´ jako miesiàc pe∏ny.

Artykuł 10
1. Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od indywidualnej umowy

ubezpieczenia w ciàgu 30 dni liczàc od daty zawarcia 
indywidualnej umowy ubezpieczenia. 

2. Odstàpienie od indywidualnej umowy ubezpieczenia 
nie zwalnia Ubezpieczajàcego od obowiàzku op∏acenia
sk∏adek za okres udzielanej przez Towarzystwo ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Ustalenie i wypłata świadczenia

Artykuł 11
1. Z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego Towarzystwo wyp∏aca 

osobie uprawnionej Êwiadczenie w wysokoÊci wskazanej 
w indywidualnej umowie ubezpieczenia. 

2. Z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego w nast´pstwie wypadku
Towarzystwo wyp∏aci osobie uprawnionej Êwiadczenie 
w wysokoÊci wskazanej w indywidualnej umowie 
ubezpieczenia, niezale˝nie od Êwiadczenia, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Osobami uprawnionymi do otrzymania Êwiadczenia 
w przypadku zgonu Ubezpieczonego oraz zgonu Ubezpieczo-
nego w nast´pstwie wypadku sà osoby wskazane przez
Ubezpieczonego jako uprawnione, a w razie braku 
wskazania osoby wymienione w art. 20 niniejszych OWU.

Artykuł 12
1. Z tytu∏u cz´Êciowego inwalidztwa Ubezpieczonego - Pe∏na

Ochrona Towarzystwo wyp∏aca Ubezpieczonemu Êwiadczenie
w wysokoÊci wskazanej w ust. 3. 

2. Z tytu∏u cz´Êciowego inwalidztwa Ubezpieczonego Towarzystwo
wyp∏aca Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci
wskazanej w ust. 3, o ile orzeczony stopieƒ inwalidztwa
przekracza 5%.

3. Kwot´ Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2,
stanowi 1% procent sumy ubezpieczenia odniesiony do 1%
procentu cz´Êciowego inwalidztwa Ubezpieczonego, 
z zachowaniem postanowieƒ ust. 4, ust. 6 i ust. 7.

4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do ustalenia w indywidu-
alnej umowie ubezpieczenia górnej granicy kwoty Êwiad-
czenia wyp∏acanego z tytu∏u cz´Êciowego inwalidztwa.

5. Wystàpienie cz´Êciowego inwalidztwa stwierdza lekarz lub
lekarze orzekajàcy Towarzystwa z zastrze˝eniem, ˝e: 

1) procent cz´Êciowego inwalidztwa orzekany jest na podstawie
Tabeli Oceny Procentowej Inwalidztwa obowiàzujàcej 
w Towarzystwie w dniu orzeczenia;

2) orzeczony stopieƒ inwalidztwa jako nast´pstwo jednego
wypadku nie podlega weryfikacji mimo pogorszenia si´
stanu zdrowia Ubezpieczonego po orzeczeniu lekarza lub
lekarzy orzekajàcych Towarzystwa.

6. Stopieƒ cz´Êciowego inwalidztwa powinien byç ustalony
niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia, najpóêniej 
w 24 miesiàce od dnia wypadku. 

7. Je˝eli wskutek wypadku upoÊledzona zosta∏a wi´ksza liczba
funkcji fizycznych lub psychicznych, to stopnie cz´Êciowego
inwalidztwa zostajà zsumowane. Nie uznaje si´ jednak
wi´cej ni˝ 100% cz´Êciowego inwalidztwa.

8. Je˝eli wskutek wypadku utracie lub uszkodzeniu uleg∏
organ, narzàd lub uk∏ad, których funkcje by∏y ju˝ wczeÊniej
upoÊledzone (z przyczyny choroby lub istniejàcego ju˝
inwalidztwa), procent cz´Êciowego inwalidztwa okreÊla si´
jako ró˝nic´ pomi´dzy stanem istniejàcym bezpoÊrednio
przed wypadkiem, a stanem po wypadku.

9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 
wszelkich form ekspertyz lekarskich, które majà na celu
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ocen´ stopnia cz´Êciowego inwalidztwa.
10. Przy ustalaniu procentu cz´Êciowego inwalidztwa nie bierze

si´ pod uwag´ rodzaju pracy lub czynnoÊci wykonywanych
przez Ubezpieczonego.

11. Je˝eli Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie z tytu∏u cz´Êciowego
inwalidztwa, a nast´pnie w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia
wypadku nastàpi zgon Ubezpieczonego b´dàcy nast´pstwem
tego samego wypadku, wówczas Towarzystwo pomniejszy
Êwiadczenie wyp∏acane z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego 
o kwot´ Êwiadczenia wyp∏aconego wczeÊniej z tytu∏u
cz´Êciowego inwalidztwa.

Artykuł 13
Z tytu∏u zgonu wspó∏ma∏˝onka oraz zgonu wspó∏ma∏˝onka 
w nast´pstwie wypadku Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu
Êwiadczenie w wysokoÊci wskazanej w indywidualnej umowie
ubezpieczenia. 

Artykuł 14
1. Z tytu∏u zgonu rodzica Ubezpieczonego i rodzica

wspó∏ma∏˝onka, Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu
Êwiadczenie w wysokoÊci wskazanej w indywidualnej
umowie ubezpieczenia. 

2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu∏u zgonu rodziców
Ubezpieczonego lub rodziców wspó∏ma∏˝onka ogranicza 
si´ do wyp∏aty czterech Êwiadczeƒ w ca∏ym okresie
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa wobec danego Ubezpieczo-
nego (zarówno na podstawie grupowej umowy ubezpieczenia
jak i indywidualnej umowy ubezpieczenia). 

Artykuł 15
Z tytu∏u zgonu dziecka Ubezpieczonego lub urodzenia si´ 
Ubezpieczonemu martwego dziecka Towarzystwo wyp∏aci 
Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci wskazanej 
w indywidualnej umowie ubezpieczenia. 

Artykuł 16
Z tytu∏u urodzenia si´ dziecka Ubezpieczonemu Towarzystwo
wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci wskazanej
w indywidualnej umowie ubezpieczenia. 

Artykuł 17
Z tytu∏u osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego Towarzystwo
wyp∏aci ka˝demu dziecku Ubezpieczonego Êwiadczenie w
wysokoÊci wskazanej w indywidualnej umowie ubezpieczenia. 

Artykuł 18
1. Âwiadczenia, o których mowa w art. 11 - 17, wyp∏acane sà 

na podstawie wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia, do którego
osoba uprawniona zobowiàzana jest do∏àczyç dokumenty
wskazane przez Towarzystwo, niezb´dne do ustalenia 
zasadnoÊci i wysokoÊci Êwiadczenia, do których nale˝à 
w szczególnoÊci:

1) w przypadku zgonu Ubezpieczonego oraz zgonu Ubezpieczo-
nego w nast´pstwie wypadku:
a) akt zgonu (odpis lub kopia potwierdzona za zgodnoÊç 

z orygina∏em), 
b) zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu (karta

statystyczna zgonu  lub diagnoza lekarska),
c) opis okolicznoÊci wypadku, je˝eli zdarzenie jest nast´pst-

wem wypadku/protokó∏ policji, je˝eli by∏o prowadzone
post´powanie;

2) w przypadku inwalidztwa cz´Êciowego w nast´pstwie wypadku:
a) opis okolicznoÊci wypadku (protokó∏ policji, je˝eli by∏o

prowadzone post´powanie),
b) protokó∏ BHP - w razie wypadku w pracy  oraz w drodze

do lub z pracy;
3) w przypadku zgonu wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego oraz

zgonu wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego w nast´pstwie wypadku:
a) akt ma∏˝eƒstwa (odpis lub kopia potwierdzona za 

zgodnoÊç z orygina∏em),
b) akt zgonu (odpis lub kopia potwierdzona za zgodnoÊç 

z orygina∏em),
c) zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu (karta

statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
d) opis okolicznoÊci wypadku, je˝eli zdarzenie jest nast´pstwem

wypadku;
4) w przypadku zgonu rodzica lub rodzica wspó∏ma∏˝onka:

a) akt ma∏˝eƒstwa Ubezpieczonego (odpis lub kopia potwier-
dzona za  zgodnoÊç z orygina∏em) - w przypadku zgonu
rodzica wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego,

b) akt zgonu (odpis lub kopia potwierdzona za zgodnoÊç 
z orygina∏em),

c) zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu (karta
statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),

d) opis okolicznoÊci wypadku, je˝eli zdarzenie jest nast´pst-
wem wypadku;

5) w przypadku zgonu dziecka lub urodzenia si´ martwego
dziecka:
a) akt zgonu (odpis lub kopia potwierdzona za zgodnoÊç 

z orygina∏em) - w przypadku zgonu dziecka,
b) akt urodzenia z odpowiednià adnotacjà (odpis lub kopia

potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em) - w przypadku
urodzenia si´ martwego dziecka,

c) zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu (karta
statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),

d) opis okolicznoÊci wypadku, je˝eli zdarzenie jest 
nast´pstwem wypadku;

6) w przypadku urodzenia si´ dziecka: akt urodzenia (odpis lub
kopia potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em).

7) w przypadku osierocenia dziecka:
a) akt zgonu Ubezpieczonego (odpis lub kopia potwierdzona

za zgodnoÊç z  orygina∏em),
b) zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu (karta

statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
c) akt urodzenia dziecka Ubezpieczonego (odpis lub kopia

potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em),
d) dokument potwierdzajàcy przej´cie opieki prawnej nad

dzieckiem.

2. Towarzystwo wyp∏aca Êwiadczenie niezw∏ocznie, najpóêniej
w ciàgu 30 dni liczàc od daty otrzymania kompletu 
dokumentów o wyp∏at´ Êwiadczenia. 

3. Gdyby w powy˝szym terminie wyjaÊnienie wszystkich
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia zasadnoÊci wyp∏aty
Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, Êwiadczenie zostanie
wyp∏acone w ciàgu 14 dni liczàc od daty wyjaÊnienia tych
okolicznoÊci.

4. W razie odmowy wyp∏aty Êwiadczenia Towarzystwo zobowiàzane
jest uzasadniç swoje stanowisko na piÊmie.

Artykuł 19
1. Ubezpieczony mo˝e wskazaç Uposa˝onego (lub Uposa˝onych)

jako osob´ uprawnionà do otrzymania Êwiadczenia na wy-
padek jego zgonu zarówno przed zawarciem indywidualnej
umowy ubezpieczenia jak i w ka˝dym czasie jej obowiàzy-
wania.

2. Ubezpieczony ma prawo w ka˝dym czasie obowiàzywania
indywidualnej umowy ubezpieczenia zmieniç wskazanie, 
o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek o zmian´ Uposa˝onego Ubezpieczony sk∏ada na 
formularzu Towarzystwa. 
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4. Towarzystwo zwiàzane jest dokonanà zmianà poczàwszy 
od nast´pnego dnia po dniu otrzymania wniosku o zmian´
Uposa˝onego.

5. W przypadku gdy suma wskazaƒ procentowych Uposa-
˝onych przekracza 100% przyjmuje si´, ˝e udzia∏y tych 
osób w kwocie Êwiadczenia z tytu∏u zgonu sà równe.

6. Âwiadczenie nie przys∏uguje osobie, która umyÊlnym 
czynem karalnym spowodowa∏a  zgon Ubezpieczonego 
lub Wspó∏ubezpieczonego.

Artykuł 20
1. Je˝eli Ubezpieczony nie wskaza∏ ˝adnego Uposa˝onego albo

gdy ˝aden Uposa˝ony w dniu zgonu Ubezpieczonego nie ˝y∏
lub wszyscy Uposa˝eni utracili prawo do Êwiadczenia, 
Êwiadczenie przys∏uguje cz∏onkom rodziny zmar∏ego 
wed∏ug nast´pujàcej kolejnoÊci:  

1) wspó∏ma∏˝onkowi, 
2) w równych cz´Êciach dzieciom Ubezpieczonego, jeÊli brak

jest wspó∏ma∏˝onka, 
3) w równych cz´Êciach rodzicom Ubezpieczonego, jeÊli brak

jest dzieci i wspó∏ma∏˝onka, 
4) w równych cz´Êciach rodzeƒstwu Ubezpieczonego, jeÊli

brak jest rodziców, dzieci i wspó∏ma∏˝onka,
5) innym spadkobiercom Ubezpieczonego, je˝eli brak jest osób

wymienionych powy˝ej.

2. Je˝eli Ubezpieczony wskaza∏ wi´cej ni˝ jednego Uposa-
˝onego i w dniu zajÊcia zdarzenia obj´tego odpowiedzial-
noÊcià Towarzystwa jeden ze wskazanych Uposa˝onych nie
˝y∏ lub utraci∏ prawo do Êwiadczenia to jego cz´Êç Êwiad-
czenia przys∏uguje pozosta∏ym Uposa˝onym wskazanym
przez Ubezpieczonego proporcjonalnie do ich udzia∏ów 
procentowych w kwocie Êwiadczenia.

Postanowienia końcowe

Artykuł 21
1. O zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà 

Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do
odbioru Êwiadczenia powinna niezw∏ocznie, jednak nie
póêniej ni˝ 30 dni od dnia jego zaistnienia powiadomiç
Towarzystw.

2. Zawiadomienia i oÊwiadczenia w zwiàzku z indywidualnà
umowà ubezpieczenia powinny byç, pod rygorem niewa˝-
noÊci, sk∏adane na piÊmie, na formularzu Towarzystwa, 
za pokwitowaniem przyj´cia lub wysy∏ane listem pole-
conym. 

3. Je˝eli Ubezpieczajàcy albo Ubezpieczony zmieni∏ adres
zamieszkania lub siedziby i nie powiadomi∏ o tym Towarzystwa
przyjmuje si´, ˝e Towarzystwo wype∏ni∏o swój obowiàzek
zawiadomienia lub oÊwiadczenia wysy∏ajàc pismo pod 
ostatni znany mu adres. 

Artykuł 22
1. Postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych 

w niniejszych OWU mogà byç wprowadzone do indywidualnej
umowy ubezpieczenia w porozumieniu z Ubezpieczajàcym. 

2. Kwoty wyp∏acane w trybie okreÊlonym w art. 11-17 mogà
byç pomniejszone przez Towarzystwo o kwoty
niezap∏aconych na rzecz danego Ubezpieczonego sk∏adek. 

Artykuł 23
1. Roszczenia z tytu∏u indywidualnej umowy ubezpieczenia

ulegajà przedawnieniu z up∏ywem trzech lat.

2. Bieg przedawnienia roszczenia do Towarzystwa rozpoczyna
si´ w dniu, w którym nastàpi∏o zdarzenie obj´te ochronà
ubezpieczeniowà.

3. Bieg przedawnienia roszczenia przerywa si´ przez 
zg∏oszenie Towarzystwu tego roszczenia.

Artykuł 24
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU majà 

zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 
z póên. zm.) oraz ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏a-
lnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 59, poz. 344 
z póên. zm.). 

2. Niniejsze OWU zosta∏y zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu 
TU Allianz ˚ycie Polska SA Nr 77/2000 i wchodzà w ˝ycie 
z dniem zatwierdzenia.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2000 roku.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
o indeksie KZ 02
Niniejszy za∏àcznik zawiera wykaz zdarzeƒ wy∏àczonych 
z odpowiedzialnoÊci Towarzystwa w ramach indywidualnej
umowy ubezpieczenia:

1) zgon Ubezpieczonego w nast´pstwie zawa∏u serca i udaru
mózgu.

2) inwalidztwo Ubezpieczonego.
3) wystàpienie u Ubezpieczonego powa˝nego zachorowania.
4) wystàpienie u wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego powa˝nego

zachorowania.
5) wystàpienie u dziecka Ubezpieczonego powa˝nego

zachorowania. 
6) zgon wspó∏ma∏˝onka po zgonie Ubezpieczonego.
7) leczenie  Ubezpieczonego w szpitalu.

Indywidualna umowa ubezpieczenia nie obejmuje równie˝
dodatkowego ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem 
inwestycyjnym. 
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Paweł Dangel
Prezes Zarządu

Dr Georg Lisiecki
Wiceprezes Zarządu

Andrzej Burża
Wiceprezes Zarządu
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Wiceprezes Zarządu
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