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Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie  
Allianz Rodzina – „Z Rodziną Bezpieczniej” 
(in deks ZRB01)
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§ 1 . 
Po sta no wie nia ogól ne

1.
Niniejszeogólnewarunkiubezpieczenia(o.w.u.)stosujesięwumowach
grupowegoubezpieczenianażyciezawieranychprzezTUAllianzŻycie
Polska S.A., zwane dalej Allianz Życie, z Ubezpieczającymi, na rzecz
Ubezpieczonych.

2.
Użytewniniejszycho.w.u.określeniaoznaczają:
1) akt prze mo cy–skierowanieczynnościfizycznejbezpośrednioprze

ciwkoUbezpieczonemulubodpowiednioWspółubezpieczonemu,co
zniewalagodopoddaniasięwoliużywającegoprzemocyiokreślonego
zachowaniasię,lubprzeciwkorzeczyposiadanejprzezUbezpieczo
negolubodpowiednioWspółubezpieczonego,przezcoswobodawoli
UbezpieczonegolubodpowiednioWspółubezpieczonego–wzakresie
posiadaniarzeczyczywładanianiąlubkorzystaniazniej–zostaje
ograniczona;

2) akt ter ro ru–nielegalneakcjeorganizowanezpobudekideologicznych
lubpolitycznych,indywidualnelubgrupowe,skierowaneprzeciwko
osobomlubobiektomwceluwprowadzeniachaosu,zastraszenialud
nościidezorganizacjiżyciapublicznegoprzyużyciuprzemocyoraz
skierowaneprzeciwspołeczeństwuzzamiaremjegozastraszeniadla
osiągnięciacelówpolitycznychlubspołecznych;

3) cen trum ope ra cyj ne–MondialAssistancesp.zo.o.zsiedzibąwWar
szawieprzyulicyDomaniewskiej50B–przedstawicielAllianzŻycie
udzielającyświadczeńopiekuńczych,któregonumertelefonupodany
jestdowiadomościUbezpieczonychprzezAllianzŻyciezapośrednic
twemUbezpieczającego;

4) cho ro ba–reakcjaorganizmunadziałaniaczynnikachorobotwórczego,
prowadzącadozaburzeńczynnościowych,zmianorganicznychwtkan
kach,narządach,układachlubcałymustroju;

5) cho ro ba psy chicz na–chorobazakwalifikowanawMiędzynarodowej
StatystycznejKlasyfikacjiChoróbiProblemówZdrowotnychICD10
jakozaburzeniapsychiczneizaburzeniazachowania(F00F99);

6) da ta przy stą pie nia do ubez pie cze nia–datawskazanawdokumencie
indywidualnegopotwierdzeniaubezpieczeniajakodatarozpoczęcia
odpowiedzialnościAllianzŻyciewstosunkudoUbezpieczonego;

7) do dat ko wa umo wa ubez pie cze nia–umowaubezpieczeniazawie
rananapodstawiewarunkówumowydodatkowejubezpieczenia;

8) Dy rek cja Ge ne ral na–podstawowajednostkaorganizacyjnaAllianz
Życie,powołanadoinicjowania,organizowaniainadzorowaniarealizacji
zadańAllianzŻycie;adresemDyrekcjiGeneralnejjestadressiedziby
AllianzŻyciewskazanywpolisie;

9) działanie pod wpły wem al ko ho lu–działaniewstanie,gdyzawartość
alkoholuworganizmiewynosilubprowadzido:
a) stężeniawekrwiod0,2promilaalkoholu
lub
b) obecnościwwydychanympowietrzuod0,1mgalkoholuw1dm3;

10)dziec ko–dzieckowłasnelubprzysposobioneUbezpieczonego:
a) wwiekudo20lat;
b) bezwzględunawiek,jeżelidzieckojesttrwaleniezdolnedopracy

zarobkowej(wodniesieniudododatkowejumowyubezpiecze
niaosieroceniadzieckaprzezUbezpieczonegoorazwodniesieniu
dododatkowejumowyubezpieczeniazgonudzieckaUbezpieczonego
iurodzeniasięmartwegodziecka);

11) in dek sa cja skład ki–zwiększeniewysokościskładkiwspółczynnikiem
zaproponowanymprzezAllianzŻycie;

12) ka ren cja–wyłączenielubograniczenieodpowiedzialnościAllianzŻycie
ztytułuzajściazdarzeńobjętychochronąubezpieczeniowąnapod
stawieumowyubezpieczenialubdodatkowychumówubezpieczenia,
przezokreswskazanywumowach;

13) le karz upraw nio ny–lekarzwskazanyprzezAllianzŻycieiupoważniony
dowystępowaniawobecplacówekmedycznychzwnioskiemoudostęp
nieniedokumentacjimedycznejUbezpieczonegolubWspółubezpie
czonego,jakrównieżdoprzeprowadzaniaekspertyzlekarskich;

14) mat ka–matkanaturalna;
15)ma co cha–osoba,zktórąojciecUbezpieczonegolubojciecwspółmał

żonkaUbezpieczonegopozostajewzwiązkumałżeńskimpośmierci
matkinaturalnejUbezpieczonegolubodpowiedniomatkinatural
nejwspółmałżonkaUbezpieczonegolubosoba,którapozostawała
wzwiązkumałżeńskimzojcemnaturalnymwchwilijegośmierci;

16) oj ciec –ojciecnaturalny;
17) oj czym–osoba,zktórąmatkaUbezpieczonegolubmatkawspółmał

żonkaUbezpieczonegopozostajewzwiązkumałżeńskimpośmierciojca
naturalnegoUbezpieczonegolubodpowiednioojcanaturalnegowspół
małżonkaUbezpieczonego,lubosoba,którapozostawaławzwiązku
małżeńskimzmatkąnaturalnąwchwilijejśmierci;

18) osie ro ce nie dziec ka przez Ubez pie czo ne go–zgonUbezpieczonego,
którynastąpiłprzedosiągnięciemprzezUbezpieczonego65rokużycia
orazdodatkowo:
a) przedosiągnięciemprzezdzieckoUbezpieczonego20rokużycia;
b) bezwzględunawiekdzieckaUbezpieczonego,jeżelijestonocałko

wicieniezdolnedopracyzarobkowej;
19) pla ców ka me dycz na–szpital,przychodnialubgabinetmedyczny

działającelegalniewramachsystemuopiekizdrowotnejnaterytorium
RzeczypospolitejPolskiej;

20 po waż ne za cho ro wa nie–wystąpienieuUbezpieczonego,współmał
żonkaUbezpieczonegolubdzieckaUbezpieczonegoobjawówchoroby/
choróbwskazanychwdodatkowejumowieubezpieczenialubpoddanie
sięzabiegomoperacyjnymwskazanymwdodatkowychumowachubez
pieczenia,podwarunkiemżeobjawychoróbwskazanychwdodatkowej
umowieubezpieczenialubchorobybędącebezpośredniąlubpośrednią
przyczynądokonaniazabiegówwskazanychwdodatkowejumowie
ubezpieczeniapojawiąsięporazpierwszywokresieograniczonym
datamirozpoczęciaiwygaśnięciaochronyubezpieczeniowejztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenia,aosobaobjętaochronąpozostanie
przyżyciuprzezokresminimum30dnioddatypierwszejdiagnozy
chorobylubpoddaniasięzabiegomoperacyjnym;

21)przed sta wi ciel usta wo wy–osoba,którejumocowaniedodziałania
wimieniuosobyniemającejzdolnościdoczynnościprawnychlubmają
cejograniczonązdolnośćdoczynnościprawnych,wynikazprzepisów
prawa;

22)przyczyna zewnętrzna–zdarzeniepochodzącespozaorganizmu
Ubezpieczonego,którebyłowyłącznymczynnikiemdoprowadzającym
dowystąpieniaobrażeńciałauUbezpieczonegopolegającenaoddzia
ływaniunaciałoUbezpieczonego:

– energiikinetycznej–czynnikówmechanicznychpowodujących
obrażeniawpostaciurazów,uderzeń,czynnikówgrawitacyjnych
powodującychobrażeniaciaławpostaciupadków,

– energiitermicznej,elektrycznej–powodującychobrażeniawpostaci
oparzeń,

– czynnikówchemicznychpowodującychobrażeniawpostacioparzeń
izatruć,

– czynnikówakustycznychpowodującychobrażeniawpostaciurazów
akustycznych,

 jednocześniezastrzegasię,iżstresiprzeżyciaUbezpieczonegoniesą
przyczynązewnętrznąwedługo.w.u.;

23)przy spo so bie nie–powstanietakiegostosunkupomiędzyprzysposa
biającymaprzysposobionym,jakmiędzyrodzicamiadziećmi(wtym
przysposobieniepełnenierozwiązywalne/całkowitepotwierdzone
aktemurodzeniadziecka,wktórymprzysposabiającywymienionyjest
jakorodzicdziecka);

24)re ope ra cja–operacjananarządachuprzedniooperowanych;
25) rocz ni ca po li sy–każdarocznicadatyzawarciaumowyubezpieczenia;
26)rocznica przystąpienia–każdarocznicadatyprzystąpieniadoumowy

ubezpieczenia;
27)rok ubezpieczeniowy–okrestrwającyoddatyprzystąpieniadoumowy

ubezpieczeniadopierwszejrocznicyprzystąpieniaorazkażdyokres
trwającymiędzykolejnymirocznicamiprzystąpienia;

28)skład ka–składkaochronnawwysokościustalonejwumowieubezpie
czenialubwdodatkowejumowieubezpieczenia,przeznaczonanapokry
ciekosztówochronyubezpieczeniowejudzielanejwramachumowy
ubezpieczeniawzakresiepodstawowymorazwramachzawartych
dodatkowychumówubezpieczeniawzakresierozszerzonym;

29)su ma ubez pie cze nia–określonawpolisiekwotabędącapodstawą
doobliczeniawysokościświadczeniaztytułuumowyubezpieczenia
lubdodatkowejumowyubezpieczenia,wypłacanegowraziezajścia
wżyciuUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegozdarzeniaokreślo
negoumowąubezpieczenialubdodatkowąumowąubezpieczenia;

30)tech nicz na sto pa pro cen to wa–zakładanaprzezAllianzŻycieteore
tycznastopazyskuzinwestowaniarezerwymatematycznejwtrakcie
trwaniaubezpieczenia;



– 2 –

31)trwa ły uszczer bek na zdro wiu–trwałefizyczneuszkodzenieciałalub
utratazdrowia,którepowodująupośledzenieczynnościorganizmu
nierokującepoprawy,będącenastępstwemwypadku;

32)Ubez pie cza ją cy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjnanieposiadającaosobowościprawnej,któranarzecz
Ubezpieczonegozawarłaumowęubezpieczenia;

33)Ubez pie czo ny–osobafizyczna,którejżycielubzdrowiesąprzedmiotem
ubezpieczenia;

34)umo wa ubez pie cze nia–umowazawierananapodstawieniniejszych
o.w.u.;

35) Upo sa żo ny –osoba,którejprzysługujeświadczenieztytułuzgonu
Ubezpieczonego;

36)Upo sa żo ny za stęp czy–osobawyznaczonaprzezUbezpieczonego,
którejprzysługujeświadczenieztytułuzgonuUbezpieczonego,jeżeli
wchwilizajściazdarzeniaubezpieczeniowegoUposażonynieżyjelub
utraciłprawodoświadczenia;

37)uro dze nie mar twe go dziec ka–urodzeniesięnoworodkamartwego,nie
wcześniejniżw20tygodniuciąży,zarejestrowanegowurzędziestanu
cywilnegowakcieurodzenia,któregoUbezpieczonywymienionyjest
jakorodzictegodziecka;

38)współ mał żo nek–osoba,zktórąUbezpieczonypozostajewzwiązku
małżeńskimwdniuzajściazdarzeniaobjętegoochronąubezpiecze
niowąnapodstawiedodatkowejumowyubezpieczenia;

39)Współ ubez pie czo ny–osobaobjętaubezpieczeniemnapodstawie
dodatkowejumowyubezpieczenia,członekrodzinyUbezpieczonego;

40)wy pa dek–gwałtowneiprzypadkowezdarzenie,którejednocześnie
spełniawszystkieponiższekryteria:
1) jestniezależneodwoliistanuzdrowiaUbezpieczonegolubodpo

wiednioWspółubezpieczonego,
2) jestwywołaneprzyczynązewnętrznąocharakterzelosowym,która

byłabezpośredniąiwyłącznąprzyczynąwystąpieniazdarzenia,
3) nastąpiłowokresieograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięcia

odpowiedzialnościAllianzŻyciewodniesieniudoUbezpieczonego
lubodpowiednioWspółubezpieczonego,

4) byłobezpośredniąiwyłącznąprzyczynąwystąpieniazdarzenia
objętegoodpowiedzialnościąAllianzŻycie,

5) skutkizdarzeniapozostająwbezpośrednimzwiązkuadekwatnym
zprzyczynązewnętrzną,którawywołałazdarzenie;

41)wy pa dek przy pra cy–zdarzenieodpowiadająceprzesłankomokreślonym
wart.3ustawyzdnia30października2002r.oubezpieczeniuspołecz
nymztytułuwypadkówprzypracyichoróbzawodowych(Dz.U.z2002r.
Nr199,poz.1673zpóźn.zm.),zaistniałejedyniepodczaswykonywania
obowiązkówwynikającychzumowyopracę,którenastąpiłowokresie
ograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięciaodpowiedzialności
AllianzŻyciewodniesieniudoUbezpieczonego;zdarzenietomusispełniać
jednocześniedefinicjęwypadkuokreślonąwpkt40niniejszychwarunków.

§ 2 . 
Przed miot i za kres od po wie dzial no ści Allianz Życie 

1.
Wzwiązkuzzawarciemumowyubezpieczeniawzakresiepodstawowym
odpowiedzialnościąAllianzŻyciejestobjętyzgonUbezpieczonego.

2.
Podstawowyzakresumowyubezpieczeniamożezostaćrozszerzonypoprzez
zawarciedodatkowychumówubezpieczenia.

3.
PrzedmiotemubezpieczeniawzakresiepodstawowymjestżycieUbezpie
czonego.Wraziezawarciadodatkowychumówubezpieczeniawzakresie
rozszerzonymprzedmiotemubezpieczeniamożebyćżycielubzdrowie
UbezpieczonegolubodpowiednioWspółubezpieczonegoorazokreślone
wumowieubezpieczeniazdarzeniazachodzącewżyciuUbezpieczonego
lubWspółubezpieczonego.

4.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowychumówubezpieczeniaodpowiedzialno
ściąAllianzŻyciemogąbyćobjętezdarzeniaubezpieczeniowewymienione
wwarunkachumówdodatkowychubezpieczenia.

5.
ZakresubezpieczeniajestokreślanywpolisienapodstawiewnioskuUbez
pieczającegoozawarcielubzmianęumowyubezpieczenia.

6.
ZakresubezpieczeniamożebyćróżnydlaposzczególnychpodgrupUbez
pieczonychwramachjednejumowyubezpieczenia.

7.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzgonuUbezpie
czonegoiodpowiednioWspółubezpieczonegonapodstawiedodatkowych

umów ubezpieczenia, gdy zgon nastąpi bezpośrednio lub pośrednio
wwyniku:
1) samobójstwalubsamookaleczenialubokaleczenianawłasnąprośbę

UbezpieczonegolubWspółubezpieczonego,dokonanegowciągu24
miesięcyoddatyrozpoczęciaochronyubezpieczeniowej;

2) działańwojennych,stanuwojennego;
3) czynnegoiniezgodnegozprawemudziałuUbezpieczonegolubWspół

ubezpieczonegowaktachprzemocy,rozruchachizamieszkach.

8.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzgonuwnastęp
stwiewypadkuobjętegoodpowiedzialnościąAllianzŻycienapodsta
wieumowyubezpieczeniawokresiekarencji,októrejmowaw§4oraz
ztytułunastępstwwypadkówobjętychodpowiedzialnościąAllianzŻycie
napodstawiedodatkowychumówubezpieczenia,jeżeliwypadeknastąpi
bezpośredniowwyniku:
1) działaniaUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegopodwpływem

alkoholu,narkotykówlubinnychsubstancjitoksycznychopodobnym
działaniu,lekównieprzepisanychprzezlekarzalubużytychniezgod
niezzaleceniemlekarzabądźniezgodniezewskazaniemichużycia,
chorobybędącejnastępstwemspożywaniaalkoholu;

2) wszelkich chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania
Ubezpieczonego w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej
KlasyfikacjiChoróbiProblemówZdrowotnychICD10(F00F99[ER1]);

3) wypadkulotniczego;niedotyczytosytuacji,gdyUbezpieczonylub
Współubezpieczonybyłpasażeremsamolotupasażerskiegolicencjo
nowanychliniilotniczych;

4) zdarzeńpowstałychwwynikupopełnienialubusiłowaniapopełnienia
przezUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegoczynuwypełniającego
ustawoweznamionaumyślnegoprzestępstwa;

5) wojny,działańwojennych,konfliktówzbrojnych,zamieszek,rozruchów,
zamachówstanu,aktówterroru;

6) uprawianianastępującychniebezpiecznychsportówlubaktywno
ścifizycznej:sportymotorowelubmotorowodne,sportypowietrzne,
nurkowanieprzyużyciuspecjalistycznegosprzętu,skokinagumowej
linie,speleologia,wspinaczkagórskaiskałkowa,raftingiwszystkiejego
odmiany,heliskiing,atakżeuczestniczeniewwyprawachsurvivalowych;

7) uczestniczeniaUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegowzawodach
jakokierowca,pomocnikkierowcylubpasażerwszelkichpojazdówsilni
kowych,zuwzględnieniemwszelkiegorodzajujazdpróbnychitestowych;

8) działaniaenergiijądrowejlubpromieniowaniaradioaktywnegoipola
elektromagnetycznegowzakresieszkodliwymdlaczłowieka,zwyłącze
niemstosowaniawyżejwymienionychwterapiizgodniezzaleceniami
lekarskimi;

9) poddaniasięprzezUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegoleczeniu
ocharakterzezachowawczymlubzabiegowym,chybażewskazanie
lekarskiedoprzeprowadzenialeczeniabyłobezpośredniozwiązane
zwypadkiem;

10) próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną
prośbęUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegoniezależnieodstanu
poczytalności;

11) wszelkichchoróbsomatycznych(np.zawałserca,udarmózgu)Ubez
pieczonegolubWspółubezpieczonego;

12)prowadzeniaprzezUbezpieczonegopojazdubezwymaganychupraw
nieńdokierowaniapojazdemlubpojazduniedopuszczonegodoruchu;

13) klęskiżywiołowejogłoszonejprzezodpowiednieorganyadministracji
państwowej.

9.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeniaobję
tegoodpowiedzialnościąAllianzŻycienapodstawiedodatkowychumów
ubezpieczenianiebędącegonastępstwemwypadku,jeżelizdarzenieubez
pieczeniowebyłobezpośredniolubpośredniowynikiem:
1) działaniaUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegopodwpływem

alkoholu,narkotykówlubinnychsubstancjitoksycznychopodobnym
działaniu,lekównieprzepisanychprzezlekarzalubużytychniezgod
niezzaleceniemlekarzabądźniezgodniezewskazaniemichużycia,
chorobybędącejnastępstwemspożywaniaalkoholu;

2) wszelkich chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania
Ubezpieczonego w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej
KlasyfikacjiChoróbiProblemówZdrowotnychICD10(F00F99[ER1]);

3) zdarzeńpowstałychwwynikupopełnienialubusiłowaniapopełnienia
przezUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegoczynuwypełniającego
ustawoweznamionaumyślnegoprzestępstwa;

4) wojny,działańwojennych,konfliktówzbrojnych,zamieszek,rozruchów,
zamachówstanu,aktówterroru;

5) uprawianianastępującychniebezpiecznychsportówlubaktywno
ścifizycznej:sportymotorowelubmotorowodne,sportypowietrzne,
nurkowanieprzyużyciuspecjalistycznegosprzętu,skokinagumowej
linie,speleologia,wspinaczkagórskaiskałkowa,raftingiwszystkiejego
odmiany,heliskiing,atakżeuczestniczeniewwyprawachsurvivalowych;
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6) uczestniczeniaUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegowzawodach
jakokierowca,pomocnikkierowcylubpasażerwszelkichpojazdów
silnikowych,zuwzględnieniemwszelkiegorodzajujazdpróbnych
itestowych;

7) działaniaenergiijądrowejlubpromieniowaniaradioaktywnegoipola
elektromagnetycznegowzakresieszkodliwymdlaczłowieka,zwyłącze
niemstosowaniawyżejwymienionychwterapiizgodniezzaleceniami
lekarskimi;

8) poddaniasięprzezUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegoleczeniu
ocharakterzezachowawczymlubzabiegowym,chybażeprzeprowa
dzeniegobyłozalecaneprzezlekarza;

9) zatruciasięUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegosubstancjami
stałymilubpłynnymi,którewniknęłydoorganizmudrogąoddechową,
pokarmowąlubprzezskórę,chybażezatruciepowstałowwyniku
wypadku;

10) samobójstwalubpróbysamobójstwa,samookaleczenialubokaleczenia
nawłasnąprośbęUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegoniezależ
nieodstanupoczytalności;

11) epidemii ogłoszonych przez odpowiednie organy administracji
państwowej.

10.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzgonubędącego
następstwemwypadkuUbezpieczonego,jeżelizgonnastąpiłpoupływie180
dniodzajściawypadku.WtymprzypadkuodpowiedzialnośćAllianzŻycie
jestograniczonadowypłatyświadczeniaztytułuzgonu.

11.
Rozmiardoznanychkrzywd,cierpieńibóluniejestobjętyzakresemubezpie
czeniaAllianzŻycieaniniewpływanawysokośćświadczeniaAllianzŻycie.

12.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialności:
– z tytułu zgonu Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, który

nastąpi w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej,oraz

– ztytułuzdarzeń,którewystąpiąlubrozpocznąsięwpowyższymokresie,
jeżelipowyższezdarzeniabędąnastępstwemchorobyleczonejlubzdiag
nozowanej,lubktórejobjawyujawniłysięwokresie24miesięcypoprze
dzającychdzieńrozpoczęciaochronyubezpieczeniowej.
Wprzypadkuzachowaniaciągłościstażuwumowie,októrymmowaw§13
ust.1,zapisyzdaniapoprzedniegomajązastosowanie,oilestażwumowie
jestkrótszyniż12miesięcy,ztymżeokreswktórymAllianzŻyciejest
zwolnionyododpowiedzialności,ulegaskróceniuookresodpowiadający
długościstażuwumowie.

§ 3 . 
Za war cie umo wy ubez pie cze nia

1.
Umowaubezpieczeniawrazzdodatkowymiumowamiubezpieczenia
zawieranajestnaokresjednegoroku.AllianzŻyciemożewyrazićzgodę
nazawarciedodatkowejumowyubezpieczeniaprzedrocznicąpolisy,wów
czasdodatkowaumowaubezpieczeniazawieranajestnaokresdonajbliższej
rocznicypolisyprzypadającejpodaciejejzawarcia.Umowaubezpiecze
niawrazzdodatkowymiumowamiubezpieczeniaulegająprzedłużeniu
nanastępnyrocznyokresubezpieczenia,jeżeliżadnazestronniezłoży
drugiejstronie,najpóźniejnamiesiącprzedupływemkażdegorocznego
okresuubezpieczenia,pisemnegooświadczeniaonieprzedłużaniuumo
wyubezpieczenia.Dodatkowaumowaubezpieczeniaulegaprzedłużeniu
nanastępnyrocznyokresubezpieczeniazawsze,jeżeliprzedłużeniuulega
umowaubezpieczenia.Umowaubezpieczeniaidodatkoweumowyubez
pieczeniamogąbyćprzedłużanewielokrotnie,podwarunkiemzachowania
trybuokreślonegopowyżej.

2.
Wrazieprzedłużeniaumowyubezpieczeniawrazzdodatkowymiumowami
ubezpieczeniananastępnyrocznyokresubezpieczeniazzachowaniem
trybuokreślonegowust.1umowyteprzedłużanesąnatakichsamych
warunkachjakumowyzawartewpoprzedzającymjeokresierocznym,
adotychczasobowiązującedokumentypotwierdzającezawarcieumowy
ubezpieczeniawrazzdodatkowymiumowamiubezpieczeniapozostają
wmocy,chybażestronypostanowiązmienićwarunkiumowyubezpieczenia
zgodnieztrybemokreślonymw§4lubw§6ust.813.

3.
Umowaubezpieczeniaidodatkoweumowyubezpieczeniasązawierane
napodstawiepoprawniewypełnionegownioskuozawarcieumowygru
powegoubezpieczenianażycie,podpisanegoprzezUbezpieczającego
naformularzuAllianzŻycie.Ubezpieczającyzobowiązanyjestdopra
widłowegoikompletnegowypełnieniawnioskuozawarciegrupowego
ubezpieczenianażycie.

4.
Ubezpieczającyjestzobowiązanydołączyćdownioskuozawarcieumowy
ubezpieczeniapodpisany:
1) wykazimiennyosóbprzystępującychdoubezpieczenia;
2) deklaracjęprzystąpieniadoubezpieczeniakażdejzosóbprzystępujących

doubezpieczenia;dokumenttenpowinienbyćwypełnionyipodpisany
przezosobęprzystępującądoubezpieczenia.

5.
AllianzŻyciemożewymagaćdołączeniadownioskuozawarcieumowy
ubezpieczeniainnychdokumentów,wszczególnościkwestionariusza
medycznego,uznanychprzezAllianzŻyciezaniezbędnedozawarcia
umowyubezpieczenia,wtymdokumentacjikoniecznejdoocenyryzyka
ubezpieczeniowegowstosunkudoosóbzgłaszanychdoubezpieczenia.

6.
Dokumenty wymienione w ust. 4 i 5, po ich zaakceptowaniu przez
AllianzŻycie,stanowićbędązałącznikidownioskuozawarcieumowy
ubezpieczenia.

7.
NapodstawieuzyskanychprzezAllianzŻycieinformacjizawartychwe
wnioskuoraznapodstawiedołączonychdoniegodokumentówAllianz
Życiemożenapodstawiedokonanejocenyryzykaubezpieczeniowego
odmówićzawarciaumowyubezpieczenia.

8.
JeżeliwodpowiedzinazłożonyprzezUbezpieczającegowniosekwrazzdołą
czonymidoniegodokumentamiAllianzŻyciezaproponujeUbezpieczającemu
zawarcieumowyubezpieczenianawarunkachodbiegającychnaniekorzyść
Ubezpieczającegoodzłożonegoprzezniegowniosku,AllianzŻyciezwróci
natonapiśmieuwagęUbezpieczającemuiosobom,przystępującymdoubez
pieczenia,którepodpisałydeklaracjeprzystąpieniaorazwyznaczyimsied
miodniowyterminnazgłoszeniepisemnegosprzeciwu.Wraziezgłoszenia
sprzeciwuprzezUbezpieczającegoumowęuważasięzaniezawartą,zkolei
wprzypadkubrakujegosprzeciwu–umowadochodzidoskutkuzgodnie
ztreściązaproponowanąprzezAllianzŻycienastępnegodniapoupływie
terminuwyznaczonegonazłożeniesprzeciwu.Sprzeciwosobyprzystępu
jącejdoubezpieczeniatraktowanyjestjakojejrezygnacjazobjęciaochroną
nazmienionychwarunkachzaproponowanychprzezAllianzŻycie.

9.
AllianzŻyciemożeprzedzawarciemumowyubezpieczenialubprzedprzy
stąpieniemUbezpieczonegodoumowyjużzawartejskierowaćUbezpie
czonegonabadanialekarskie,zwyłączeniembadańgenetycznych.Koszty
takichbadańponosiAllianzŻycie.

10.
AllianzŻyciemożezapisemnązgodąosoby,którejdanedotycząalbojej
przedstawicielaustawowegouzyskaćodpodmiotów,októrychmowa
wart.4ustawyzdnia30sierpnia1991r.ozakładachopiekizdrowotnej
(Dz.U.Nr91,poz.408zpóźn.zm.),któreudzielałyświadczeńzdrowotnych
Ubezpieczonemulubosobie,naktórejrzeczmazostaćzawartaumowa
ubezpieczenia,informacjeookolicznościachzwiązanychzocenąryzyka
ubezpieczeniowegoiweryfikacjąpodanychprzeztęosobędanychojejsta
niezdrowia,ustaleniemprawatejosobydoświadczeniaztytułuzawartej
umowyubezpieczeniaiwysokościątegoświadczenia,atakżeinformacje
oprzyczynieśmierciUbezpieczonego,zwyłączeniemwynikówbadań
genetycznych.

11.
Zwnioskiemoprzekazanieinformacji,októrychmowawust.10,występuje
lekarzuprawnionyprzezAllianzŻycie.

12.
AllianzŻyciemożezapisemnązgodąosoby,którejdanedotyczą,albojej
przedstawicielaustawowego,napisemneżądanieinnegoUbezpieczyciela,
udostępnićtemuUbezpieczycielowiprzetwarzaneprzezsiebiedaneoso
bowe,wzakresiepotrzebnymdoocenyryzykaubezpieczeniowegoiwery
fikacjidanychpodanychprzezUbezpieczającegolubUbezpieczonegolub
osobę,naktórejrzeczmazostaćzawartaumowaubezpieczenia,ustalenia
prawaUbezpieczonegodoświadczeniaztytułuzawartejumowyubezpie
czeniaiwysokościtegoświadczenia,atakżedoudzieleniaposiadanych
przezsiebieinformacjioprzyczynieśmierciUbezpieczonegolubinformacji
niezbędnychdoustaleniaprawauprawnionegodoświadczeniaztytułu
umowyubezpieczeniaijegowysokości.

13.
ZawarcieumowyubezpieczeniaAllianzŻyciepotwierdza,wystawiając
polisędlaUbezpieczającegoorazdokumentindywidualnegopotwierdzenia
ubezpieczeniadlakażdegoUbezpieczonego.
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14.
ZazgodąAllianzŻycieinawarunkachzaproponowanychprzezAllianzŻycie
dopuszczasięutworzenieujednegoUbezpieczającegokilkupodgrupze
zróżnicowanymisumamiubezpieczenia,składkąorazzakresemochrony.
OileAllianzŻycieniepostanowiinaczej,wymaganejestspełnienieprzytym
następującychwarunków:
1) niedopuszczasięubezpieczeniatychsamychosóbwwięcejniżjednej

grupie;
2) osobyubezpieczonemogązmieniaćpodgrupywyłączniewrocznicę

przystąpieniadoumowyubezpieczenia.

15.
Ubezpieczeniemmożebyćobjętaosoba,którawdniunastępnympodniu
podpisaniadeklaracjiprzystąpieniadoumowyubezpieczeniamaukoń
czone16latiniemaukończonych64lat,oileAllianzŻycieniepostanowi
inaczej.

16.
Wraziezmianyliczebnościgrupypozawarciuumowyubezpieczenia
Ubezpieczającyjestzobowiązanykażdorazowododostarczenia,najpóźniej
ostatniegodniakażdegomiesiącaobowiązywaniaumowy,następujących
dokumentów:
1) wykazuosóbprzystępującychdoubezpieczeniawkolejnymmiesiącu;
2) wykazuosóbwystępującychzubezpieczenia,wstosunkudoktórych

wkolejnymmiesiącuwygasaodpowiedzialnośćAllianzŻycie,zpoda
niemjednegozpowodów:
a) zgonUbezpieczonego;
b) rezygnacjaUbezpieczonego.

§ 4 . 
Zmia ny umo wy ubez pie cze nia

1.
Ubezpieczającymożewystąpićzwnioskiemodokonaniezmianwumowie
ubezpieczenia.

2.
ZmianywumowieubezpieczeniadokonywanesązazgodąAllianzŻycie
pouzyskaniuuprzedniejzgodyUbezpieczonychobjętychochronąubez
pieczeniowąztytułuzawartejumowyubezpieczenia,zzastrzeżeniem
postanowieńust.3.Dokonaniezmianjestmożliwetylkowprzypadku
zgodywszystkichUbezpieczonychobjętychochronąwramachumowy
ubezpieczenia,wraziebrakuzgodyktóregokolwiekznich–zmianywumo
wieniesądokonywane.

3.
ZmianyumowyubezpieczenianienaruszająceprawUbezpieczonegomogą
byćdokonywanebezjegozgody.

4.
Ubezpieczonymożewyrazićzgodęnadokonaniezmianumowyubezpie
czeniaosobiścielubzapośrednictweminnejumocowanejwtymzakresie
osoby(pełnomocnika).

5.
Zmianawysokościświadczeńnależnychztytułuumowyubezpieczenia
lubktórejkolwiekzdodatkowychumówubezpieczeniamożezostaćdoko
nananawniosekUbezpieczającegolubAllianzŻyciezłożonegodrugiejstronie:

– niepóźniejniżnamiesiącprzedproponowanympoczątkiemobowią
zywaniazmian,jeżeliozmianęwnioskujeUbezpieczający;

– niepóźniejniżnadwamiesiąceprzedkażdąrocznicąpolisy,jeżeli
ozmianęwnioskujeAllianzŻycie.

Wceluwprowadzeniazmian,októrychmowawzdaniupoprzedzającym,
koniecznajestakceptacjaUbezpieczonychzgodnieztrybemokreślonym
wust.2,3i4,wprzypadkubrakuumocowananialubjegoodwołania,
downioskuozmianęwarunkówumowyubezpieczeniaUbezpieczający
zobowiązanyjestdoręczyćAllianzŻycieoświadczeniaUbezpieczonych
owyrażeniuzgodynazmianęwarunkówumowyubezpieczenia.Allianz
Życie,wyrażajączgodęnazmianęwarunkówumowyubezpieczenia,może
zastosować6miesięcznyokreskarencji.Karencjaodnosisiędowszystkich
zdarzeńobjętychochronąubezpieczeniowąwramachumowyubezpiecze
niaorazdodatkowychumówubezpieczenia.

6.
Karencji,októrejmowawust.5,niestosujesięwprzypadkupodwyższenia
świadczeniaztytułuumowyubezpieczenialubktórejkolwiekzdodatkowych
umówubezpieczeniawwynikuzaakceptowaniaprzezUbezpieczającego
indeksacjiskładki,októrejmowaw§6ust.14.

7.
Wraziezajściazdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniowąwokre
sie6miesięcznejkarencjioddniawprowadzeniazmianydoumowy

ubezpieczenia,októrejmowawust.5,AllianzŻyciewypłaciświadczenie
wwysokościobowiązującejprzeddatązłożeniaprzezUbezpieczającego
wniosku,októrymmowawust.1.Ograniczeniepowyższeniedotyczy
zdarzeńobjętychodpowiedzialnościąAllianzŻycienapodstawieumowy
ubezpieczeniaidodatkowychumówubezpieczenia,będącychnastęp
stwemwypadku.

§ 5 . 
Su ma ubez pie cze nia

1.
Sumaubezpieczeniajestustalanaprzezstronyumowyubezpieczenia
przyzawieraniuumowyubezpieczenia.

2.
Sumaubezpieczeniajestwyrażonakwotowo.

3.
Ubezpieczającymoże,zazgodąAllianzŻycie,zmienićsumęubezpieczenia
wkażdąrocznicępolisy,zgodniezpostanowieniami§4.

§ 6 . 
Skład ka

1.
ZtytułuzawarciaumowyubezpieczeniaUbezpieczającyjestzobowiązany
doopłacaniaskładkiwwysokościizczęstotliwościąwskazanąwumo
wie ubezpieczenia. Pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia danego
Ubezpieczonegooblicznajestproporcjonalniedookresuochronytego
Ubezpieczonegoprzypadającejdzieńpodniuzłożeniadeklaracjiprzysta
pieniadonajbliższegodniawymagalnościskładkiregularnejwynikającej
zumowyubezpieczenia.

2.
Ubezpieczony,wykonującobowiązekobciążającyUbezpieczającego,opłaca
narzeczAllianzŻycieskładkęubezpieczeniowąnależnąztytułuświadcze
nianajegorzeczprzezAllianzŻycieochronyubezpieczeniowejwramach
umowyubezpieczenia.

3.
Składkamożebyćpłatnazaokresymiesięczne,kwartalne,zaokrespółroczny
lubzgóryzacałyrokobowiązywaniaumowy.

4.
Stopęskładkiustalasięwszczególnościwzależnościodzawartychdodat
kowychumówubezpieczenia,stanowiącychrozszerzeniezakresupod
stawowegoumowyubezpieczeniaorazczęstotliwościopłacaniaskładki.

5.
SkładkazaUbezpieczonegojestrównailoczynowistopyskładkiisumy
ubezpieczenia.

6.
Składkazaubezpieczeniejestkalkulowanawoparciuotechnicznąstopę
procentowąiobliczonazaczastrwaniaodpowiedzialnościAllianzŻycie.

7.
Składkapłatnajestzgodniezczęstotliwościąopłacaniaskładek,począwszy
oddniawskazanegowpolisie.Składkajestpłatnanajpóźniejpierwszego
dniaokresu,zaktóryjestnależna.

8.
WysokośćstopyskładkijestustalanaprzezAllianzŻycienakażdyrokobo
wiązywaniaumowyubezpieczenia.WraziezmianystopyskładkiAllianz
ŻyciepoinformujeUbezpieczającegoiUbezpieczonychozmianiestopy
składkiobowiązującejwnastępnymrocznymokresieubezpieczenia,nie
późniejniżnadwamiesiąceprzedupływemkażdegorocznegookresu
ubezpieczenia.

9.
JeżeliUbezpieczającypootrzymaniuodAllianzŻycieinformacjiowysokości
stopyskładkinanastępnyrocznyokresubezpieczeniadoręczyAllianzŻycie,
najpóźniejna30dniprzedrocznicąpolisy,pisemneoświadczenieoniewy
rażeniuzgodynaproponowanąprzezAllianzŻyciewysokośćstopyskładki,
oświadczenietakiebędzietraktowanejakooświadczenieoniewyrażaniu
wolinaprzedłużenieumowyubezpieczenia,októrymmowaw§3ust.1,
chybażestronypostanowiąinaczej.

10.
Wraziezłożeniaoświadczeniaopisanegowust.9przezUbezpieczonego
traktujesięjejakojegorezygnacjęzochronyubezpieczeniowejświadczo
nejnapodstawiekolejnejumowyubezpieczeniazawartejnanastępny
okresroczny.
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11.
AllianzŻycie,informującUbezpieczającegoiUbezpieczonychozmianie
stopyskładkiobowiązującejwnastępnymrocznymokresieubezpieczenia,
jednocześniepodadowiadomościskutkiniewyrażeniazgodynapropono
wanązmianęopisanewust.9i10.

12.
NiedoręczenieAllianzŻycieprzezUbezpieczającegopisemnegooświadcze
niaoodmowieakceptacjiproponowanejwysokościstopyskładkiwterminie
określonymwust.9,będzierównoznacznezwyrażeniemzgodyna:
1) przedłużenie umowy ubezpieczenia na następny roczny okres

ubezpieczenia;
2) oraznawysokośćstopyskładkizaproponowanąprzezAllianzŻycie,

obowiązującąwnastępnymrocznymokresieubezpieczenia.
WprzypadkuUbezpieczonegobrakpisemnegooświadczeniaoodmowie
akceptacjiproponowanejwysokościskładkioznaczawolękontynuowania
umowyubezpieczenianazmienionychwarunkachzaproponowanychprzez
AllianzŻyciewkolejnymokresierocznym.

13.
Ubezpieczonymożewyrazićzgodęnaproponowanezmianywysokości
składkiwnastępnymrocznymokresieubezpieczenialubteżzłożyćoświad
czenie,októrymmowawust.10,osobiścielubzapośrednictweminnej
umocowanejwtymzakresieosoby(pełnomocnika).

14.
AllianzŻyciemożezaproponowaćindeksacjęskładkiorazsumyubezpie
czeniawrocznicępolisy.

15.
SkładkajestindeksowanawskaźnikiemustalonymwcześniejprzezAllianz
Życie,uwzględniającymmiędzyinnymiskutkiinflacji.

16.
Informacja o indeksacji przesyłana jest do Ubezpieczającego
iUbezpieczonychniepóźniejniżnadwamiesiąceprzedrocznicąpolisy.

17.
DoręczenieAllianzŻyciepisemnegooświadczeniaowyrażeniuzgody
nazaproponowanąindeksacjęstopyskładkiochronnejwterminiemie
siącaprzedrocznicąpolisybędzierównoznacznezwyrażeniemzgody
naproponowanąwysokośćskładki.Wraziebrakupisemnegooświadczenia
lubdoręczenieoświadczenianiewyrażającegozgodynazaproponowaną
indeksacjęstopyskładkizmiananiejestskuteczna.

18.
Dokonanieindeksacjistopyskładkiwtrybieopisanymwust.1417jest
możliwepouzyskaniuuprzedniejzgodyUbezpieczonychobjętychochroną
ubezpieczeniowąztytułuzawartejumowyubezpieczenia.§4ust.2zdanie2
orazust.3i4stosujesięodpowiednio.

19.
Wraziezawarciadodatkowychumówubezpieczenia,składkajestrówna
sumieskładeknależnychnapodstawieumowyubezpieczeniaorazdodat
kowychumówubezpieczenia.

20.
Składkęuważasięzazapłaconązchwilą,gdywpłynieonanawskazany
przezAllianzŻycierachunekbankowyAllianzŻycie,wwysokościwyni
kającejzumowyubezpieczenia.

21.
Składkinadpłaconealbowpłaconeporozwiązaniuumowyubezpieczenia
podlegajązwrotowi.

§ 7 . 
Nie opła ca nie skła dek

1.
Wsytuacjigdyskładkawtejczęści,którajestnależnaztytułuobejmowania
ochronąubezpieczeniowądanegoUbezpieczonego,należnawdanymokre
sie,niezostałaopłaconadopierwszegodniaokresu,zaktóryjestnależna,
toAllianzŻyciezawiesiodpowiedzialnośćwzględemtegoUbezpieczonego,
wodniesieniudoktóregoskładkaniezostałauiszczona,odpierwszegodnia
tegookresuzzastrzeżeniemust.6niniejszegoparagrafu.
OdpowiedzialnośćAllianzŻyciewzględemUbezpieczonego,októrym
mowawzdaniupoprzednimulegazawieszeniudoczasujejwznowienia,
niedłużejjednakniżnaokresmiesiąca,chybażeAllianzŻycieposta
nowiinaczej.WrazieniezapłaceniaskładkiwzględemUbezpieczonego,
októrymmowawzdaniupierwszymniniejszegoustępu,AllianzŻycie
wezwieUbezpieczającegodojejzapłaty,podającskutkiniezapłacenia
składkiopisanewniniejszymparagrafieorazpoinformujepisemnietego

Ubezpieczonegooniezapłaceniuskładkiiskutkachjejniezapłacenia.
Wumowach,wktórychdatązawarciaumowyjestpierwszydzieńdanego
miesiącakalendarzowego,trybopisanypowyżejmazastosowanie,oile
składkanależnawdanymokresieniezostałaopłaconadodziesiątego
dniapierwszegomiesiącaokresu,zaktóryjestnależna(okresprolongaty).

2.
Zaniezapłacenieskładkiuważasięrównieżwniesienienarachunekban
kowyAllianzŻyciekwotyniższejniżkwotaskładkiwynikającazumowy
ubezpieczenia.

3.
OdpowiedzialnośćAllianzŻyciewzględemUbezpieczonego,októrym
mowawust.1zdaniupierwszymniniejszegoparagrafu,ulegawznowieniu
zdniemjejzawieszeniapozapłaceniunarzeczAllianzŻyciekwotynależnej
ztytułuobejmowaniaochronąubezpieczeniowątegoUbezpieczonego
zaokresoddniazawieszeniaodpowiedzialnościdodniadokonaniawpłaty
orazskładkinależnejztytułuobejmowaniaochronąubezpieczeniową
tegoUbezpieczonegozakolejnyokreswwysokościokreślonejwumowie
ubezpieczenia.

4.
WrazieniewznowieniaodpowiedzialnościwzględemUbezpieczonego,
októrymmowawust.1wzdaniupierwszymniniejszegoparagrafu,wtrybie
opisanymwust.3,wterminiemiesiącaoddatyzawieszeniaodpowiedzial
nośćAllianzŻyciewzględemtegoUbezpieczonegowygasazostatnimdniem
okresu,zaktóryzostałaopłaconaskładka.Umowaubezpieczeniaulega
rozwiązaniuzdniemwygaśnięciaochronyubezpieczeniowejwzględem
ostatniegoUbezpieczonegoobjętegoochronąwdanejumowie.

5.
ZtytułuwystąpieniawokresiezawieszeniaodpowiedzialnościAllianz
ŻyciewzględemUbezpieczonego,októrymmowawust.1wzdaniupierw
szymniniejszegoparagrafu,zdarzeńobjętychochronąubezpieczeniową,
dotyczącychtegoUbezpieczonego,AllianzŻyciewypłaciświadczenie
wyłączniewtedy,gdyprzedupływemterminu,októrymmowawust.4,
dokonanazostaniewpłataskładeknależnychztytułuobejmowaniaochroną
ubezpieczeniowątegoUbezpieczonegozaokresoddniazawieszeniaodpo
wiedzialnościwzględemtegoUbezpieczonegododniadokonaniawpłaty
wrazzeskładkązakolejnyokreswwysokościokreślonejwumowieubez
pieczenia,należnąztytułuobejmowaniaochronąubezpieczeniowątego
Ubezpieczonego.Wraziegdyniezostaniedokonanapowyższawpłata
wterminieokreślonymwust.4AllianzŻyciejestzwolnionyzobowiązku
wypłatyświadczeniaztytułuzajściazdarzeniaobjętegoochronąubezpie
czeniowąwokresiezawieszeniaodpowiedzialności.

6.
WraziepodjęciadecyzjioniezawieszeniuodpowiedzialnościAllianz
ŻyciepoinformujeotymUbezpieczającegoiUbezpieczonegonapiśmie,
jednocześniewzywającdozapłaceniaskładki.

§ 8 . 
Czas trwa nia od po wie dzial no ści Allianz Życie 

1.
OdpowiedzialnośćAllianzŻyciewodniesieniudokażdegozUbezpieczonych
rozpoczynasięwdniuwskazanymprzezAllianzŻyciewdokumencieindy
widualnegopotwierdzeniaubezpieczenia,niewcześniejjednakniżwdniu,
wktórymzostałyspełnionełącznienastępującewarunki,zzastrzeżeniem
postanowień§11ust.2i3:
1) AllianzŻycieotrzymałizaakceptowałdeklaracjęprzystąpieniadoubez

pieczeniadanejosoby;
2) Ubezpieczonyjestwymienionywwykazieimiennym,októrymmowa

w§3ust.4pkt1orazust.16pkt1;
3) zapłaconazostałanarzeczdanegoUbezpieczonegopierwszaskładka,

zzastrzeżeniem§7ust.1.

2.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułuzgonuUbezpieczonegowzględem
danegoUbezpieczonegowygasaniezależnieodinnychpostanowieńo.w.u.:
1) wdniuzgonuUbezpieczonego;
2) wostatnimdniumiesiąca,wktórymprzekazanazostałazaUbezpie

czonegoskładka;
3) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony wystąpił

zumowyubezpieczeniazpowodówwskazanychw§3ust.16pkt2
ppkt b, co zostało potwierdzone w wykazie osób występujących
zumowyubezpieczenia;

4) wdniurozwiązaniaumowyubezpieczenia;
5) wdniuwygaśnięciaodpowiedzialności,októrymmowaw§7ust.4;
6) wdniurocznicypolisy,następującejpodniuukończeniaprzezUbez

pieczonego65rokużycia;
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7) wdniuwygaśnieciaochronyztytułuumowydodatkowejubezpieczenia
inwalidztwaUbezpieczonego,oileumowadodatkowazostałazawarta.

3.
Zdniemokreślonymwust.2wygasaodpowiedzialnośćAllianzŻycie
wynikającazewszystkichdodatkowychumówubezpieczenia,zawartych
narzeczUbezpieczonegolubodpowiednioWspółubezpieczonych,oile
warunkiumówdodatkowychubezpieczenianieprzewidująinnegoterminu
wygaśnięciaodpowiedzialności.

4.
Jeżelidozdarzeniaobjętegoochronądoszłopoupływietrzechlatoddaty
rozpoczęciaochronyubezpieczeniowejwzględemdanegoUbezpieczonego,
AllianzŻycieniemożepodnieśćzarzutuozatajeniuprzezUbezpieczonego
istotnychprzyprzystępowaniudoubezpieczeniaokolicznościiuwolnić
sięnatejpodstawieododpowiedzialnościztytułuumowyubezpieczenia.

§ 9 . 
Zawieszenie opłacania składek 

1.
Ubezpieczającymożena30dniprzeddatąwymagalnościskładkizłożyć
pisemnywniosekozawieszenieopłacaniaskładekdlacałejgrupy.Nawnio
skuozawieszenieopłacaniaskładkipowinnyznaleźćsięnastępujące
informacje:

– datarozpoczęciaokresuzawieszenia,zawszepierwszydzieńmiesiąca,
– okres,najakizawieszanajestskładka,niedłużejjednakniżnaokres6

miesięcy.
Wniosekozawieszenieobowiązkuopłacaniaskładekmożebyćzłożony
porazpierwszypo6miesiącachoddatyzawarciaumowyubezpieczenia,
podwarunkiemterminowegoopłacaniaskładekzamiesiącepoprzedza
jącezawieszenie.

2.
Allianz Życie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń ubez
pieczeniowychzaistniałychwokresiezawieszeniaopłacaniaskładek
ubezpieczeniowych.

3.
OkreszawieszeniaopłacaniaskładkizaliczanyjestdostażuUbezpieczonego
wumowieubezpieczenia.

4.
Obowiązekopłacaniaskładkimożebyćzawieszonyjedenrazwciąguroku
polisowego.

§ 10 . 
Roz wią za nie umo wy ubez pie cze nia

1.
UmowaubezpieczeniamożebyćwypowiedziananapiśmieprzezUbezpie
czającego,zzachowaniemmiesięcznegookresuwypowiedzenia,liczonego
odostatniegodniamiesiąca,wktórymAllianzŻycieotrzymałoświadcze
nieowypowiedzeniu.Wypowiedzenieumowyubezpieczenianiezwalnia
Ubezpieczającegozobowiązkuopłaceniaskładekzaokreswypowiedzenia.

2.
Rozwiązanieumowyubezpieczenianastępujezostatnimdniemmiesiąca
iskutkujerozwiązaniemwszystkichdodatkowychumówubezpieczenia.

3.
Wrazierozwiązaniaumowywtrybieokreślonymwust.1Ubezpieczają
cemuprzysługujezwrotskładkizaniewykorzystanyokresochronylub
składkiwpłaconejporozwiązaniuumowy.ZgonUbezpieczonego,zaktóry
AllianzŻyciewypłaciświadczeniewmyślo.w.u.,oznaczawykorzystanie
ochronyubezpieczeniowejświadczonejnarzeczdanegoUbezpieczonego.

§ 11 .
1.

Ubezpieczającymożeodstąpićodumowyubezpieczeniawterminie30
dni,awprzypadkugdyjestprzedsiębiorcą–wterminie7dnioddnia
zawarciaumowy.

2.
OdstąpienieodumowyniezwalniaUbezpieczającegoodobowiązkuopłace
niaskładekzaokresudzielanejprzezAllianzŻycieochronyubezpieczeniowej.

3.
Ubezpieczonymaprawowystąpićzumowyubezpieczeniawkażdym
czasietrwaniaumowy,składającUbezpieczającemuodpowiednieoświad
czenie.Wystąpieniezumowyubezpieczeniawywołujeskutekzostatnim
dniemmiesiąca,wktórymzłożonooświadczenie,októrymmowawzdaniu

poprzedzającym,zzastrzeżeniem,żeoświadczenietowinnobyćzłożone
przynajmniejnajedendzieńprzeddniem,wktórymwywołujeonoskutek.

§ 12 . 
Ob ję cie ochro ną ubez pie cze nio wą no wych osób w trak cie 
obowiązywania umo wy ubez pie cze nia

WtrakcieobowiązywaniaumowyubezpieczeniaAllianzŻyciemożeobjąć
ochronąubezpieczeniowąosobywcześniejnieubezpieczone.Ubezpiecza
jącyjestzobowiązanydołączyćwykazimiennyosóbnowoprzystępujących,
ichdeklaracjeprzystąpieniaorazinnedokumentywskazaneprzezAllianz
Życie.AllianzŻyciemożerównieżwyrazićzgodęnaobjęcieochronąubez
pieczeniowąosóbubezpieczonychwcześniejwramachtejsamejumowy
ubezpieczenia,zzastrzeżeniem,żeosobytesątraktowanetakjakosoby
wcześniejnieubezpieczone.

§ 13 . 
Staż w umo wie ubez pie cze nia

1.
Ubezpieczony,którywystąpiłzumowygrupowegoubezpieczenianażycie
zawartejzAllianzŻycie,anastępnieprzystąpiłdokolejnejumowygrupo
wegoubezpieczenianażyciezawartejzAllianzŻycieiprzerwapomiędzy
datąwystąpieniaiprzystąpieniadoumowyjestniedłuższaniżtrzymie
siące,zachowujeciągłośćstażuwumowie.Okresubezpieczeniawumowie
indywidualnejkontynuacjiniezaliczasiędociągłościstażu.

2.
Ciągłośćstażu,októrymmowawust.1,dotyczytylkoiwyłącznieryzyk,
któreobjętesąochronązarównowumowieubezpieczenia,zktórejUbez
pieczonywystępuje,jakiwumowieubezpieczenia,doktórejUbezpieczony
przystępuje.

3.
AllianzŻycienieponosiodpowiedzialnościztytułuzdarzeńubezpiecze
niowychzaistniałychwokresiemiędzywystąpieniemUbezpieczonego
zjednejumowyiprzystąpieniemdokolejnej.

§ 14 . 
Kon ty nu acja ubez pie cze nia

Ubezpieczonemu,wstosunkudoktóregoochronaubezpieczeniowaświad
czonaprzezAllianzŻyciewygasazjednegoznastępującychpowodów:
1) ukończenieprzezUbezpieczonego65rokużycia,
2) rozwiązanieumowyubezpieczeniazpowoduzaprzestaniadziałalności

lublikwidacjiUbezpieczającego,
3) wypowiedzenieumowyubezpieczeniaprzezUbezpieczającego
przysługujeprawodoindywidualnejkontynuacjiubezpieczenianawarun
kachzaproponowanychprzezAllianzŻycie–podwarunkiem,żebyłon
objętyochronąubezpieczeniowąwramachumowyubezpieczeniaprzez
conajmniej24miesiąceizłożyłwniosekokontynuacjęwterminiewska
zanymprzezAllianzŻycie.

§ 15 .  
Usta le nie i wy pła ta świad cze nia

1.
ZtytułuzgonuUbezpieczonegoAllianzŻyciewypłacaświadczenieoso
bieuprawnionejdojegootrzymaniawwysokościwskazanejwumowie
ubezpieczenia.

2.
OsobamiuprawnionymidootrzymaniaświadczeniawraziezgonuUbez
pieczonegosą:
a) Uposażeni;
b) UposażeniZastępczy,wraziebrakuUposażonych;
c) osobywymienionew§18niniejszycho.w.u.,jeżelibrakosóbwymie

nionychpowyżej.

3.
WsytuacjigdysumawskazańudziałówprocentowychUposażonychnie
jestrówna100,przyjmujesię,żeudziałytychosóbwkwocienależnego
świadczeniawyznaczanesąprzyzachowaniuwzajemnychproporcjiwyni
kającychzewskazaniaUbezpieczonego.

4.
Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się
dośmierciUbezpieczonegolubWspółubezpieczonego.

5.
Zamomentzawiadomieniaozajściuzdarzenialosowegouznajesiędatę
wpłynięciazawiadomieniaopowyższymzdarzeniudoDyrekcjiGeneralnej
luboddziałuAllianzŻycie.
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6.
Dokumentemniezbędnymdorozpatrzeniaroszczeniajestdołączeniekopii
aktuzgonuUbezpieczonego.

7.
PozawiadomieniuozajściuzdarzenialosowegoAllianzŻyciewtermi
niesiedmiudnipoinformujeotymfakcieUbezpieczonegolubosoby
uprawnione,wskazującwykazdokumentówniezbędnychdorozpatrzenia
roszczenia.

8.
NapodstawieprzesłanychdokumentówAllianzŻycieprzeprowadzipostę
powaniedotyczące:
1) potwierdzeniafaktuzaistnieniazdarzenia;
2) potwierdzeniazasadnościzgłoszonychroszczeń;
3) ustaleniawysokościświadczenia;
4) ustaleniaosobylubosóbuprawnionychdootrzymaniaświadczenia;
5) ustaleniasposobuprzekazaniaświadczenia.

9.
AllianzŻyciemaobowiązekudostępnićosobom,októrychmowawust.7,
informacjeidokumenty,któremiaływpływnaustalenieodpowiedzial
nościAllianzŻycieiwysokościświadczenia.Osobytemająprawowglądu
doaktszkodowychisporządzanianaswójkosztodpisówlubkserokopii
dokumentówaktszkodowych,przyczymsposóbudostępnianiaaktszko
dowychniemożewiązaćsięznadmiernymi,ponadpotrzebę,utrudnie
niamidlatychosób.

§ 16 .
1.

Świadczenie,októrymmowaw§15ust.1,orazświadczeniaztytułu
dodatkowychumówubezpieczeniawypłacanesąnapodstawiewniosku
owypłatęświadczenianaformularzuAllianzŻycie,doktóregoosobaupraw
nionazobowiązanajestdołączyćdokumentywskazaneprzezAllianzŻycie,
niezbędnedoustaleniazasadnościiwysokościświadczenia.

2.
OzajściuzdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniowąUbezpieczający,
UbezpieczonylubuprawnionypowinienniezwłoczniepowiadomićAllianz
Życiewtrybiewskazanymwust.1,najpóźniejwciągu30dnioddniajego
zaistnienia.

3.
Wrazienaruszeniazwinyumyślnejlubrażącegoniedbalstwaobowiąz
kówdotyczącychpowiadomieniaozajściuzdarzeniaAllianzŻyciemoże
odpowiedniozmniejszyćświadczenie,jeżelinaruszenieprzyczyniłosię
dozwiększeniaskutkówzdarzenialubuniemożliwiłoAllianzŻycieustalenia
okolicznościzajściazdarzenia.

4.
SkutkibrakuzawiadomieniaAllianzŻycieozdarzeniuobjętymochroną
ubezpieczeniowąnienastępują,jeżeliAllianzŻyciewterminiewyzna
czonymdozawiadomienia,októrymmowawust.2,otrzymałwiadomość
ookolicznościach,którenależałopodaćdojegowiadomości.

5.
Jeżeliświadczenienieprzysługujelubprzysługujewinnejwysokościniż
określonawzgłoszonymroszczeniu,AllianzŻyciepoinformujeotym
pisemnieosobęwystępującązroszczeniem,wskazującnaokoliczności
oraznapodstawęprawną,uzasadniającącałkowitąlubczęściowąodmowę
wypłatyświadczenia.Osobauprawnionamaprawodochodzićswoich
roszczeńnadrodzesądowej.

6.
PodstawądowypłatyprzezAllianzŻycieświadczeniaztytułuzgonu
Ubezpieczonegojestprzedstawienieoryginałówlubkopiipoświadczonych
zazgodnośćzoryginałemnastępującychdokumentów:
1) odpisulubpoświadczonejkopiiaktuzgonu;
2) kartystatystycznejzgonulubzaświadczeniastwierdzającegoprzyczynę

zgonuizajściazdarzenia;
3) dokumentustwierdzającegotożsamośćUposażonego;
4) postanowieniaoumorzeniudochodzenia/śledztwa,jeżelibyłoprowa

dzonepostępowanie;
5) notatkipolicyjnejwprzypadkuzawiadomieniapolicji;
6) protokołubadaniasekcyjnegowprzypadkujejwykonania;
7) kompletnejdokumentacjimedycznejzwiązanejzdotychczasrozpo

znanymischorzeniamiuUbezpieczonegoorazdotyczącejudzielanych
dotychczasświadczeńzdrowotnych.

Kopiedokumentówmogązostaćpoświadczonezazgodnośćzoryginałem
przezjednązniżejwymienionychosób:
1) pracownikainstytucjiwystawiającejdanydokument;

2) notariusza;
3) osobęobsługującąpolisęuUbezpieczającego;
4) uprawnioneosobywskazaneprzezAllianz.

7.
AllianzŻyciewypłacaświadczenieniezwłocznie,najpóźniejwciągu30
dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia
ubezpieczeniowego.

8.
Gdybywpowyższymterminiewyjaśnieniewszystkichokolicznościkoniecz
nychdoustaleniazasadnościwypłatyświadczeniaokazałosięniemożliwe,
świadczeniezostaniewypłaconewciągu14dni,liczącoddnia,wktórym
przyzachowaniunależytejstarannościwyjaśnienietychokolicznościbyło
możliwe.JednakżebezspornączęśćświadczeniaAllianzŻyciewypłaca
wterminieprzewidzianymwust.7.

§ 17 .
1.

UbezpieczonymożewskazaćUposażonego/UposażonychiUposażonego
Zastępczego/UposażonychZastępczychjakoosobęuprawnionądootrzy
maniaświadczenianawypadekjegozgonu–zarównoprzedzawarciem
umowyubezpieczenia,jakiwczasiejejobowiązywania.

2.
Ubezpieczonymaprawowkażdymczasieobowiązywaniaumowyubez
pieczeniazmienićwskazanie,októrymmowawust.1.

3.
WniosekozmianęUposażonegoiUposażonegoZastępczegoUbezpieczony
składaAllianzŻycienapiśmie.

4.
AllianzŻyciejestzwiązanydokonanązmianąoddniaotrzymaniawnio
skuozmianęUposażonegolubodpowiednioUposażonegoZastępczego.

§ 18 .
1.

JeżeliUbezpieczonyniewskazałUposażonegoaniUposażonegoZastęp
czego,albogdyżadenUposażony(lubUposażonyZastępczy)wdniuzgonu
Ubezpieczonegonieżył,albowszyscyUposażeni(lubUposażeniZastępczy)
utraciliprawodoświadczenia,świadczenieprzysługujeczłonkomrodziny
zmarłegowedługnastępującejkolejności:
1) współmałżonkowi;
2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeśli brak

współmałżonka;
3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci

iwspółmałżonka;
4) wrównychczęściachrodzeństwuUbezpieczonego,jeślibrakrodziców,

dzieciiwspółmałżonka;
5) wrównychczęściachinnymspadkobiercomUbezpieczonego,jeżeli

brakosóbwymienionychpowyżej.

2.
JeżeliUbezpieczonyiUposażonyutraciliżyciepodczasgrożącegoim
wspólnieniebezpieczeństwainapodstawiezgromadzonejdokumentacji
niemożnaustalićdokładnejchwilizgonukażdegoznich,domniemywa
się,żezmarlijednocześnie.Wprzypadkugdyzgonynastąpiłyrównocze
śnie,uznajesię,żeUposażonyniedożyłchwiliśmierciUbezpieczonego.

3.
JeżeliUbezpieczonywskazałwięcejniżjednegoUposażonegoiwdniuzaj
ściazdarzeniaobjętegoodpowiedzialnościąAllianzŻyciejedenzewskaza
nychUposażonychnieżyłalboutraciłprawodoświadczenia,tojegoczęść
świadczeniaprzejmująpozostaliUposażeni,przyzachowaniuwzajemnych
proporcjiwynikającychzewskazańUbezpieczonego.Postanowieniaopi
sanewzdaniupoprzedzającymmająodpowiedniezastosowaniedokręgu
UposażonychZastępczych.

§ 19 . 
Obo wiąz ki Ubez pie cza ją ce go 

1.
UbezpieczającyzobowiązanyjestdoprzekazaniaUbezpieczonemu:
1) informacjiotreścizawartejumowyubezpieczenia;
2) przedwyrażeniemzgodynazmianęwarunkówumowylubzmianę

prawawłaściwegodlazawartejumowyubezpieczeniainformacjiwtym
zakresie,zokreśleniemwpływutychzmiannawartośćprzysługujących
świadczeń;

3) niezwłoczniepootrzymaniuodAllianzŻycieinformacjiowysokości
świadczeńprzysługującychztytułuzawartejumowyubezpieczenia,
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wtymwartościwykupu,jeżeliichwartośćulegazmianiewtrakcie
obowiązywaniaumowyubezpieczenia

wformiepisemnejlubwinnysposóbnaktóryUbezpieczonywyrazizgodę,
chybażepowyższeinformacjebędąprzekazywaneUbezpieczonymprzez
AllianzŻycie.

2.
UbezpieczającyzobowiązanyjestpodaćdowiadomościAllianzŻycie
wszystkieznanesobieokoliczności,októreAllianzŻycieprosiłopodanie
wewnioskuozawarciegrupowegoubezpieczenianażyciealbowinnych
pismachprzedzawarciemumowy.

§ 20 . 
Po sta no wie nia koń co we

1.
Zawiadomieniaioświadczeniawzwiązkuzumowąubezpieczeniapowinny
być,podrygoremnieważności,składanenapiśmiezapokwitowaniem
przyjęcialubwysyłanelistempoleconym.

2.
Ubezpieczający,UbezpieczonyiAllianzsązobowiązaniinformowaćsię
wzajemnieokażdejzmianieadresu.

§ 21 .
1.

Postanowieniadodatkowelubodmienneodustalonychwniniejszych
o.w.u.mogąbyćwprowadzonedoumowyubezpieczeniawporozumieniu
zUbezpieczającymiUbezpieczonymiodrębnymaneksem.

2.
Dodatkoweumowyubezpieczeniastanowiąintegralnączęśćumowy
ubezpieczenia.

§ 22 .
1.

Roszczeniaztytułuumowyubezpieczeniaulegająprzedawnieniuzupły
wemtrzechlat.

2.
BiegprzedawnieniaroszczeńprzerywasięprzezzgłoszenieAllianzŻycie
roszczenialubprzezzgłoszeniezdarzeniaobjętegoubezpieczeniem.

§ 23 .
1.

Wsprawachnieuregulowanychniniejszymio.w.u.majązastosowanie
odpowiednieprzepisyKodeksucywilnego,ustawyodziałalnościubezpie
czeniowejorazinneobowiązująceprzepisyprawapolskiego.

2.
Skargilubzażalenia,związanezzawieraniemlubwykonywaniemumo
wyubezpieczenia,Ubezpieczający,Ubezpieczony,Uposażony,Uposażony
ZastępczylubuprawnionyzumowyubezpieczeniamożezgłaszaćdoDyrek
cjiGeneralnejAllianzŻycie.Skargilubzażaleniamogąbyćrównieżkiero
wanedoRzecznikaUbezpieczonych.

3.
Powództwooroszczeniawynikającezumówubezpieczeniamożnawytoczyć
albowedługprzepisówowłaściwościogólnej(sądwłaściwymiejscowodla
siedzibyAllianzŻyciewWarszawie),alboprzezsądwłaściwydlamiejsca
zamieszkanialubsiedzibyUbezpieczającego,Ubezpieczonego,Uposażo
nego,UposażonegoZastępczegolubuprawnionegozumowyubezpieczenia.

4.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami warunków umów
dodatkowychubezpieczenia,majązastosowaniepostanowienia§1–23
niniejszycho.w.u.
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§ 1 .
1.

Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestżycieUbezpieczonego.

2.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzialno
ściąAllianzŻyciejestobjętyzgonUbezpieczonegownastępstwiewypadku.

3.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobję
tychdodatkowąumowąubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.7
lub8umowyubezpieczenia.

§ 2 .
1.

ZtytułuzgonuUbezpieczonegownastępstwiewypadku,AllianzŻycie
wypłaciosobieuprawnionejświadczeniewwysokościwskazanejwdodat
kowejumowieubezpieczenia,wysokośćświadczeniapodanajestłącznie
zwysokościąświadczeniazazgonUbezpieczonego.

2.
Osobauprawnionajestzobowiązanazgłosićroszczenieowypłatęświad
czenianiezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubez
pieczeniowąorazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopie
poświadczonezazgodnośćzoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonu;
2) kartastatystycznazgonulubzaświadczeniestwierdzająceprzyczynę

zgonulubzajściazdarzenia;
3) dokumentstwierdzającytożsamośćUposażonego;
4) postanowieniaoumorzeniudochodzenia/śledztwa,jeżelibyłoprowa

dzonepostępowanie;
5) notatkapolicyjna(wprzypadkuzawiadomieniapolicji).
6) opisokolicznościwypadku.

3.
Wypłata świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie
wypadkunastępujetylkowraziezaakceptowaniaprzezAllianzŻycie
wypłatyświadczeniaztytułuzgonuUbezpieczonego,wypłacanegowopar
ciuopostanowieniaumowyubezpieczeniawzakresiepodstawowym.

Umowa do dat ko wa ubez pie cze nia zgonu 
Ubezpieczone go w na stęp stwie wy pad ku
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§ 1 .
1.

Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestżycieUbezpieczonego.

2.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowie
dzialnościąAllianzŻyciejestobjętyzgonUbezpieczonegownastępstwie
wypadkuprzypracy.

3.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobję
tychdodatkowąumowąubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.7
lub8umowyubezpieczenia.

§ 2 .
1.

ZtytułuzgonuUbezpieczonegownastępstwiewypadkuprzypracy,Allianz
Życiewypłaciosobieuprawnionejświadczeniewwysokościwskazanej
wdodatkowejumowieubezpieczenia,wysokośćświadczeniapodanajest
łączniezwysokościąświadczeniazazgonUbezpieczonegoorazzgon
Ubezpieczonegownastępstwiewypadku.

2.
Osobauprawnionajestzobowiązanazgłosićroszczenieowypłatęświad
czenianiezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubez
pieczeniowąorazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopie
poświadczonezazgodnośćzoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonu;
2) kartastatystycznazgonulubzaświadczeniestwierdzająceprzyczynę

zgonulubzajściazdarzenia;
3) dokumentstwierdzającytożsamośćUposażonego;
4) opisokolicznościwypadku;
5) protokółBHP;
6) postanowieniaoumorzeniudochodzenia/śledztwa,jeżelibyłoprowa

dzonepostępowanie;
7) notatkapolicyjna(wprzypadkuzawiadomieniapolicji);
8) orzeczenie ZUS o przyznaniu odszkodowania z tytułu wypadku

przypracy.

3.
Wypłata świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie
wypadkuprzypracynastępujetylkowraziezaakceptowaniaprzezAllianz
ŻyciewypłatyświadczeniaztytułuzgonuUbezpieczonego,wypłacanego
woparciuopostanowieniaumowyubezpieczeniawzakresiepodstawowym.

Umowa do dat ko wa ubez pie cze nia zgo nu Ubezpieczonego 
w na stęp stwie wy pad ku przy pracy
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreślenieoznacza:

– wy pa dek ko mu ni ka cyj ny–wypadekwruchulądowym,powietrznym
lubwodnym,któremuUbezpieczonyuległjako:
a) kierującypojazdemsilnikowymwrozumieniuustawyPrawooruchu

drogowym,motorowerem,pojazdemszynowym,statkiemwodnym
lubpasażerskimstatkiempowietrznymalbojakopasażerktóregoś
zwymienionychpojazdów;

b) rowerzysta;
c) pieszy.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestżycieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowie
dzialnościąAllianzŻyciejestobjętyzgonUbezpieczonegownastępstwie
wypadkukomunikacyjnego.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobję
tychdodatkowąumowąubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.7
lub8umowyubezpieczenia.
DoUbezpieczonegokierującegozawodowostatkiempowietrznymlicencjo
nowanychliniilotniczychniestosujesięwyłączeniadotyczącegowypadku
lotniczego.

§ 2 .
1.

ZtytułuzgonuUbezpieczonegownastępstwiewypadkukomunikacyj
negoAllianzŻyciewypłaciosobieuprawnionejświadczeniewwysokości
wskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia,wysokośćświadczenia
podanajestłączniezwysokościąświadczeniazazgonUbezpieczonegooraz
zgonUbezpieczonegownastępstwiewypadku,oileumowatajestzawarta.

2.
Osobauprawnionajestzobowiązanazgłosićroszczenieowypłatęświadcze
nianiezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubezpiecze
niowąorazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopiepoświad
czonezazgodnośćktórychoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonu;
2) kartastatystycznazgonulubzaświadczeniestwierdzająceprzyczynę

zgonu;
3) dokumentstwierdzającytożsamośćUposażonego;
4) postanowieniaoumorzeniudochodzenia/śledztwa,jeżelibyłoprowa

dzonepostępowanie;
5) notatkapolicyjna(wprzypadkuzawiadomieniapolicji);
6) opisokolicznościwypadku;
7) dokumentpotwierdzającyuprawnieniadokierowaniapojazdem(wprzy

padkugdyUbezpieczonykierowałpojazdemlubrowerem);
8) dokumentpotwierdzającydopuszczeniepojazdudoruchudrogowego.

3.
Wypłata świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie
wypadkukomunikacyjnegonastępujetylkowraziezaakceptowaniaprzez
AllianzŻyciewypłatyświadczeniaztytułuzgonuUbezpieczonego,wypła
canegowoparciuopostanowieniaumowyubezpieczeniawzakresie
podstawowym,orazzgonuUbezpieczonegownastępstwiewypadku,oile
zdarzenietojestobjęteodpowiedzialnościąAllianzŻycie.

Umowa do dat ko wa ubez pie cze nia zgo nu Ubez pieczonego 
w na stęp stwie wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreślenieoznacza:

– wy pa dek ko mu ni ka cyj ny–wypadekwruchulądowym,powietrznym
lubwodnym,któremuUbezpieczonyuległjako:
a) kierującypojazdemsilnikowymwrozumieniuustawyPrawooruchu

drogowym,motorowerem,pojazdemszynowym,statkiemwodnym
lubpasażerskimstatkiempowietrznymalbojakopasażerktóregoś
zwymienionychpojazdów;

b) rowerzysta;
c) pieszy.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestżycieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzialno
ściąAllianzŻyciejestobjętyzgonUbezpieczonegownastępstwiewypadku
komunikacyjnegoprzypracy.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobję
tychdodatkowąumowąubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.7
lub8umowyubezpieczenia.
DoUbezpieczonegokierującegozawodowostatkiempowietrznymlicencjo
nowanychliniilotniczychniestosujesięwyłączeniadotyczącegowypadku
lotniczego.

§ 2 .
1.

ZtytułuzgonuUbezpieczonegownastępstwiewypadkukomunikacyjnego
przypracyAllianzŻyciewypłaciosobieuprawnionejświadczeniewwysoko
ściwskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia,wysokośćświadczenia

podanajestłączniezwysokościąświadczeniazazgonUbezpieczonego,oraz
zgonUbezpieczonegownastępstwiewypadkuorazzgonUbezpieczonego
wnastępstwiewypadkuprzypracyorazzgonUbezpieczonegownastępstwie
wypadkukomunikacyjnego,oileumowatajestzawarta.

2.
Osobauprawnionajestzobowiązanazgłosićroszczenieowypłatęświad
czenianiezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubez
pieczeniowąorazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopie
poświadczonezazgodnośćzoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonu;
2) kartastatystycznazgonulubzaświadczeniestwierdzająceprzyczynę

zgonu;
3) opisokolicznościwypadku;
4) protokółBHP;
5) dokumentstwierdzającytożsamośćUposażonego;
6) postanowieniaoumorzeniudochodzenia/śledztwa,jeżelibyłoprowa

dzonepostępowanie;
7) notatkapolicyjna(wprzypadkuzawiadomieniapolicji);
8) dokumentpotwierdzającyuprawnieniadokierowaniapojazdem(wprzy

padkugdyUbezpieczonykierowałpojazdemlubrowerem);
8) dokumentpotwierdzającydopuszczeniepojazdudoruchudrogowego;
9) orzeczenie ZUS o przyznaniu odszkodowania z tytułu wypadku

przypracy.

3.
Wypłata świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie
wypadkukomunikacyjnegoprzypracynastępujetylkowraziezaakcep
towaniaprzezAllianzŻyciewypłatyświadczeniaztytułuzgonuUbezpie
czonego,wypłacanegowoparciuopostanowieniaumowyubezpieczenia
wzakresiepodstawowym,orazzgonuUbezpieczonegownastępstwie
wypadku,orazzgonuUbezpieczonegownastępstwiewypadkuprzypracy,
orazzgonuUbezpieczonegownastępstwiewypadkukomunikacyjnego,
oilezdarzenietojestobjęteodpowiedzialnościąAllianzŻycie.

Umowa do dat ko wa ubez pie cze nia zgo nu Ubezpieczonego 
w na stęp stwie wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go przy pracy
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreśleniaoznaczają:
1) zgon Ubez pie czo ne go w na stęp stwie uda ru mó zgu–zgonUbezpieczo

negownastępstwieudaruniedokrwiennego,udarukrwotocznego,krwo
tokupodpajęczynówkowegonaskutekpęknięciatętniakawewnątrz
czaszkowego,cozostałowskazanejakopierwotnaprzyczynazgonu
wkarciezgonulubwprotokolebadaniasekcyjnego.Wyłączonesązgony
wnastępstwietakichstanówchorobowych,jak:udarspowodowany
zatoremtłuszczowym,zatorempowietrznym,skutkichorobykesono
wej,urazoweuszkodzeniacentralnegoukładunerwowego;

2) zgon Ubez pie czo ne go w na stęp stwie za wa łu ser ca–zgonUbezpieczo
negownastępstwiemartwicyczęścimięśniasercowegospowodowanej
niedokrwieniem,cozostałowskazanejakopierwotnaprzyczynazgonu
wkarciezgonulubwprotokolebadaniasekcyjnegoipopartedokumen
tacjąmedyczną(np.kartawyjazdowapogotowiaratunkowego,EKG,
daneouprzednimleczeniuchorobyniedokrwiennejserca).

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestżycieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciesąobjęte:
1) zgonUbezpieczonegownastępstwiezawałuserca;
2) zgonUbezpieczonegownastępstwieudarumózgu.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobjętych
dodatkowąumowąubezpieczenia–nazasadachokreślonychw§2ust.7
lub9umowyubezpieczenia.

5.
AllianzŻyciejestzwolnionyzodpowiedzialności,jeżelizgonUbezpieczonego
nastąpiłpoupływie30dniodwystąpieniazawałusercalubudarumózgu.

6.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułudodatkowejumowyubezpie
czeniawodniesieniudokażdegozUbezpieczonychrozpoczynasiępo6

–miesięcznymokresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenia.Ograniczenie,októrymmowawzdaniu
poprzednimniedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,
będącychnastępstwemwypadku.

§ 2 .
1.

ZtytułuzgonuUbezpieczonegownastępstwiezawałusercalubudaru
mózguAllianzŻyciewypłaciosobieuprawnionejświadczeniewwysokości
wskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia,wysokośćświadczenia
podanajestłączniezwysokościąświadczeniazazgonUbezpieczonego.

2.
WypłataświadczeniaztytułuzgonuUbezpieczonegownastępstwiezawału
sercalubudarumózgunastępujetylkowraziezaakceptowaniaprzezAllianz
ŻyciewypłatyświadczeniaztytułuzgonuUbezpieczonego,wypłacanego
woparciuopostanowieniaumowyubezpieczeniawzakresiepodstawowym.

 3.
WypłataświadczeniaztytułuzgonuUbezpieczonegownastępstwiezdarze
niauznanegoprzezAllianzŻyciezazawałsercalubudarmózguwyklucza
możliwośćuznaniategozdarzeniazawypadekwrozumieniudodatkowej
umowyubezpieczeniazgonuUbezpieczonegownastępstwiewypadku
iwypłatęprzezAllianzŻycieświadczeniaztytułuww.dodatkowejumo
wyubezpieczenia.

4.
Osobauprawnionajestzobowiązanazgłosićroszczenieowypłatęświad
czenianiezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubez
pieczeniowąorazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopie
poświadczonezazgodnośćzoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonu;
2) kartastatystycznazgonulubzaświadczeniestwierdzająceprzyczynę

zgonu;
3) protokółbadaniasekcyjnegowprzypadkujejwykonania.

5.
WraziezgłoszeniaroszczeniaAllianzŻyciezastrzegasobieprawodopozy
skaniadodatkowejdokumentacjimedycznejdotyczącejwcześniejszego
leczenia.

Umowa do dat ko wa ubez pie cze nia zgo nu Ubezpieczonego 
w na stęp stwie za wa łu ser ca lub uda ru mó zgu
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczeniazaśponiższeokreślenieoznaczaja:
przeciążenie–wykonanienagłegoruchulubpodniesienienadmiernego
ciężaru,wywołująceskutek,którynakładającsięnaistniejącewcześniej
uubezpieczonegozmianyzwyrodnieniowemożedoprowadzićdowystą
pieniatrwałegouszczerbkunazdrowiu.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestzdrowieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻycieobjętejestwystąpienietrwałegouszczerbkunazdrowiu
wnastępstwiewypadku.

4.
AllianzŻycie jestzwolnionyododpowiedzialnościz tytułutrwałego
uszczerbkunazdrowiunazasadachokreślonychw§2ust.8umowy
ubezpieczenia.

5.
DodatkowoodpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułuwystąpieniatrwałego
uszczerbkunazdrowiuwnastępstwiewypadkunieobejmujepourazowych
psychoz,encefalopatiiinerwic.

6.
AllianzŻyciejestzwolnionyzodpowiedzialnościztytułuwystąpienia
trwałegouszczerbkunazdrowiu,jeżelitrwałyuszczerbeknazdrowiu
ujawniłsię(iniebyłwcześniejleczony)poupływie180dniodwypadku.

§ 2 .
1.

ZtytułuwystąpieniatrwałegouszczerbkunazdrowiuAllianzŻyciewypłaca
Ubezpieczonemuświadczenie.

2.
Kwotęświadczenia,októrymmowawust.1,stanowiodpowiedniprocent
sumyubezpieczenia,odniesionydoprocentutrwałegouszczerbkunazdro
wiu,zzachowaniempostanowieńponiższychustępów.

3.
AllianzŻycie,zawierającumowę,zastrzegasobieprawodoustalenia
wdodatkowejumowieubezpieczeniagórnejgranicykwotyświadczenia
wypłacanegoztytułutrwałegouszczerbkunazdrowiu.

4.
AllianzŻycieokreślajakobezspornątęczęśćświadczenia,którąwedług
wiedzylekarskiejbędziemożnastwierdzićwtejsamejwielkościprocen
towejtrwałegouszczerbkunazdrowiupoupływie12miesięcyoddaty
jegookreślenia.

5.
Bezspornaczęśćświadczeniajestorzekananapodstawiezgromadzonej
dokumentacjimedycznejzprzebieguleczeniairehabilitacji.

6.
DlazdarzeńwypadkowychzaistniałychpozagranicamiRzeczpospolitej
PolskiejdopuszczasięprzedłożenieAllianzŻyciedokumentacjimedycznej
wjęzykuangielskimjakrównieżwjęzykuobowiązującymwpaństwie,
natereniektóregowystąpiłwypadek.

7.
Stopieńtrwałegouszczerbkunazdrowiupowinienbyćustalonywosta
tecznejwysokościprzezlekarzalublekarzyorzekającychAllianzŻycie,
niezwłoczniepozakończeniuleczeniairehabilitacji,najpóźniejdokońca24
miesiącaoddniawypadku.

8.
Wystąpienietrwałegouszczerbkunazdrowiustwierdzalekarzlublekarze
orzekającyAllianzŻycie,zzastrzeżeniem,że:

1) procenttrwałegouszczerbkunazdrowiujestorzekanynapodsta
wie„Tabeliocenyprocentowejtrwałegouszczerbkunazdrowiuwsku
teknieszczęśliwegowypadku”,obowiązującejwAllianzŻyciewdniu
zawarciaumowyubezpieczenia,doręczonejUbezpieczającemuwraz
zdokumentamiubezpieczeniaistanowiącejzałącznikdoo.w.u.;

2) orzeczenielekarzaorzekającegoAllianzŻycieowystąpieniuuUbez
pieczonegotrwałegouszczerbkunazdrowiuwnastępstwiewypadku
możepodlegaćweryfikacjiprzezregionalnegokonsultantamedycznego
AllianzŻycie,wzakresiezgodnościzproceduramiorzekania.

9.
Jeżeliwskutekwypadkuzostałaupośledzonawiększaliczbafunkcjifizycz
nych,tostopnietrwałegouszczerbkunazdrowiuzostajązsumowane.Nie
uznajesięjednakwięcejniż100%trwałegouszczerbkunazdrowiu.

10.
Jeżeliwskutekwypadkuutracielubuszkodzeniuuległorgan,narządlub
układ,któregofunkcjebyłyjużwcześniejupośledzone(zprzyczynychoroby
lubistniejącegojużinwalidztwa),procenttrwałegouszczerbkunazdrowiu
określasięjakoróżnicęmiędzystanempowypadkuastanemistniejącym
bezpośrednioprzedwypadkiem.

11.
Jeżelijednązprzyczynzajściazdarzeniaubezpieczeniowegobyłoprze
ciążenie,przyorzekaniustopniatrwałegouszczerbkunazdrowiuAllianz
Życiedokonawnikliwejanalizywywiadumedycznegoistanuzdrowia
Ubezpieczonegoprzedzdarzeniamubezpieczeniowym,iustaliprocent
trwałegouszczerbkunazdrowiuadekwatnydostanuzdrowiaprzedurazem
orazdoczynnikasprawczegoimechanizmuzdarzenia.

12.
AllianzŻyciezastrzegasobieprawodoprzeprowadzeniawszelkichform
ekspertyzlekarskich,któremająnaceluocenęstopniatrwałegouszczerbku
nazdrowiu.

13.
AllianzŻyciezwracaUbezpieczonemuwydatkiponiesionenaprzejazdy
transportempublicznymnaterenieRzeczypospolitejPolskiejdowskaza
nychprzezAllianzŻyciemiejscorzekanialekarzyAllianzŻycie,napod
stawiedokumentuwskazującegośrodektransportuikwotęponiesionych
wydatków(np.biletukomunikacjimiejskiej,biletPKP).Kosztydojazdu
innymśrodkiemtransportuniżkomunikacjapublicznasąrefundowane
wyłączniepouprzednimzaakceptowaniuipotwierdzeniunapiśmieprzez
AllianzŻyciezasadnościtakiegowyboru.Akceptacjapowyższamożewystą
pićwyłącznieprzedwskazanymterminemkomisji.

14.
Przy ustalaniu procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bie
rzesiępoduwagęrodzajupracy lubczynnościwykonywanychprzez
Ubezpieczonego.

15.
WraziezaniechaniaprzezUbezpieczonegodalszego,jednoznaczniezaleca
negoprzezlekarzyleczeniapowypadkowego,stopieńtrwałegouszczerbku
nazdrowiuzostanieustalonyjakdlastanuzdrowia,którywedługwiedzy
lekarzaorzekającegoAllianzŻyciemógłbybyćstwierdzonypoprzeprowa
dzeniuzalecanegoleczenia.

16.
PozaistnieniuwypadkuUbezpieczonyjestzobowiązanyniezwłocznie
poddaćsięopiecelekarskiej,atakżepodjąćdziałaniawceluzłagodzenia
skutkówwypadkuprzezstosowaniesiędozaleceńlekarskich.

17.
Naruszenieobowiązkówokreślonychwust.15i16możeskutkowaćzmniej
szeniemlubodmowąwypłatyświadczenia.

18.
WrazietrzykrotnegoniestawieniasięUbezpieczonegobezpodaniaprzy
czynyuniemożliwiającejstawiennictwonakonsultacjęwyznaczonąwcelu
orzeczeniastopniatrwałegouszczerbkunazdrowiuprzezlekarzawskaza
negoprzezAllianzŻycie,pomimotrzykrotnegopowiadomieniapismem

Umowa do dat ko wa ubez pie cze nia wy stą pie nia trwa łe go uszczerb ku 
na zdro wiu Ubez pie czo ne go w na stęp stwie wy pad ku – peł na ochro na
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przesłanymnaostatnipodanyprzezUbezpieczonegoadres,AllianzŻycie
zastrzegasobieprawodoodmowywypłatyświadczenia.

19.
Ubezpieczonyjestzobowiązanyzgłosićroszczenieowypłatęświadczenia
niezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniową
orazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopiepoświadczone
zazgodnośćzoryginałem),zawierającewszczególności:
1) opisokolicznościwypadku;

2) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego;
3) dokumentacjęmedycznązprzebieguleczeniairehabilitacji(kopie

potwierdzonezazgodnośćzoryginałem);
4) protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek

przypracy;
5) zaświadczenieozakończeniuleczeniairehabilitacji;
6) postanowienieoumorzeniudochodzenia/śledztwa–jeżelibyłopro

wadzonepostępowanie;
7) notatkapolicyjna–wprzypadkuzawiadomieniapolicji.
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
nieprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreśleniaoznaczają:
1) zło śli wa cho ro ba no wo two ro wa – niekontrolowany wzrost liczby

komóreknowotworowych,niszczącyzdrowetkanki.Chorobamusi
byćpotwierdzonawynikiembadaniahistopatologicznego.Zadatę
zaistnieniazdarzeniaubezpieczeniowegoprzyjmujesiędatęoceny
preparatuprzezlekarzahistopatologa.Wyłączonesąnastępującestany
chorobowe:nowotwory„insitu”,nowotworywspółistniejącezinfekcją
HIV,nowotworyskóry(czerniakzłośliwywstadiuminwazyjnym,tzn.
wyższymniż1BwklasyfikacjiTNM,niepodlegawyłączeniu),przewle
kłabiałaczkalimfatyczna,chorobaHodgkinawpierwszymstadium,
chłoniakiwpierwszymstadium.UznanieroszczeniaprzezAllianz
Życieztytułuwystąpieniazłośliwejchorobynowotworowejwyklucza
możliwośćuznaniaroszczeniaztytułuutratymowy,utratysłuchu,
całkowitejutratywzroku,anemiiaplastycznej,oponiaka,przeszczepu,
niewydolnościwątroby,udarudowystąpieniaktórychprzyczyniłasię
złośliwachorobanowotworowa;

2) zawał serca–wykryciewzrostustężeniabiomarkerówuszkodzenia
mięśniasercowegozobjawamiklinicznyminiedokrwieniamięśnia
sercowego,zmianamiwEKGwskazującyminanoweniedokrwienie
lubnowymizaburzeniamiruchomościściansercawbadaniachobra
zowych.Zubezpieczeniawyłączonesąprzypadkinieskutkującepilną
hospitalizacją,tzw.niemezawały.UznanieroszczeniaprzezAllianz
Życieztytułuwystapieniazawałusercawykluczamożliwośćuznania
roszczeniaztytułuzabiegukardiochirurgicznegoprzeprowadzonego
wceluleczeniachorobyniedokrwiennejserca;

3) udar mó zgu–uszkodzeniemózgunaskutekjegoogniskowegonie
dokrwienia,wynaczynieniakrwilubzatorutętnicyśródczaszkowej
materiałempochodzącymzukładukrwionośnego.Ubezpieczenie
obejmujerównieżkrwotokpodpajęczynówkowynaskutekpęknięcia
wrodzonegotętniakawewnątrzczaszkowego.Wyłączonesąnastępu
jącestanychorobowe:udarmózgunieskutkującypilnymleczeniem
szpitalnym,zatortłuszczowy,zatorpowietrzny,skutkichorobykesono
wej,uszkodzeniacentralnegoukładunerwowegonaskutekwypadku,
napadyprzejściowegoniedokrwieniacentralnegoukładunerwowego,
udarniepozostawiającytrwałegoubytkuwfunkcjonowaniucentral
negoukładunerwowego.Rozpoznaniepowinnobyćpotwierdzone
wynikiembadaniametodątomografiikomputerowejmózgulubmetodą
rezonansumagnetycznego(NMR).UznanieroszczeniaprzezAllianz
Życieztytułuwystąpieniaudarumózguwykluczamożliwośćuznania
roszczeniaztytułuwystąpienia:całkowitejutratywzroku,całkowitej
utratysłuchu,całkowitejutratymowy,śpiączki,dowystąpieniaktórych
przyczyniłsięudarmózgu;

4) nie wy dol ność ne rek–mocznicęnaskutekprzewlekłejniewydolności
nerek,wymagającąleczeniadializamiprzezokresconajmniej3mie
sięcy,lubistnieniapełnychwskazańdoprzeszczepunerki.Rozpoznanie
powinnobyćjednoznaczniepotwierdzonedokumentacjąmedyczną.
UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuwystąpienianiewydolno
ścinerekwykluczamożliwośćuznaniaroszczeniaztytułuprzeszczepu
lubśpiączki,dowystąpieniaktórychprzyczyniłasięniewydolnośćnerek;

5) cał ko wi ta utra ta wzro ku – całkowita, nieodwracalna i nienapra
wialnaobustronnautratawzroku(VO=0,zbrakiempoczuciaświatła
lubzpoczuciemświatłabezlokalizacji)wskutekchorobyluburazu.
Outrwalonymcharakterzeutratywzrokuorzekaspecjalistapoupły
wie6miesięcyodjegowystąpienia.UznanieroszczeniaprzezAllianz
Życieztytułuwystąpieniacałkowitejutratywzrokuwykluczamożliwość
uznaniaroszczeniaztytułuwystąpieniakażdegoinnegopoważnego
zachorowaniazkatalogu,któreprzyczyniłosiędowystąpieniacałko
witejutratywzroku;

6) stward nie nie roz sia ne z trwa łym ubyt kiem neu ro lo gicz nym,pod
warunkiemspełnienianastępującychkryteriów:
a) potwierdzenierozpoznaniaprzezlekarzaspecjalistęneurologa;
b) obecnośćprążkówoligoklonalnychwpłyniemózgowordzeniowym

(wynikpotwierdzonyprzezlekarzaspecjalistęneurologa);
c) obecnośćcharakterystycznegoobrazuwNMR,tzn.potwierdzającego

istnienieconajmniejczterechogniskdemielinizacyjnych(wynik
potwierdzonyprzezlekarzaspecjalistęneurologa);

7) za bie gi kar dio chi rur gicz ne–zabiegikardiochirurgiczneprzepro
wadzonewceluleczeniaprzewlekłejchorobyniedokrwiennejser
caprzypomocypomostowaniatętnicwieńcowych.Ubezpieczenie

obejmujetylkooperacjewymagająceotwarciaklatkipiersiowej.Doko
naniezabiegupowinnobyćjednoznaczniepotwierdzonedokumentacją
medyczną.Wprzypadkujeżeliprzeprowadzeniezabiegupozostaje
wzwiązkuzpoważnymzachorowaniem–zawałemserca–uznanym
przezAllianzŻycie,świadczenieztytułuzabiegukardiochirurgicznego
niejestnależne;

8) za bie gi kar dio chi rur gicz ne na otwar tym ser cu–zabiegikardiochi
rurgicznenaotwartymsercuzpowoduprzewlekłejnabytejchoroby
zastawkilubzastawekserca.Ubezpieczenieobejmujewyłączniezabiegi
wszczepianiasztucznychzastawekserca,wykonywanemetodąoperacji
naotwartymsercuzzastosowaniemkrążeniapozaustrojowego.Doko
naniezabiegupowinnobyćjednoznaczniepotwierdzonedokumentacją
medyczną;

9) prze szczep–przeszczepUbezpieczonemujakobiorcyjednegoznastę
pującychnarządówpochodzenialudzkiego:serca(jedyniepełnatrans
plantacja),wątroby,trzustki(zwyłączeniemtransplantacjijedynie
komórekwyspLangerhansa),płucaorazszpikukostnego.Wyłączasię
przeszczepnarządówsztucznych,atakżeuzyskanychmetodąklono
waniakomóreklubnarządówludzkich.Dokonaniezabiegupowinno
byćjednoznaczniepotwierdzonedokumentacjąmedyczną.Uznanie
roszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuprzeszczepuwykluczamożli
wośćuznaniaroszczeniaztytułuwystąpieniakażdegoinnegopoważ
negozachorowaniazkatalogu,któreprzyczyniłosiędowystąpienia
przeszczepu;

10) cał ko wi ta utra ta słu chu – całkowita, nieodwracalna i nienapra
wialnautratasłuchuwobuuszach,trwającanieprzerwanieprzez
okresconajmniej6miesięcy.Rozpoznaniemusibyćpotwierdzone
specjalistycznymbadaniemlekarzaotolaryngologaibadaniemaudio
metrycznym.UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułucałkowitej
utratysłuchuwykluczamożliwośćuznaniaroszczeniaztytułukażdego
innegopoważnegozachorowaniazkatalogu,któreprzyczyniłosię
dowystąpieniacałkowitejutratysłuchu;

11) cał ko wi ta utra ta mo wy – całkowita, nieodwracalna i nienapra
wialnautratazdolnościmowy,powstaławskutek:resekcjinarządu
mowy,przewlekłejchorobykrtani,uszkodzeniaośrodkamowywmózgu,
trwającanieprzerwanieprzezokres12miesięcy.Rozpoznaniemusibyć
potwierdzonebadaniemspecjalistycznym(lekarzaotolaryngologa,
neurologa).Zakresubezpieczenianieobejmujeprzypadkówspowo
dowanychzaburzeniamipsychicznymiorazutratyzdolnościmowy,
któramożebyćskorygowana,równieżczęściowo,przyzastosowaniu
jakichkolwiekprocedurterapeutycznych.Uznanieroszczeniaprzez
AllianzŻycieztytułucałkowitejutratymowywykluczamożliwość
uznaniaroszczeniaztytułukażdegoinnegopoważnegozachorowania
zkatalogu,któreprzyczyniłosiędowystąpieniacałkowitejutratymowy;

12) śpiącz ka–stangłębokiejutratyświadomościzbrakiemreakcjinabodźce
bólowezzewnątrzorazbrakiemodruchurogówkowego,trwającyconaj
mniej96godzin,wymagającyzastosowaniasprzętupodtrzymującego
funkcjeżyciowe,doprowadzającydotrwałegodeficytuneurologicznego,
powodującegoistotneupośledzeniestopniasprawnościUbezpieczonego;
orazstanśpiączkitrwającydłużejniż60dni,niezależnieodwystępo
waniaubytkuneurologicznego.

 Wykluczonesą:śpiączkapowstałabezpośredniolubpośredniowsku
tekspożyciaalkoholu,użycialeków,narkotyków,innychśrodkówche
micznych;stanśpiączkiwywołanylubprzedłużanysztuczniewcelach
terapeutycznych.

 W celu uznania roszczenia konieczna jest dokumentacja
medycznazleczeniaszpitalnego,zawierającamiędzyinnymiocenę
stanuneurologicznegoprzywypisie.

 UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuwystąpieniaśpiączki
wykluczamożliwośćuznaniaroszczeniaztytułuwystąpieniakażdego
innegopoważnegozachorowaniazkatalogu,któreprzyczyniłosię
dowystąpieniaśpiączki;

13) ane mia apla stycz na–niedokrwistośćuwarunkowanaznacznymupo
śledzeniemczynnościkrwiotwórczejszpiku,którejrezultatemjest
wystąpieniełącznie:anemii,neutropeniiitrombocytopenii,wyma
gająceleczeniajednąznastępującychmetod:
a) transfuzjakrwii/lubpreparatówkrwiopochodnych;
b) przeszczepszpikukostnego;
c) leczenieimmunosupresyjne;
d) leczeniestymulująceodnowęszpikukostnego.

 Wymaganejestpotwierdzeniepancytopeniiwbadaniachlaboratoryj
nychorazprzedstawieniewynikutrepanobiopsjiwykazującegoaplazję

Umowa do dat ko wa ubez pie cze nia wy stą pienia 
u Ubezpie czo ne go po waż ne go za cho ro wa nia
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szpikuorazprzeprowadzenieleczeniawośrodkuspecjalistycznym.
UznanieodpowiedzialnościAllianzŻycieztytułuwystąpieniaanemii
aplastycznejwykluczamożliwośćuznaniapoważnegozachorowania
zkategoriiprzeszczepu,śpiączki,nowotworuzłośliwego;

14) schył ko wa nie wy dol ność wą tro by–występowanieklinicznychobjawów
ostrejlubprzewlekłejniewydolnościmiąższuwątroby,będącewyra
zemciężkichzaburzeńfunkcjiwątroby,wyczerpującychjejmożliwości
kompensacyjne.

 Objawy,którychłączneijednoczesnewystępowaniejestkonieczne
douznaniaroszczenia:
a) żółtaczka;
b) narastaniewodobrzusza;
c) zaburzeniakrzepnięciakrwi;
d) encefalopatiawątrobowa.

 Zzakresuodpowiedzialnościwykluczonajestniewydolnośćwątroby
powstałanaskutekspożywaniaalkoholulubumyślnegozatrucialekami.
UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuwystąpieniaschyłkowej
niewydolnościwątrobywykluczamożliwośćuznaniaprzeszczepulub
śpiączki,dowystąpieniaktórychprzyczyniłasięschyłkowaniewydol
nośćwątroby;

15)cho ro ba Creutz fel da- Ja ko ba–chorobaośrodkowegoukładunerwowego,
charakteryzującasiępostępującymotępieniemiwystępowaniemdrga
wekmioklonicznych,klinicznierozpoznanazażyciaubezpieczonego
przezspecjalistęneurologaiskutkującaniemożnościąwykonywania
conajmniejtrzechzpięciuczynnościżyciacodziennego.Wymogiem
uznaniaroszczeniajeststwierdzenieprzezspecjalistęneurologapeł
noobjawowejchorobyCreutzfeldaJakoba,przyjednoczesnejniepełno
sprawnościwczynnościachżyciacodziennegowymienionychwpkt.21
niniejszegoustępu.UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułu
wystąpieniachorobyCreutzfeldaJakobawykluczamożliwośćuzna
niaroszczeniaztytułuśpiączki,dowystąpieniaktórejprzyczyniłasię
chorobaCreutzfeldaJakoba;

16) za ka że nie wi ru sem HIV–występującejakopowikłanietransfuzjikrwi,
wykonanejnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejuosobyniechoru
jącejnahemofilięipotwierdzoneprawomocnymorzeczeniemsądu
alboinnąwiarygodnądokumentacją.Warunkiemuznaniaroszczenia
jestprzeprowadzenietransfuzji,wwynikuktórejdoszłodozakaże
niawokresieodpowiedzialnościAllianzŻycie.Przyrozpatrywaniu
roszczenianiebierzesiępoduwagęzapisuust.4niniejszejumowy.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycienieobejmujezakażeniawirusemHIV,
którenastąpiłowwynikutransfuzjikrwiprzeprowadzonejwprzebiegu
leczeniakażdegoinnegopoważnegozachorowaniazkatalogu,które
zostałouznaneprzezAllianzŻycie;

17) opa rze nia skó ry–głębokieoparzeniaskórywymagającehospitalizacji
iobejmujące:
a) ponad50%powierzchniciała–dlaoparzeńIIstopniaorazIIiIII

stopniałącznie
lub
b) ponad20%powierzchniciała–dlaoparzeńIIIstopnia.

 Rozległośćoparzeńocenianajestnapodstawiedokumentacjizleczenia
szpitalnegoiwoparciuoprzyjętetabeleocenywielkościpowierzchni
ciała(reguładziewiąteklubtablicaLundaiBrowdera).Jakodatęzdarze
niaprzyjmujesiędatęwypadkuprowadzącegodooparzeńspełniających
powyższekryteria.Zakresochronynieobejmujeoparzeńsłonecznych;

18) opo niak–potwierdzonehistopatologicznierozpoznanieoponiaka
mózgupodwarunkiemprzeprowadzeniazabieguchirurgicznego
usunięciazmianyorazuzupełniającegonapromieniania.Uznanie
roszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuoponiakawykluczamożliwość
uznaniaroszczeniaztytułuutratywzrokulubśpiączki,dowystąpienia
którychprzyczyniłosięwystąpienieoponiaka;

19) cho ro ba Par kin so na–samoistnapostępującachorobazwyrodnieniowa
ośrodkowegoukładunerwowego,spowodowanapierwotnymzwyrod
nieniemkomóreknerwowychistotyczarnej,prowadzącymdozaniku
komórekprodukującychdopaminę,charakteryzującasięwystępowa
niem:drżeniaspoczynkowego,spowolnieniaruchowego,sztywności
mięśniowejiniestabilnościpostawyiskutkującaniemożnościąwyko
nywaniaconajmniejtrzechzpięciuczynnościżyciacodziennego
wymienionychwpkt.21niniejszegoustepu.Rozpoznaniechorobymusi
byćpostawioneprzezspecjalistęneurologa.Wykluczonesąwszelkie
postacieparkinsonizmuwtórnego(objawowego).Uznanieroszczenia
przezAllianzŻycieztytułuwystąpieniachorobyParkinsonawyklucza
możliwośćuznaniaroszczeniaztytułuśpiączki,dowystąpieniaktórej
przyczyniłasięchorobaParkinsona.

20)ope ra cja wsz cze pie nia pro te zy aor tal nej–przeprowadzeniezabiegu
operacyjnegowszczepieniaprotezynaczyniowejwmiejscuzmienionej
chorobowoaortywodcinkupiersiowymlubbrzusznymdowysokości
odejściatętnicnerkowych.Zzakresuubezpieczeniawykluczonesą:

– operacjeaortyuszkodzonejwwynikuurazu;
– operacjewobrębieodgałęzieńaorty;
– zabiegipolegającenawprowadzeniustentudoaortybezotwierania

klatkipiersiowejlubjamybrzusznej.

 Warunkiemuznaniaroszczeniajestprzedstawieniespecjalistycznej
dokumentacjimedycznejpotwierdzającejkoniecznośćprzeprowadze
niaoperacjiifaktjejwykonania.

21)czyn no ści ży cia co dzien ne go:
a) poruszaniesięwdomu–poruszaniesiępomiędzypomieszczeniami

wdomubezkoniecznościpomocyinnejosoby,lubprzemieszczanie
siępomiędzypomieszczeniamiwdomusamodzielnielubzużyciem
wózka,balkoniku(najednympoziomie);

b) kontrolowanieczynnościfizjologicznych–samokontrolawzakresie
oddawaniakałuimoczuprzyutrzymaniuzadowalającejhigieny
osobistej;

c) mycieitoaleta–samodzielnewykonywanieczynnościzwiązanych
zmyciemihigienąosobistąwstopniuumożliwiającymutrzymanie
higienyosobistej;

d) ubieraniesię–samodzielneubieranieirozbieraniesię–bezkoniecz
nościpomocyinnejosoby;

e) jedzenie–wykonywaniewszystkichczynnościzwiązanychzsamo
dzielnymspożywaniemprzygotowanychposiłków(jedzenieipicie).

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestzdrowieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciejestobjętewystąpieniepoważnegozachorowania
uUbezpieczonego,dodatkowaumowaubezpieczeniaobejmujenastępujące
zachorowaniaizabiegioperacyjne:
1) złośliwachorobanowotworowa;
2) zawałserca;
3) udarmózgu;
4) niewydolnośćnerek;
5) całkowitautratawzroku;
6) stwardnienierozsianeztrwałymubytkiemneurologicznym;
7) zabiegikardiochirurgiczne;
8) zabiegikardiochirurgicznenaotwartymsercu;
9) przeszczep;
10) całkowitautratasłuchu;
11) całkowitautratamowy;
12)śpiączka;
13) anemiaaplastyczna;
14) schyłkowaniewydolnościwątroby;
15)chorobaCreutzfeldaJakoba;
16) zakażeniewirusemHIV;
17) oparzeniaskóry;
18) oponiak;
19) chorobaParkinsona;
20)operacjawszczepieniaprotezyaortalnej.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuwystąpienia
poważnegozachorowaniaUbezpieczonegonazasadachokreślonychw§2
ust.9umowyubezpieczenialubjeżelipoważnezachorowanieUbezpie
czonegobyłobezpośredniolubpośredniowynikiemzespołunabytego
niedoboruodporności(AIDS).

5.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieulegaodpowiedniemuzmniejszeniu
wsytuacji,gdyUbezpieczonyumyślnielubwskutekrażącegoniedbalstwa
niezastosowałsiędozaleceńwymienionychw§2ust.2,comiałowpływ
narozwójchoroby.

6.
PoważnychzachorowańobejmowanychodpowiedzialnościąAllianzŻycie,
wrozumieniuniniejszychwarunków,niestanowią:
1) chorobywymienionew§1ust.3pkt1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,

16,17,18i19,jeżeliichobjawywystąpiłyprzedzawarciemdodatkowej
umowyubezpieczenia;

2) zabiegioperacyjnewymienionew§1ust.3pkt7,8,9i20,jeżeliobjawy
choróbbędącychprzyczynąprzeprowadzeniatychzabiegówwystąpiły
przedzawarciemdodatkowejumowyubezpieczenia.

§ 2 .
1.

WraziewystąpieniapoważnegozachorowaniaAllianzŻyciewypłaciUbez
pieczonemuświadczeniewwysokościwskazanejwdodatkowejumowie
ubezpieczenia.

2.
Wraziewystąpieniapoważnegozachorowania,Ubezpieczonypowinien
poddaćsięopiecelekarskiejipostępowaćzgodniezzaleceniamilekarza.
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3.
UbezpieczonyjestzobowiązanydostarczyćAllianzŻyciewskazanedoku
menty(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodnośćzoryginałem):
1) kompletnądokumentacjęmedycznązwiązanązrozpoznanympoważ

nymzachorowaniem;
2) wynikibadań,potwierdzającezgodnośćjednostkichorobowejzprzyjętą

przezAllianzŻyciedefinicją;
3) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego;
4) protokółBHP– jeżelipoważnezachorowanienastąpiłowwyniku

wypadkuprzypracy;
5) opisokolicznościwypadku–jeżelipoważnezachorowanienastąpiło

wwynikuwypadkuwżyciuprywatnym;
6) notatkępolicyjną–wprzypadkuzawiadomieniapolicji.

4.
WraziezgłoszeniaroszczeniaAllianzŻyciezastrzegasobieprawodooceny
pozyskanychinformacjimedycznychorazmożliwośćpoddaniaUbezpieczo
negoobserwacjiklinicznejlubbadaniommedycznymprzezpowołanego
przezAllianzŻycielekarzawzakresieioczęstotliwościuzasadnionych
względamimedycznymi.Wymienionewtymustępiedziałaniamogą
miećmiejscewkażdymczasiewtrakcierozpatrywaniaroszczeniaibędą
sięodbywaćwplacówkachmedycznychwskazanychprzezAllianzŻycie.
Odmowapoddaniasiętymdziałaniommożeskutkowaćodmowąuznania
roszczeniaiwypłatyświadczenia.Wymienionetudziałaniasąprzeprowa
dzanenakosztAllianzŻycie.

5.
Przystępującdododatkowejumowyubezpieczenia,Ubezpieczonyupoważ
niaAllianzŻyciedozasięganiawszelkichinformacjiorazopiniiozdrowiu
Ubezpieczonegowszędzietam,gdzieUbezpieczonypoddawałsięleczeniu.
AllianzŻyciemożeodmówićuznaniaroszczeniaiwypłatyświadczenia,jeśli
Ubezpieczonynieupoważniodpowiednichplacówekmedycznychdoudzie
leniawszelkichuzasadnionychiwymaganychprzezAllianzŻycieinformacji.

6.
WczasietrwaniaodpowiedzialnościAllianzŻycieztytułudodatkowejumo
wyubezpieczeniamożebyćwypłaconetylkojednoświadczeniezpowodu
tegosamegopoważnegozachorowaniaUbezpieczonego(tejsamejjednostki
chorobowejlubtegosamegozabieguoperacyjnego).Odpowiedzialność
AllianzŻycieztytułuwystąpieniakolejnychpoważnychzachorowańdotyczy
tylkosytuacji,wktórejkolejnepoważnezachorowania,zgodniezwiedzą
medyczną,niewynikająbezpośredniolubpośredniozpoważnegozacho
rowania,zaktórewypłaconoświadczenie,orazniestanowiątejsamej
jednostkichorobowejlubtegosamegozabieguoperacyjnego,zaktóre
wypłaconoświadczenie.

7.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułudodatkowejumowyubezpie
czeniawodniesieniudokażdegozUbezpieczonychrozpoczynasiępo3

–miesięcznymokresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenia.Ograniczenie,októrymmowawzdaniu
poprzednimniedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,
będącychnastępstwemwypadku.
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreślenieoznacza:

– szpi tal–zakładopiekizdrowotnejzarejestrowanywwydzialezdrowia
urzęduwojewódzkiegolubwinnymorganieuprawnionymdorejestro
waniazakładówopiekizdrowotnejjakozakładlecznictwazamkniętego
naterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,któregozadaniemjestleczenie
orazświadczenieprzezwykwalifikowanąkadrępielęgniarskąilekarską
całodobowejopiekimedycznej.Zaszpitalwrozumieniuniniejszych
warunkównieuważasięszpitalauzdrowiskowego(sanatoryjnego),
szpitalarehabilitacyjnego,sanatoriumiuzdrowiska.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestzdrowieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻycieobjętejestzdarzenieubezpieczeniowepolegające
napobycieUbezpieczonegowszpitaluprzezczasokreślonywniniejszych
warunkachwceluleczeniachorobylubdoznanychobrażeńciała,będących
następstwemwypadkulubwypadkuprzypracy,zzastrzeżeniem,iżczas
pobytuUbezpieczonegowszpitaluwcałościwystąpiwokresieochrony
świadczonejprzezAllianzŻycie.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuleczeniaUbez
pieczonegowszpitalunazasadachokreślonychw§2ust.8umowyubez
pieczeniawodniesieniudozdarzeńspowodowanychwypadkiemlub
nazasadachokreślonychw§2ust.9umowyubezpieczeniawodniesieniu
dozdarzeńspowodowanychchorobąlubjeżelipobytUbezpieczonego
wszpitaluzwiązanybyłbezpośredniolubpośrednioz:
1) wadami wrodzonymi lub schorzeniami związanymi z wadami

wrodzonymi;
2) przeprowadzeniemzabieguchirurgiiplastycznejlubkosmetycznej,

zwyłączeniemlikwidacjiskutkówwypadkówzaistniałychwokresie
udzielaniaochronyubezpieczeniowej;

3) niezastosowaniasiędozaleceńlekarskichwprzebieguleczenia,cowkon
sekwencjidoprowadziłodowystąpieniazdarzeniaubezpieczeniowego;

4) hospitalizacjądzieckaUbezpieczonego;
5) rehabilitacjąniezależnieodcharakteruplacówki,wktórejleczenieto

byłoprowadzone.

5.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułudodatkowejumowyubezpieczenia
wodniesieniudokażdegozUbezpieczonychrozpoczynasiępomiesięcznym
okresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułudodatkowej
umowyubezpieczenia.Ograniczenie,októrymmowawzdaniupoprzednim

niedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,będących
następstwemwypadku.

§ 2 .
1.

WraziezajściazdarzeniaubezpieczeniowegoAllianzŻyciewypłaciUbez
pieczonemuświadczeniewwysokościustalonejwdodatkowejumowie
ubezpieczenia,zuwzględnieniempostanowieńzawartychwust.2.

 2.
AllianzŻyciewypłaciświadczenie,jeżelipobytUbezpieczonegowszpi
talu,wokresieograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięciaochrony
ubezpieczeniowejztytułudodatkowejumowyubezpieczeniawodniesieniu
doUbezpieczonego,trwałnieprzerwanieconajmniej:
1) 4pełnedni–jeżelibyłspowodowanychorobąlubwypadkieminnymniż

wypadekprzypracy,podwarunkiemżepierwszydzieńpobytuwszpi
taluwypadłwokresieograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięcia
ochronyubezpieczeniowejztytułudodatkowejumowyubezpieczenia
wodniesieniudoUbezpieczonego;

2) 1pełnydzień–jeżelibyłspowodowanyobrażeniamiciaładoznanymi
przezUbezpieczonegownastępstwiewypadkuprzypracy;

3) 7pełnychdni–jeżelizwiązanybyłzciążąlubbyłspowodowanyodby
tymporodem,podwarunkiemżepierwszydzieńpobytuwszpitalu
wypadłwokresieograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięcia
ochronyubezpieczeniowejztytułudodatkowejumowyubezpieczenia
wodniesieniudoUbezpieczonego.

3.
MaksymalnawysokośćświadczeniaAllianzŻycieztytułuzdarzeńubezpie
czeniowych,którewystąpiływdanymrokuubezpieczeniowym,niemoże
przekroczyćświadczeniaza180dnipobytuUbezpieczonegowszpitalu.
JeżelipobytUbezpieczonegowszpitalutrwałnieprzerwanie180dni,Allianz
Życiewypaciświadczeniewpodwójnejwysokościwstosunkudoustalnego
wdodatkowejumowieubezpieczenia.

4.
UbezpieczonyjestzobowiązanydostarczyćAllianzŻyciewszelkiewskazane
przezniegodokumenty(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodność
zoryginałem):
1) kartęinformacyjnąleczeniaszpitalnego;
2) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego;
3) protokółBHP–jeżelipobytwszpitaluzwiązanybyłzwypadkiemwpracy;
4) opis okoliczności wypadku – jeżeli zdarzenie miało charakter

wypadkowy;
5) notatkapolicyjna–wprzypadkuzawiadomieniapolicji.

5.
AllianzŻyciezastrzegasobieprawodonieuwzględnianiaprzyustalaniu
wysokościświadczeniadniobjętychprzepustkąwtrakciepobytuwszpitalu.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia leczenia  
Ubezpieczonego w szpitalu
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreślenieoznacza:

– szpi tal–zakładopiekizdrowotnejzarejestrowanywwydzialezdrowia
urzęduwojewódzkiegolubwinnymorganieuprawnionymdorejestro
waniazakładówopiekizdrowotnejjakozakładlecznictwazamkniętego
naterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,któregozadaniemjestleczenie
orazświadczenieprzezwykwalifikowanąkadrępielęgniarskąilekarską
całodobowejopiekimedycznej.Zaszpital,wrozumieniuniniejszych
warunków,nieuważasięszpitalauzdrowiskowego(sanatoryjnego),
sanatoriumiuzdrowiska.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestzdrowieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻycieobjętejestzdarzenieubezpieczeniowe,polegające
napobycieUbezpieczonegowszpitaluprzezczasokreślonywniniejszych
warunkachwceluleczeniadoznanychobrażeńciała,będącychnastęp
stwemwypadku,zzastrzeżeniem,żeczaspobytuUbezpieczonegowszpi
taluwcałościwystąpiwokresieochronyświadczonejprzezAllianzŻycie.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuleczeniaUbez
pieczonegowszpitalunazasadachokreślonychw§2ust.8umowyubez
pieczenialubjeżelipobytUbezpieczonegowszpitaluzwiązanybyłbezpo
średniolubpośrednioz:
1) wadami wrodzonymi lub schorzeniami związanymi z wadami

wrodzonymi;
2) przeprowadzeniemzabieguchirurgiiplastycznejlubkosmetycznej,

zwyłączeniemlikwidacjiskutkówwypadkówzaistniałychwokresie
udzielaniaochronyubezpieczeniowej;

3) niezastosowaniasiędozaleceńlekarskichwprzebieguleczeniamedycz
nego, co w konsekwencji doprowadziło do wystąpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego;

4) rehabilitacjąwszpitaluuzdrowiskowym(sanatoryjnym),sanatorium
lubuzdrowisku,wktórymleczenietobyłoprowadzone.

§ 2 .
1.

WraziezajściazdarzeniaubezpieczeniowegoAllianzŻyciewypłaciUbez
pieczonemuświadczeniewwysokościustalonejwdodatkowejumowie
ubezpieczenia,zuwzględnieniempostanowieńzawartychwust.2.

2.
AllianzŻyciewypłaciświadczenie,jeżelipobytUbezpieczonegowszpi
talu,wokresieograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięciaochrony
ubezpieczeniowejztytułudodatkowejumowyubezpieczeniawodniesieniu
doUbezpieczonegotrwałnieprzerwanieconajmniej:
1) 4pełnedni–jeżelibyłspowodowanywypadkieminnymniżwypadek

przypracy,podwarunkiemżepierwszydzieńpobytuwszpitaluwypadł
wokresieograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięciaochrony
ubezpieczeniowejztytułudodatkowejumowyubezpieczeniawodnie
sieniudoUbezpieczonego;

2) 1pełnydzień–jeżelibyłspowodowanyobrażeniamiciaładoznanymi
przezUbezpieczonegownastępstwiewypadkuprzypracy.

3.
MaksymalnawysokośćświadczeniaAllianzŻycieztytułuzdarzeńubez
pieczeniowych,którewystąpiływ12miesięcznychokresachodpowie
dzialności,liczącodpoczątkuodpowiedzialnościwstosunkudodanego
Ubezpieczonego,niemożeprzekroczyćświadczeniaza180dnipobytu
Ubezpieczonegowszpitalu.

4.
UbezpieczonyjestzobowiązanydostarczyćAllianzŻyciewszelkiewskazane
przezniegodokumenty(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodność
zoryginałem):
1) kartęinformacyjnąleczeniaszpitalnego;
2) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego;
3) protokółBHP–jeżelipobytwszpitaluzwiązanybyłzwypadkiemwpracy;
4) opisokolicznościwypadku;
5) notatkępolicyjną–wprzypadkuzawiadomieniapolicji;
6) postanowienieoumorzeniudochodzenia/śledztwa–jeżelibyłopro

wadzonepostępowanie.

5.
AllianzŻyciezastrzegasobieprawodonieuwzględniania,przyustalaniu
wysokościświadczenia,dniobjętychprzepustkąwtrakciepobytuwszpitalu.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego 
w szpitalu w następstwie wypadku
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreślenieoznacza:

– szpi tal–zakładopiekizdrowotnejzarejestrowanywwydzialezdrowia
urzęduwojewódzkiegolubwinnymorganieuprawnionymdorejestro
waniazakładówopiekizdrowotnejjakozakładlecznictwazamkniętego
naterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,któregozadaniemjestleczenie
orazświadczenieprzezwykwalifikowanąkadrępielęgniarskąilekarską
całodobowejopiekimedycznej.Zaszpital,wrozumieniuniniejszych
warunków,nieuważasięszpitalauzdrowiskowego(sanatoryjnego),
sanatoriumiuzdrowiska.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestzdrowieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczenia,odpowiedzial
nościąAllianzŻycieobjętejestzdarzenieubezpieczeniowe,polegające
napobycieUbezpieczonegowszpitaluprzezczasokreślonywniniejszych
warunkachwceluleczeniadoznanychobrażeńciała,będącychnastępstwem
wypadkuprzypracy,zzastrzeżeniem,żeczaspobytuUbezpieczonegowszpi
taluwcałościwystąpiwokresieochronyświadczonejprzezAllianzŻycie.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuleczeniaUbez
pieczonegowszpitalunazasadachokreślonychw§2ust.8umowyubez
pieczeniaorazjeżelipobytUbezpieczonegowszpitaluzwiązanybyłbez
pośredniolubpośrednioz:
1) wadami wrodzonymi lub schorzeniami związanymi z wadami

wrodzonymi;
2) przeprowadzeniemzabieguchirurgiiplastycznejlubkosmetycznej,

zwyłączeniemlikwidacjiskutkówwypadkówzaistniałychwokresie
udzielaniaochronyubezpieczeniowej;

3) niezastosowaniasiędozaleceńlekarskichwprzebieguleczeniamedycz
nego, co w konsekwencji doprowadziło do wystąpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego;

4) rehabilitacjąwszpitaluuzdrowiskowym(sanatoryjnym),sanatorium
lubuzdrowisku,wktórymleczenietobyłoprowadzone.

§ 2 .
1.

WraziezajściazdarzeniaubezpieczeniowegoAllianzŻyciewypłaciUbez
pieczonemuświadczeniewwysokościustalonejwdodatkowejumowie
ubezpieczenia,zuwzględnieniempostanowieńzawartychwust.2.

2.
AllianzŻyciewypłaciświadczenie,jeżelipobytUbezpieczonegowszpi
talu,wokresieograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięciaochrony
ubezpieczeniowejztytułudodatkowejumowyubezpieczeniawodniesie
niudoUbezpieczonego,trwałnieprzerwanieconajmniej1pełnydzień.

3.
MaksymalnawysokośćświadczeniaAllianzŻycieztytułuzdarzeńubez
pieczeniowych,którewystąpiływ12miesięcznychokresachodpowie
dzialności,liczącodpoczątkuodpowiedzialnościwstosunkudodanego
Ubezpieczonego,niemożeprzekroczyćświadczeniaza180dnipobytu
Ubezpieczonegowszpitalu.

4.
UbezpieczonyjestzobowiązanydostarczyćAllianzŻyciewszelkiewskazane
przezniegodokumenty(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodność
zoryginałem):
1) kartęinformacyjnąleczenia;
2) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego;
3) orzeczenie ZUS o przyznaniu odszkodowania z tytułu wypadku

przypracylubprotokółBHP–jeżelipobytwszpitaluzwiązanybył
zwypadkiemwpracy;

4) opisokolicznościwypadku;
5) notatkępolicyjną–wprzypadkuzawiadomieniapolicji;
6) postanowienieoumorzeniudochodzenia/śledztwa–jeżelibyłopro

wadzonepostępowanie.

5.
AllianzŻyciezastrzegasobieprawodonieuwzględniania,przyustalaniu
wysokościświadczenia,dniobjętychprzepustkąwtrakciepobytuwszpitalu.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego 
w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreślenieoznacza:
1) OIOM–oddziałintensywnejopiekimedycznej–wydzielonyoddział

szpitalny,wktórymprzebywająchorzywstaniezagrożeniażycia,objęci
intensywnymleczeniemspecjalistycznym,ciągłąpielęgnacjąinadzo
rem,zaopatrzonywspecjalistycznysprzętumożliwiającystałemonito
rowanieczynnościżyciowychprzebywającychtamchorych;podtym
pojęciemrozumiesięrównieżpozostałeoddziałyintensywnegonadzoru
(jakOIOK,SION,OIT)spełniającepowyższekryteria;

2) rekonwalescencja–pobytnazwolnieniulekarskim,którytrwamini
mum30dnibezpośredniopohospitalizacjitrawającejnieprzerwanie14
dni;

3) sanatorium–zakładleczniczywykorzystującywaloryklimatyczne,
przyrodniczeinaturalne,zlokalizowanywmiejscowościuzdrowiskowej,
przeznaczonydlaosóbprzewleklechorychirekonwalescentów,wyma
gającychrehabilitacjilubutrwaleniawynikówleczeniaszpitalnego,
działającyzgodniezprzepisamiprawa;

4) szpi tal–zakładopiekizdrowotnejzarejestrowanywwydzialezdrowia
urzęduwojewódzkiegolubwinnymorganieuprawnionymdorejestro
waniazakładówopiekizdrowotnejjakozakładlecznictwazamkniętego
naterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,któregozadaniemjestleczenie
orazświadczenieprzezwykwalifikowanąkadrępielęgniarskąilekarską
całodobowejopiekimedycznej.Zaszpitalwrozumieniuniniejszych
warunkównieuważasięszpitalauzdrowiskowego(sanatoryjnego),
szpitalarehabilitacyjnego,sanatoriumiuzdrowiska.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestzdrowieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻycieobjętejestzdarzenieubezpieczeniowe,polegającena:
1) pobycieUbezpieczonegowszpitalunaoddzialeintensywnejopieki

medycznej(OIOM)przezczasokreślonywniniejszychwarunkach,wcelu
leczeniachorobylubdoznanychobrażeńciałabędącychnastępstwem
wypadku,zzastrzeżeniem,iżczaspobytuUbezpieczonegowszpitalu
wcałościwystąpiwokresieochronyświadczonejprzezAllianzŻycie

lub;
2) rekonwalescencjitrwającejnieprzerwanieminimum30dni,bezpośred

niopohospitalizacjinapodstawiezwolnienialekarskiegowystawionego
przezszpital,wktórymodbywałasięhospitalizacja,zzastrzeżeniem,iż
czasrekonwalescencjiwcałościwystąpiwokresieochronyświadczonej
przezAllianzŻycie

lub;
3) pobyciewsanatoriumnapodstawieskierowaniawystawionegoprzez

szpital,wktórymodbywałasięhospitalizacja.

4.
Zawarciedodatkowejumowyubezpieczeniajestmożliwetylkowrazie
objęciaprzezAllianzŻycieochronądanegoUbezpieczonegoztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenialeczenieUbezpieczonegowszpitalu
lubdodatkowejumowyubezpieczenialeczeniaUbezpieczonegowszpitalu
wnastępstwiewypadku.

5.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułudodatkowej
umowyubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.8umowyubez
pieczeniawodniesieniudozdarzeńspowodowanychwypadkiemlub
nazasadachokreślonychw§2ust.9umowyubezpieczeniawodniesieniu
dozdarzeńspowodowanychchorobąlubjeżelizdarzenieubezpieczeniowe
związanebyłobezpośredniolubpośrednioz:
1) wadamiwrodzonymiischorzeniamizwiązanymizwadamiwrodzonymi;
2) zabiegiemchirurgiiplastycznejlubkosmetycznej,zwyłączeniemlikwi

dacjiskutkówwypadkówzaistniałychwokresieudzielaniaochrony
ubezpieczeniowej;

3) niezastosowaniasiędozaleceńlekarskichwprzebieguleczenia,cowkon
sekwencjidoprowadziłodowystąpieniazdarzeniaubezpieczeniowego.

§ 2 .
1.

WraziezajściazdarzeniaubezpieczeniowegoAllianzŻyciewypłaciUbez
pieczonemuświadczeniewwysokościwskazanejwdodatkowejumowie
ubezpieczenia.

2.
AllianzŻyciewypłaciświadczenie,jeżelipobytUbezpieczonegonaOIOMie
wokresieograniczonymdatamirozpoczęciaiwygaśnięciaodpowiedzial
nościztytułudodatkowejumowyubezpieczeniawodniesieniudoUbez
pieczonegotrwałconajmniejjedenpełnydzień.

3.
1) LeczenieUbezpieczonegowszpitalunaOIOMieobjętejestochroną

AllianzŻycie,podwarunkiemżezaszłowtrakciepobytuUbezpieczonego
wszpitaluobjętegododatkowąumowąubezpieczenialeczenieubez
pieczonegowszpitalulubdodatkowąumowąubezpieczenialeczenia
Ubezpieczonegowszpitaluwnastępstwiewypadku.

2) Wprzypadkuzawarciajednocześnieumowydodatkowejztytułu
leczeniaUbezpieczonegowszpitaluorazumowydodatkowejztytułu
leczeniaUbezpieczonegowszpitaluwnastępstwiewypadku,leczenie
UbezpieczonegowszpitalunaOIOMieobjętejestochronąAllianzŻycie,
podwarunkiemżezaszłowtrakciepobytuUbezpieczonegowszpitalu
objętegododatkowąumowąubezpieczenialeczenieubezpieczonego
wszpitalu.

4.
Wypłataświadczeniaztytułudodatkowejumowyubezpieczenianastępuje
tylkowrazieuznaniaprzezAllianzŻyciezasadnościroszczeniaztytułu
pobytuUbezpieczonegowszpitalulubpobytuUbezpieczonegowszpitalu
wnastępstwiewypadku.

5.
UbezpieczonyjestzobowiązanydostarczyćAllianzŻyciewskazaneprzez
niegodokumenty(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodnośćzorygi
nałem),jakieuznajeonzaniezbędnedorozpatrzeniaroszczenia:
1) kartęinformacyjnąleczeniaszpitalnegozinformacjąwskazującądłu

gośćpobytuna–wprzypadkuświadczeniaztytułupobytunaOIOMie;
2) drukZUSZLAwystawionyprzezuprawnionegolekarza–wprzypadku

świadczeniaztytułurekonwalescencji;
3) skierowaniewydaneprzezuprawnionegolekarza–wprzypadkuświad

czeniaztytułupobytuwsanatorium;
4) dokumentację medyczną, potwierdzającą pobyt sanatorium

Ubezpieczonego.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia leczenia 
Ubezpieczonego w szpitalu – pełna ochrona
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreśleniaoznaczają:
1) dia gno za–określeniemedycznestanuchorobowego,wymagającego

leczeniaoperacyjnego;
2) ho spi ta li za cja–pobytwszpitaluwceluprzeprowadzenialeczenia

operacyjnego;
3) szpi tal–zakładopiekizdrowotnejzarejestrowanywrejestrzewydziału

zdrowiastosownegourzęduwojewódzkiegolubwrejestrzeinnego
uprawnionegoorganupaństwowegojakoświadczącyusługimedyczne
naterytoriumRzeczypospolitejPolskiejwrazzleczeniemoperacyjnym
iposiadającyconajmniejjednąsalęoperacyjną,spełniającąwymogi
określonewrozporządzeniuministrazdrowiaiopiekispołecznej
zdnia21września1992r.(Dz.U.z1992r.Nr74,poz.336zpóźn.zm.);

4) za bieg ope ra cyj ny–leczeniechirurgiczneprzeprowadzonewtrakcie
hospitalizacji,awedługwiedzymedycznejkoniecznewprocesieleczenia
stanuchorobowegozdiagnozowanegouUbezpieczonegoiokreślonego
wdokumentacjimedycznej,zwyłączeniemnastępującychzabiegów
operacyjnych:
a) prowadzonychwcelachdiagnostycznych;
b) niewymagającychnaruszeniaciągłościpowłokciała(jaknp.zabiegi

endoskopowe);
c) wykonywanychwwarunkachambulatoryjnych;
d) dotyczącychtylkoskóryitkankipodskórnej;
e) przeprowadzonychwramachchirurgiiplastycznejlubkosmetycznej,

zwyłączeniemlikwidacjiskutkówwypadkówzaistniałychwokresie
udzielaniaochronyubezpieczeniowej;

f) cięciacesarskiego.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestzdrowieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczenia,odpowiedzial
nościąAllianzŻycieobjętejestzdarzenieubezpieczeniowe,polegające
napoddaniusięprzezUbezpieczonegozabiegowioperacyjnemuokreślo
nemuwzałącznikudoniniejszejumowy,związanemu:
a) zestwierdzonąchorobą
lub
b) zdoznanymiobrażeniamiciała,będącyminastępstwemwypadku

zaistniałegowokresieodpowiedzialnościAllianzŻycie.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuumowydodat
kowejnazasadachokreślonychw§2ust.9umowyubezpieczenialubjeżeli
zdarzeniebyłobezpośredniolubpośredniowynikiemwadwrodzonych
ischorzeńzwiązanychzwadamiwrodzonymi.

5.
AllianzŻycienieponosiodpowiedzialnościzaleczenieoperacyjne,któ
regokoniecznośćwykonaniabyłazwiązanazpoprzedniowykonywanym
uUbezpieczonegoleczeniemoperacyjnym(reoperacja).

6.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułudodatkowejumowyubezpie
czeniawodniesieniudokażdegozUbezpieczonychrozpoczynasiępo6

–miesięcznymokresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenia.Ograniczenie,októrymmowawzdaniu
poprzednimniedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,
będącychnastępstwemwypadku.

§ 2 .
1.

WraziezajściazdarzeniaubezpieczeniowegoAllianzŻyciewypłaciUbez
pieczonemuświadczeniewwysokościustalonejwdodatkowejumowie
ubezpieczenia,zuwzględnieniempostanowieńzawartychwust.2,3i4.

2.
Wysokośćświadczeniazostanieustalonawzależnościodokreślonej
wzałącznikudoniniejszejumowykategoriitrudnościleczeniaoperacyj
nego,jakiemuzostałpoddanyUbezpieczony:
1) wysokośćświadczeniazaoperacjekategoriiAjestrównakwociebazo

wej,wskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia;
2) wysokośćświadczeniazaoperacjekategoriiBjestrównadwukrotności

kwotybazowejwskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia;
3) wysokośćświadczeniazaoperacjekategoriiCjestrównatrzykrotności

kwotybazowejwskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia.

3.
AllianzŻyciezastrzegasobieprawodoustaleniawumowieubezpieczenia
górnejgranicykwotyświadczenia,wypłacanegowedługkażdejzkategorii
trudnościleczeniaoperacyjnego.

4.
ŚwiadczenieztytułuleczeniaoperacyjnegozostaniewypłaconeUbez
pieczonemuniezależnieodświadczeniaprzysługującegoztytułuinnej
dodatkowejumowyubezpieczenia.

5.
OdpowiedzialnośćAllianzŻyciedotyczytylkopierwszegoleczeniaopera
cyjnego,wykonanegowramachleczeniategosamegostanuchorobowego,
jegozaostrzeńlubpowikłań.

6.
JeżeliwczasiejednegopobytuUbezpieczonegowsalioperacyjnejzostanie
wykonanywięcejniżjedenzabiegdotyczącytegosamegolubkilkunarzą
dów,AllianzŻyciewypłacijednoświadczeniezazabiegzwyższejkategorii
trudności,wedługzałącznika.

7.
UbezpieczonyjestzobowiązanydostarczyćAllianzŻyciewszelkiewskazane
przezniegodokumenty(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodność
zoryginałem):
1) kartęinformacyjnąleczeniaszpitalnego;
2) kompletnądokumentacjęmedycznązwiązanązdanymleczeniem

operacyjnym;
3) wprzypadkuzdarzeńobjętychochronąubezpieczeniowąbędących

konsekwencjąwypadkukoniecznejestdołączeniedokumentówpre
cyzującychokolicznościwypadku,np.notatkipolicyjnej;

4) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia leczenia 
operacyjnego Ubezpieczonego
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I.  Za bie gi ope ra cyj ne na ukła dzie ner wo wym
1. Nacięcieiwycięciewobszarzeczaszki,mózguiopon

mózgowych C
2. Innezabiegioperacyjnenaczaszce,mózguioponach

mózgowych C
3. Zabiegioperacyjnenardzeniukręgowymistrukturach

kanałukręgowego B
4. Zabiegioperacyjnenanerwachczaszkowychiobwodowych B
5. Zabiegioperacyjnenanerwachsympatycznychlubzwojach

nerwowych B

II.  Za bie gi ope ra cyj ne w za kre sie ukła du wy dzie la nia we wnętrz ne go
1. Zabiegioperacyjnetarczycyiprzytarczyc B
2. Zabiegioperacyjnewzakresieinnychgruczołówdokrewnych C

III.  Za bie gi ope ra cyj ne w za kre sie oka
1. Zabiegioperacyjnewzakresiepowiek,zwyjątkiemzabiegu

operacyjnegorekonstrukcjipowiek A
2. Zabiegoperacyjnyrekonstrukcjipowiek B
3. Zabiegioperacyjnewzakresieukładułzowego A
4. Zabiegioperacyjnewzakresiespojówki A
5. Zabiegioperacyjnewzakresierogówki A
6. Zabiegioperacyjnewzakresietęczówki,ciałarzęskowego,

twardówkiikomoryprzedniejoka B
7. Zabiegioperacyjnewzakresiesoczewki B
8. Zabiegioperacyjnewzakresiesiatkówki,naczyniówki,

ciałaszklistegoitylnejkomoryoka B
9. Zabiegioperacyjnewzakresiemięśniokoruchowych A
10.Zabiegioperacyjnewzakresiegałekocznych B

IV.  Za bie gi ope ra cyj ne w za kre sie ucha
1. Zabiegioperacyjnewzakresieuchazewnętrznego A
2. Zabiegirekonstrukcyjneiinnezabiegioperacyjnewzakresie

uchaśrodkowego B
3. Innezabiegioperacyjnewzakresieuchaśrodkowego B
4. Zabiegioperacyjnewzakresieuchawewnętrznego C

V.  Za bie gi ope ra cyj ne w za kre sie no sa, ja my ust nej i gar dła
1. Zabiegioperacyjnewzakresienosa,jamyustnejigardła A
2. Zabiegioperacyjnewzakresiezatokobocznychnosa,

zwyjątkiempunkcji B
3. Zabiegioperacyjnewzakresieślinianekiprzewodów

ślinowych B

VI.  Za bie gi ope ra cyj ne w za kre sie ukła du od de cho we go
1. Zabiegioperacyjnewzakresieukładuoddechowego,

zwyjątkiemzabiegówoperacyjnychwzakresiekrtani
itchawicy C

2. Zabiegioperacyjnewzakresiekrtaniitchawicy,
zwykluczeniemtracheotomii B

VII. Za bie gi ope ra cyj ne na ukła dzie ser co wo- na czy nio wym
1. Zabiegioperacyjnenaukładziesercowonaczyniowym,

zwyjątkiemzabiegówoperacyjnychpodwiązaniaiwycięcia:
 żylakóworazzabiegowegoleczeniatętniakówpourazowych,

naczyniaków,przetoktętniczożylnych C
2. Zabiegioperacyjnepodwiązaniaiwycięciażylaków A
3. Zabiegoweleczenietętniakówpourazowych,naczyniaków,

przetoktętniczożylnych B

VIII. Za bie gi ope ra cyj ne w za kre sie ukła du krwio twór cze go 
i lim fa tycz nego 

1. Zabiegioperacyjnewzakresieukładukrwiotwórczego
 ilimfatycznego,zwykluczeniembiopsjiszpiku A
2. Zabiegioperacyjnerekonstrukcyjneukładulimfatycznego B

IX. Ope ra cje w za kre sie ukła du tra wien ne go
1. Zabiegioperacyjnewzakresieukładutrawiennego,zwyjątkiem

zabiegówoperacyjnychnawyrostkurobaczkowym,zabiegów
operacyjnychodbytuorazzabiegówoperacyjnych
naprawczychprzepuklin B

2. Zabiegioperacyjnenawyrostkurobaczkowym A
3. Zabiegioperacyjneodbytu A
4. Zabiegioperacyjnenaprawczeprzepuklin A

X. Ope ra cje w za kre sie ukła du mo czo we go
1. Zabiegioperacyjnenerki B
2. Zabiegioperacyjnemoczowodu B
3. Zabiegioperacyjnecewkimoczowejzwyłączeniemzwężania

ujściazewnętrznegocewkimoczowej B
4. Zabiegioperacyjnestulejkiizwężeniaujściazewnętrznego

cewkimoczowej A
5. Zabiegioperacyjneodtwórczepęcherzamoczowego C
6. Innezabiegioperacyjnewobrębieukładumoczowego A

XI. Za bie gi ope ra cyj ne i ope ra cje mę skich na rzą dów płcio wych
1.Zabiegioperacyjneioperacjemęskichnarządówpłciowych A
2.Zabiegioperacyjnespodziectwa B

XII. Za bie gi ope ra cyj ne i ope ra cje gi ne ko lo gicz ne
1. Zabiegioperacyjneżeńskichnarządówpłciowych A
2. Zabiegioperacyjnedotyczącemacicyznaruszeniem

ciągłościpełnejgrubościścianytrzonumacicy B
3. Zabiegoperacyjnycałkowitegowycięciamacicy B
4. Zabiegoperacyjnycałkowitegowycięciamacicy

zprzydatkami C

XIII. Za bie gi po łoż ni cze
 Zabiegipołożnicze,zwyjątkiemzabieguoperacyjnegocięcia

cesarskiego A

XIV. Za bie gi ope ra cyj ne w za kre sie ukła du kost no sta wo we go 
i za bie gi ope ra cyj ne na wię za dłach 

1. Zabiegioperacyjnewzakresieukładukostnostawowego
izabieginawięzadłach B

2. Zabiegioperacyjnewzakresiekręgosłupazwyłączeniem
zabiegówoperacyjnychkrążkamiędzykręgowego B

3. Zabiegioperacyjnekrążkamiędzykręgowegoznaruszeniem
ciągłościłukukręgu B

4. Zabiegioperacyjnewyłącznienatkankachmiękkich
pozawięzadłami A

5. Zabiegioperacyjnewzakresieukładukostnostawowego
iwięzadełdłoniistóp A

XV. Za bie gi ope ra cyj ne na po wło kach cia ła
1. Zabiegioperacyjnenapowłokachciała,zwyłączeniem

zabiegówwzakresieskóryitkankipodskórnej A
2. Mastektomiatotalna B

Załącznik do umowy dodatkowej ubezpieczenia leczenia operacyjnego 
Ubezpieczonego – kategorie trudności leczenia operacyjnego
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszychwarunkachokreśleniomnadajesięznaczeniaprzyjęte
wumowieubezpieczenia,poniższezaśokreśleniaoznaczają:
1) zda rze nie ubez pie cze nio we–zdarzenieobjęteodpowiedzialnością

AllianzŻycienapodstawiedodatkowejumowyubezpieczenia,pole
gającenawystąpieniuuosóbobjętychochroną:
a) choroby;
b) doznaniaobrażeńciałabędącychnastępstwemwypadku;
c) pogorszeniasięstanuzdrowiawwynikuzajściatrudnychsytuacji

losowych,wymienionychw§2ust.1pkt3;
2) le karz cen trum ope ra cyj ne go–lekarzkonsultantcentrumoperacyjnego;
3) sprzęt re ha bi li ta cyj ny–sprzętniezbędnydorehabilitacji,umożliwia

jącychoremusamodzielnelubułatwionefunkcjonowanie;
4) cho ro ba prze wle kła–zdiagnozowanyprzedzawarciemumowyubez

pieczeniastanchorobowycharakteryzującysiępowolnymrozwo
jemorazdługookresowymprzebiegiem,chorobastalelubokresowo
leczonaambulatoryjnielubbędącaprzyczynąhospitalizacjiwokresie12
miesięcyprzedzawarciemumowyubezpieczenia;

5) ro dzic – ojciec lub matka Ubezpieczonego lub współmałżonka
UbezpieczonegoorazmacochaiojczymUbezpieczonegolubwspół
małżonkaUbezpieczonegowrozumieniuzapisówo.w.u.;

6) poronienie–przedwczesnezakończenieciążytrwającejkrócejniż20
tygodni.

2.
Osobamiobjętymiochronąwniniejszejdodatkowejumowieubezpie
czeniasą:
1) Ubezpieczony;
2) współmałżonekUbezpieczonego;
3) dzieckoUbezpieczonegozamieszkującewspólniezUbezpieczonym;
4) rodzicUbezpieczonegolubwspółmałżonkaUbezpieczonego–jedynie

wzakresieświadczeńwymienionychw§2ust.12.

3.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpieczenia
wzakresierozszerzonymjestzdrowieiżycieosóbwymienionychwust.2.

4.
NapodstawiedodatkowejumowyubezpieczeniaAllianzŻyciezobowiązuje
siędopokryciakosztówudzielanychświadczeńopiekuńczychzdefinio
wanychw§2.

5.
Świadczenia opiekuńcze udzielane są za pośrednictwem centrum
operacyjnego.

§ 2 .
1.

Zakresubezpieczeniawramachdodatkowejumowyubezpieczeniaobejmuje
następująceświadczeniaopiekuńczewykonywanewyłącznienaterenie
RzeczypospolitejPolskiej:
1) świadczeniadotycząceudzieleniapomocyUbezpieczonemu,współ

małżonkowiUbezpieczonegolubdzieckuUbezpieczonegowrazie
wystąpieniachoroby;

2) świadczeniadotycząceudzieleniapomocyUbezpieczonemu,współ
małżonkowiUbezpieczonegolubdzieckuUbezpieczonegowrazie
wystąpieniawypadku;

3) świadczeniagwarantowanewtrudnychsytuacjachlosowychUbezpie
czonego,współmałżonkaUbezpieczonegolubdzieckaUbezpieczonego,
takichjak:
a) zgondzieckaluburodzeniemartwegodziecka
b) poronienie;
c) zgonUbezpieczonego,współmałżonkaUbezpieczonegolubdziecka

Ubezpieczonego;
d) chorobaUbezpieczonego,współmałżonkaUbezpieczonegolub

dzieckaUbezpieczonego;
4) zdrowotneusługiinformacyjne;
5) dostępdoinfolinii„BabyAssistance”;
6) świadczeniapolegającenaudzieleniupomocyUbezpieczonemulub

współmałżonkowiUbezpieczonegowprzypadkuurodzeniasiędziecka;

7) świadczeniapolegającenaudzieleniupomocymedycznejrodzicowi
UbezpieczonegolubwspółmałżonkaUbezpieczonego.

2.
Wramachświadczeń,wymienionychwust.1pkt1,2i6,AllianzŻyciegwa
rantujeUbezpieczonemu,współmałżonkowiUbezpieczonegolubdziecku
Ubezpieczonegoorganizacjęponiższychusługipokrycieichkosztów
wwysokościnieprzekraczającejpodanychponiżejlimitówwodniesieniu
dojednegozdarzeniaubezpieczeniowego:
1) do star cze nie do miej sca po by tu le kówzaordynowanychprzezleka

rza,wsytuacjigdyUbezpieczony,współmałżonekUbezpieczonego
lubdzieckoUbezpieczonegownastępstwiezdarzeniaubezpiecze
niowegowymagależenia;AllianzŻyciepokrywakosztydostarczenia
lekówdołącznejkwoty100złotychwodniesieniudojednegozdarzenia
ubezpieczeniowego;

2) trans port me dycz ny z osobą bliską z miej sca zajścia zdarzenia ubez-
pieczeniowego do od po wied niej pla ców ki me dycz nejwskazanejprzez
lekarzaprowadzącego,wprzypadkuzaistnieniazdarzeniaubezpie
czeniowegowymagającegopobytuUbezpieczonego,współmałżonka
UbezpieczonegolubdzieckaUbezpieczonegowplacówcemedycznej,
transportjestorganizowany,oileniejestkoniecznainterwencjapogo
towiaratunkowegoioilestanzdrowiapacjentautrudniaskorzystanie
zdostępnegopublicznegolubprywatnegośrodkatransportu;Allianz
Życiepokrywakosztydołącznejkwoty1000złotychwodniesieniu
dojednegozdarzeniaubezpieczeniowego;

3) trans port me dycz ny z osobą bliską z pla ców ki me dycz nej do miej-
sca za miesz ka nia,wprzypadkugdywnastępstwiezdarzeniaubez
pieczeniowegoUbezpieczony,współmałżonekUbezpieczonegolub
dzieckoUbezpieczonegoprzebywaliwplacówcemedycznej;transport
jestorganizowany,oilestanzdrowiapacjentautrudniaskorzystanie
zdostępnegopublicznegolubprywatnegośrodkatransportu;Allianz
Życiepokrywakosztydołącznejkwoty1000złotychwodniesieniu
dojednegozdarzeniaubezpieczeniowego;

4) trans port me dycz ny z osobą bliską z pla ców ki me dycz nej do pla ców ki 
me dycz nej,wprzypadkugdyplacówka,wktórejprzebywaUbezpie
czony,współmałżonekUbezpieczonegolubdzieckoUbezpieczonego
nieodpowiadawymogomleczeniaodpowiednimdlajegostanuzdro
wia;gdyUbezpieczony,współmałżonekUbezpieczonegolubdziecko
Ubezpieczonegoskierowanisąnabadaniaspecjalistycznelubzabieg
chirurgicznywinnejplacówcezdrowia;transportjestorganizowany,
oilestanzdrowiapacjentautrudniaskorzystaniezdostępnegopublicz
negolubprywatnegośrodkatransportu;AllianzŻyciepokrywakoszty
dołącznejkwoty500złotych,wodniesieniudojednegozdarzenia
ubezpieczeniowego;

5) or ga ni za cję pro ce su re ha bi li ta cyj ne go,jeżeliwnastępstwiezdarzenia
ubezpieczeniowegoUbezpieczony,współmałżonekUbezpieczonegolub
dzieckoUbezpieczonego,zgodniezewskazaniemlekarzaprowadzącego,
wymagająrehabilitacjiwdomulubwporadnirehabilitacyjnej;Allianz
Życiezapewnia:

 zorganizowanieorazpokryciekosztówwizytfizykoterapeutywdomu
Ubezpieczonegodołącznejkwoty700złotychwodniesieniudojednego
zdarzeniaubezpieczeniowego

 albo
 zorganizowanieipokryciekosztówtransportudoporadnirehabilitacyj

nejorazwizytwporadnirehabilitacyjnejdołącznejkwoty700złotych
wodniesieniudojednegozdarzeniaubezpieczeniowego;

6) or ga ni za cję wy po ży cze nia al bo za ku pu sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go,
jeżeliwnastępstwiezdarzeniaubezpieczeniowegoUbezpieczony,
współmałżonekUbezpieczonegolubdzieckoUbezpieczonego,zgod
niezewskazaniemlekarzaprowadzącegopowinniużywaćsprzętu
rehabilitacyjnegowdomu;AllianzŻyciezapewniapodanieinformacji
dotyczącychplacówekhandlowychlubwypożyczalnioferującychsprzęt
rehabilitacyjnyorazpokryciekosztówzakupulubwypożyczeniasprzętu
rehabilitacyjnego;AllianzŻycie:

 organizujeipokrywakosztytransportusprzęturehabilitacyjnego
dodomuUbezpieczonegodołącznejkwoty500złotychwodniesieniu
dojednegozdarzeniaubezpieczeniowego

 oraz
 pokrywakosztyzakupulubwypożyczeniasprzęturehabilitacyjnego

dołącznejkwoty500złotychwodniesieniudojednegozdarzenia
ubezpieczeniowego;

Umowa dodatkowa ubezpieczenia świadczeń opiekuńczych 
dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny
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7) opie kę nad dzieć mi i oso ba mi nie sa mo dziel ny mi–wsytuacjigdyUbez
pieczony,współmałżonekUbezpieczonegolubdzieckoUbezpieczonego
przebywająwszpitaluprzezokresdłuższyniżtrzydni,AllianzŻycie
zapewniazorganizowanieipokryciekosztów:
a) przewozudziecipodopiekąosobyuprawnionejprzezAllianzŻycie

domiejscazamieszkaniaosobywyznaczonejdoopiekinaddziećmi
iichpowrotu(biletykolejowelubautobusowepierwszejklasy);

b) przejazduosobywyznaczonejdoopiekinaddziećmi/osobaminie
samodzielnymizjejmiejscazamieszkaniadomiejscazamieszka
niaUbezpieczonegoijejpowrotu(biletykolejowelubautobusowe
pierwszejklasy);

 centrumoperacyjneświadczypowyższeusługiwymienionewpkt7
ppktaibpouzyskaniuprzezlekarzacentrumoperacyjnegoinfor
macjizeszpitalaoprzewidywanymczasiehospitalizacjiorazgdy
istniejemożliwośćskontaktowaniasięzosobąwyznaczonądoopieki;
wprzypadkugdycentrumoperacyjnemunieudałosięskontakto
waćzosobąwyznaczonądoopiekiwciągu24godzinodmomentu
zgłoszeniaroszczeniaprzezUbezpieczonegopodwskazanymprzez
Ubezpieczonegoadresemlubosobataniezgadzasięnasprawo
wanietejopiekiiwzwiązkuztymniemamożliwościwykonania
świadczeńwymienionychwpkt7ppktalubb,AllianzŻycie:

c) zorganizujeipokryjekosztyopiekinaddziećmi/osobaminiesa
modzielnymiwmiejscuzamieszkaniaUbezpieczonegodowyso
kości150złzakażdydzieńimaksymalniedotrzechdni;jeżeli
poupływietegookresubędzieistniałakoniecznośćprzedłużenia
opieki,centrumoperacyjnedołożystarańwceluzorganizowania
opiekiprzezdalsząrodzinęlubopiekęspołeczną;

 świadczeniausług,októrychmowawpkt7ppkta,bic,sąrealizowane
nawniosekUbezpieczonegoizajegopisemnązgodąorazwsytuacji,gdy
wmiejscuzamieszkaniaUbezpieczonegoniemażadnejosoby,która
mogłabytakąopiekęzapewnić;

8) opie kę nad dzieć mi i oso ba mi nie sa mo dziel ny mi w razie ich zacho-
rowania–wprzypadkuchorobydzieckalubosobyniesamodzielnej
potwierdzonejprzezlekarzaAllianzŻycieorganizujeipokrywakoszty
opiekinaddzieckiemUbezpieczonegolubosobyniesamodzielnej.Usługa
jestświadczonaprzez1dzień,dowysokości200zł.Świadczeniejest
realizowanenawniosekUbezpieczonegoizajegopisemnązgodą;

9) organizacja prywatnych lekcji–wsytuacjigdydzieckoUbezpieczonego,
napodstawiezwolnienialekarskiego,będziemusiałoprzebywaćwdomu
powyżej7dni,AllianzŻyciepokrywakosztyprywatnychlekcjiwmiejscu
zamieszkaniadzieckaUbezpieczonegodowysokości200złwodniesieniu
dojednegozdarzeniaubezpieczeniowego;

10) organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji 
dziecka–wsytuacjigdydzieckoUbezpieczonegojesthospitalizowane,
AllianzŻyciezapewniazorganizowanieipokryciekosztówpobytu
jednegozopiekunówdzieckawszpitalu,oileusługatakajestmożliwa
dozorganizowaniawwarunkachszpitalnych,wktórymprzebywa
dzieckolubwhoteluprzyszpitalnymdowysokości500złwodniesieniu
dojednegozdarzeniaubezpieczeniowego;

11)opieka pielęgniarki po hospitalizacji–wsytuacjigdyUbezpieczony,
współmałżoneklubdzieckoUbezpieczonegonaskutekwystąpienia
zdarzeniaubezpieczeniowegobylihospitalizowaniprzezokresdłuższy
niż5dni.AllianzŻyciezapewniazorganizowanieipokryciekosztów
opiekipielęgniarskiejpozakończeniuhospitalizacji,wzwiązkuze
stwierdzoną,medycznieuzasadnioną,koniecznościąpomocywmiej
scuzamieszkaniaUbezpieczonegodowysokości1500złprzezokres
maksymalnie5dni;

12) po moc do mo wą–jeżeliUbezpieczony,współmałżonekUbezpieczonego
lubdzieckoUbezpieczonegosąhospitalizowaniprzezokresdłuższy
niż7dni,AllianzŻyciezapewniazorganizowanieipokryciekosztów
pomocydomowejpozakończeniuhospitalizacji,jeżeliUbezpieczony
niemamożliwościskorzystaniazpomocydomowników;usługaświad
czonajestdowysokości300złimaksymalnieprzezpięćdni;

13)pomoc medyczna za granicą–wraziezajściazdarzeniaubezpieczenio
wegopozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejorazkrajustałegolub
czasowegozameldowaniaUbezpieczonego,współmałżonkaUbezpie
czonegolubdzieckaUbezpieczonegoAllianzŻyciegwarantujezorga
nizowanieipokryciekosztówwizytylekarskiejwplacówcemedycznej
lubzorganizowanieipokryciekosztówdojazdulekarzadomiejsca
pobytuUbezpieczonegoorazpokryciekosztówhonorariów,oilenie
jestkoniecznainterwencjapogotowiaratunkowego.AllianzŻycie
pokrywakosztyjednejwizytylekarskiejdorównowartości200euro
wodniesieniudojednegozdarzeniaubezpieczeniowego.Ubezpieczony
zobowiązanyjestzgłosićchęćwyjazdudoCentrumOperacyjnegona7
dniprzedplanowanądatąpodróżyzagranicznej.CentrumOperacyjne
czynnejest24godzinynadobęprzez365dniwroku.

3.
Wramachświadczeń,wymienionychwust.1pkt2,AllianzŻyciegwarantuje
Ubezpieczonemu,współmałżonkowiUbezpieczonegolubdzieckuUbezpie
czonegoorganizacjęponiższychusługipokrycieichkosztówwwysokości

nieprzekraczającejpodanychponiżejlimitów,wodniesieniudojednego
zdarzeniaubezpieczeniowegobędącegonastępstwemwypadku:
1) wi zy tę le kar ską–zorganizowanieipokryciekosztówwizytlekarskich

wplacówcemedycznejlubzorganizowanieipokryciekosztówdojaz
dówihonorariówlekarzadomiejscapobytuUbezpieczonego,współ
małżonkaUbezpieczonegolubdzieckaUbezpieczonego;AllianzŻycie
pokrywakosztydołącznejkwoty500złotychwodniesieniudojednego
wypadku,oileniejestkoniecznainterwencjapogotowiaratunkowego;

2) wi zy tę pie lę gniar ki–zorganizowanieipokryciekosztówdojazdów
ihonorariówpielęgniarkidomiejscapobytuUbezpieczonego,współ
małżonkaUbezpieczonegolubdzieckaUbezpieczonego;AllianzŻycie
pokrywakosztydołącznejkwoty500złotychwodniesieniudojednego
wypadku.

4.
Wramachświadczeń,wymienionychwust.1pkt3,AllianzŻyciegwaran
tujeUbezpieczonemu,współmałżonkowiUbezpieczonegolubdziecku
Ubezpieczonego,pomocpsychologa.AllianzŻyciezapewniaorganizację
ipokryciekosztówwizytupsychologadolimitu500złotychwodniesie
niudojednejsytuacjilosowej.AllianzŻycie,naprośbęUbezpieczonego,
współmałżonkaUbezpieczonegolubdzieckaUbezpieczonego,zapewnia
równieżusługiinformacyjnedotyczącemożliwościdalszegokorzystania
zporadnizdrowiapsychicznegowramachubezpieczeniaspołecznego.

5.
Limitykosztów,określonychwust.2,3i4,odnosząsięoddzielniedoUbez
pieczonego,współmałżonkaUbezpieczonegoidzieckaUbezpieczonego.
WtrakcietrwaniaodpowiedzialnościAllianzŻycieztytułuumowydodat
kowejlimitymogąbyćwykorzystywanewielokrotnie,podwarunkiemże
odnosząsiędoróżnychzdarzeńubezpieczeniowych.

6.
Ocelowościorganizacjiipokryciakosztówwyżejwymienionychusług
decydujelekarzcentrumoperacyjnego.

7.
Jeżeliusługagwarantowanawramachświadczeńopiekuńczychprzekro
czylimitkosztówokreślonywwarunkach,możebyćonawykonanaprzez
centrumoperacyjne,oileUbezpieczony,współmałżonekUbezpieczonego,
przedstawicielustawowydziecka,atakżedzieckogdyjestpełnoletnie,
wyrazizgodęnapokrycieróżnicypomiędzykosztamifaktycznymiazagwa
rantowanymprzezAllianzŻycielimitem.

8.
Wramachświadczeń,wymienionychwust.1pkt4,AllianzŻyciegwaran
tujeUbezpieczonemu,współmałżonkowiUbezpieczonegolubdziecku
Ubezpieczonego:
1) informowanieopaństwowychiprywatnychplacówkachsłużbyzdro

wia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem
zamieszkania;

2) informowanieodziałaniuleków,skutkachubocznych,interakcjach
zinnymilekami,możliwościprzyjmowaniawczasieciążyitp.;

3) informowanieoplacówkachprowadzącychzabiegirehabilitacyjne;
4) informowanie o placówkach handlow ych oferujących sprzęt

rehabilitacyjny;
5) informacjemedyczne,wtyminformacjeotym,jaknależysięprzygo

towywaćdozabiegówlubbadańmedycznych;
6) informacjeodietach,zdrowymżywieniu;
7) dostępdoinfoliniimedycznej,polegającynatelefonicznejrozmowie

zlekarzemdyżurnymcentrumoperacyjnego,którywmiaręposiadanej
wiedzyspecjalistycznejorazistniejącychmożliwościudzieliUbezpie
czonemuustnejinformacjicododalszegopostępowania;

8) informowanieodomachpomocyspołecznej,hospicjach;
9) informowanieoprzebieguzałatwianiaformalnościzwiązanychze

zgonembliskiejosoby;
10)informowanie o schorzeniach, stosowanych metodach leczenia

i nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących
wRzeczypospolitejPolskiejprzepisów);

11)informowanieoniezbędnychbadaniachkontrolnychdlagrupwiekowych
opodwyższonymryzyku;

12)informowanienatematgrupwsparciadlaosóbdotkniętychalkoholi
zmem,wtrudnejsytuacjirodzinnej,cierpiącychnaokreśloneschorzenia,
kobietpomastektomii,dlarodzicówciężkochorychdzieci;

13) informowanieoaptekachczynnychprzezcałądobę;
15) informacjedlapodróżnych:szczepienia,zagrożeniaepidemiologiczne.

9.
Informacje,októrychmowawust.8,niemającharakterudiagnostycznego
ileczniczegoiniemogąbyćtraktowanejakopodstawadojakichkolwiek
roszczeńwobeclekarzacentrumoperacyjnegolubAllianzŻycie.
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10.
Wramachświadczeń,wymienionychwust.1pkt5,AllianzŻyciegwaran
tujeUbezpieczonemu,współmałżonkowiUbezpieczonegolubdziecku
Ubezpieczonegodostępzapośrednictweminfolinii„BabyAssistance”
doinformacjio:
1) objawachciąży;
2) badaniachprenatalnych;
3) wskazówkachwzakresieprzygotowaniasiędoporodu;
4) szkołachrodzenia;
5) pielęgnacjiwczasieciążyipoporodzie;
6) karmieniunoworodka;
7) obowiązkowychszczepieniachdzieci;
8) pielęgnacjinoworodka.

11.
Wramachświadczeń,wymienionychwust.1pkt6,AllianzŻyciegwaran
tujeUbezpieczonemulubwspółmałżonkowiUbezpieczonegoorganizację
poniższychusługipokrycieichkosztówwwysokościnieprzekraczającej
podanychponiżejlimitów:
1) pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym 

dzieckiem–zorganizowanieipokryciekosztówdojazdówihonorariów
położnejlubpielęgniarkidomiejscazamieszkaniaUbezpieczonego
wokresiepierwszegomiesiącapowyjściumatkizeszpitala.Allianz
Życiepokrywakosztyjednejwizytydołącznejkwoty150zł.Opieka
naddzieckiemnowonarodzonymobejmuje:
a) instruktażorazporadywzakresiepielęgnacjiiprawidłowegożywie

nianoworodkainiemowlęcia,
b) instruktażorazporadywzakresieprawidłowegonoszenia,przewi

jania,ubieranianoworodka,
c) poradywrazieproblemówzlaktacją;
d) poradywzakresieprawidłowegoodżywianiasięprzezmatkęwokre

siepołogu,
e) edukacjęwzakresieszczepieńochronnych.

12.
Wramachświadczeń,wymienionychwust.1pkt7,AllianzŻyciegwarantuje
rodzicowiUbezpieczonegoorazrodzicowiwspółmałżonkaUbezpieczonego
organizacjęponiższychusługipokrycieichkosztówwwysokościnieprze
kraczającejpodanychponiżejlimitów:
1) po moc do mo wą oraz pie lę gniar ską–zorganizowanieipokryciekosztów

pomocydomowejpozakończeniuhospitalizacji,trwającejpowyżejpię
ciudni,wzwiązkuzestwierdzonąprzezlekarzacentrumoperacyjnego
medycznieuzasadnionąkoniecznościąpomocywmiejscuzamieszkania
rodzicaUbezpieczonego.AllianzŻyciepokrywakosztydołącznejkwo
ty500złotychwodniesieniudojednegozdarzeniaubezpieczeniowego;

2) trans port na wi zy tę kon tro l ną–zorganizowanieipokryciekosztów
transportunajednąwizytękontrolnąwrokupohospitalizacjitrwającej
powyżejpięciudni(zgodniezzaleceniemlekarzaprowadzącego);

3) osobisty asystent–zorganizowanieipokryciehonorariumosoby,która
będzietowarzyszyćrodzicowiUbezpieczonegolubrodzicowiwspółmał
żonkaUbezpieczonegopodczastransportumedycznegodoplacówki
medycznejizpowrotemorazbędziemusłużyćpomocąprzyzałatwianiu
formalnościwplacówcemedycznej(pomocprzyrejestracjiorazwypisie
zeszpitala).AllianzŻyciepokrywakosztydołącznejkwoty200złotych
wodniesieniudojednegozdarzeniaubezpieczeniowego;

4) do stęp do in fo li nii me dycz nej–polegającynatelefonicznejrozmowie
zlekarzemdyżurnymcentrumoperacyjnego,którywmiaręposiadanej
wiedzyspecjalistycznejorazistniejącychmożliwościudzieliustnej
informacjicododalszegopostępowania;

13.
Wodniesieniudoświadczeń,wymienionychwust.12pkt1,2i3niemają
zastosowaniazapisy§2ust.14pkt5ppktkniniejszychwarunków.

14.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycienieobejmuje:
1) świadczeńiusługpozaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejzzastrze

żeniemust2pkt13;
2) kosztówponiesionychprzezUbezpieczonegolubWspółubezpieczo

negobezuprzedniegopowiadomieniaiuzyskaniazezwoleniacentrum
operacyjnego,nawetgdykosztytemieszcząsięwgranicachlimitów
odpowiedzialności,zzastrzeżeniem§3ust.5;

3) kosztówzakupuleków(AllianzŻycienieponosiodpowiedzialności
zabrakiwasortymencielekówwaptekach);

4) kosztówzakupulubwypożyczeniasprzęturehabilitacyjnego,jeżelisą
onepokrywanewramachubezpieczeniaspołecznego(AllianzŻycie
nieponosiodpowiedzialnościzabrakiwasortymencie);

5) kosztówpowstałychztytułuiwnastępstwie:
a) leczeniasanatoryjnego,fizykoterapii,zabiegówzewskazańeste

tycznych,helioterapii;

b) epidemii,skażeńikatastrofnaturalnych,wojny,działańwojennych,
konfliktówzbrojnych,zamieszek,rozruchów,zamachustanu,aktów
terroru;

c) działaniaUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegopodwpływem
alkoholu,narkotykówlubinnychsubstancjitoksycznychopodob
nymdziałaniu,lekównieprzepisanychprzezlekarzalubużytych
niezgodniezzaleceniamilekarskimibądźzewskazaniemichużycia;

d) choróbpsychicznych;
e) zdarzeńpowstałychwwynikupopełnienialubusiłowaniapopeł

nieniaprzezUbezpieczonegolubWspółubezpieczonegoczynu
wypełniającegoustawowoznamionaumyślnegoprzestępstwa;

f) uprawianianastępującychniebezpiecznychsportówlubaktywności
fizycznej:alpinizm,baloniarstwo,lotniarstwo,lotnictwo,nurkowa
nieprzyużyciuspecjalistycznegosprzętu,skokinagumowejlinie,
spadochroniarstwo,speleologia,sportymotorowodne,szybownic
two,wyścigisamochodoweimotocyklowe;

g) działaniaenergiijądrowej,promieniowaniaradioaktywnegoipola
elektromagnetycznegowzakresieszkodliwymdlaczłowieka,zwyłą
czeniemstosowaniawyżejwymienionychwterapiizgodniezzale
ceniamilekarskimi;

h) poddaniasięprzezUbezpieczonegolubWspółubezpieczonego
leczeniuocharakterzezachowawczymlubzabiegowym,chybaże
przeprowadzeniegobyłozaleconeprzezlekarza;

i) próbysamobójstwa,samookaleczenialubokaleczenianawłasną
prośbę,niezależnieodstanupoczytalności;

j) ZespołuNabytegoNiedoboruOdporności(AIDS);
k) choróbprzewlekłych.

§ 3 .
1.

Wprzypadkuzaistnieniazdarzeniauprawniającegodoświadczeńopiekuń
czychUbezpieczony,współmałżonekUbezpieczonego,dzieckoUbezpieczo
nego,rodzicUbezpieczonegolubwspółmałżonkaUbezpieczonegosązobo
wiązani,przedpodjęciemdziałańwewłasnymzakresie,doskontaktowania
sięzcentrumoperacyjnym.Centrumoperacyjneczynnejestcałądobę.

2.
Osobakontaktującasięzcentrumoperacyjnympowinnapodaćnastępu
jąceinformacje:
a) imięinazwisko;
b) miejscezamieszkania;
c) numerpolisy;
d) okresubezpieczenia;
e) krótkiopiszdarzeniairodzajukoniecznejpomocy;
f) numertelefonudokontaktuzwrotnego;
g) inneinformacjekoniecznepracownikowicentrumoperacyjnegodozor

ganizowaniapomocywramachświadczonychusług.

3.
Ubezpieczonyzobowiązanyjestnawniosekcentrumoperacyjnegodostar
czyćwskazanedokumenty,doktórychnależąwszczególnościzaświadczenia
iskierowanialekarskie,recepty,oryginałyfaktur.

4.
WprzypadkugdyUbezpieczony,współmałżonek,dzieckolubrodzicnie
wypełniaobowiązkówokreślonychwustępachpowyższych,AllianzŻycie
maprawoodmówićspełnieniaświadczenia.

5.
Wwyjątkowychsytuacjach,gdynaskutekzdarzenialosowegolubsiły
wyższejUbezpieczonylubWspółubezpieczonyniemogliskontaktowaćsię
zcentrumoperacyjnymiwzwiązkuztymsamipokrylikosztyświadczeń
opiekuńczych,októrychmowaw§2ust.2pkt2,3,4,5i6,AllianzŻycie
możezwrócićUbezpieczonemulubWspółubezpieczonemuwcałościbądź
częściowoponiesioneprzezniegokoszty,podwarunkiemzgłoszeniasię
docentrumoperacyjnegonajpóźniejwciągupięciudnikalendarzowych
oddatyzaistnieniazdarzeniauprawniającegodoświadczeńopiekuńczych
iprzedstawieniawskazanychprzezcentrumoperacyjnedokumentów.
Zwrotkosztówbędzienastępowałpoichzaakceptowaniuprzezcentrum
operacyjne.AllianzŻyciezastrzegasobieprawodozwrotukosztówwtakiej
wysokości,jakąponiósłbywprzypadkuorganizowaniaświadczeńopiekuń
czychwewłasnymzakresie.

6.
Przezdatęzaistnieniazdarzenia,októrejmowawust.5,rozumiesię:
1) wprzypadkuświadczenia,októrymmowaw§2ust.2pkt2i4–datę

wystawieniaskierowanialekarskiego;
2) wprzypadkuświadczenia,októrymmowaw§2ust.2pkt3–datę

wypisuzeszpitala;
3) wprzypadkuświadczenia,októrymmowaw§2ust.2pkt5i6–datę

zaleceniarehabilitacjiprzezlekarzaprowadzącego.
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§ 1 .
1.

Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestżyciewspółmałżonkaUbezpieczonego

–Współubezpieczonegowrozumieniuo.w.u.

2.
Ubezpieczonymwrozumieniuniniejszejumowydodatkowejjestosoba
objętaochronąztytułuumowyubezpieczenia.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciejestobjętyzgonwspółmałżonkaUbezpieczonego.

 4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobję
tychdodatkowąumowąubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.7
umowyubezpieczenia,stosowanychodpowiedniodowspółmałżonka
Ubezpieczonego.

5.
Odpowiedzialność Allianz Życie z tytułu zgonu współmałżonka
Ubezpieczonegorozpoczynasiępo6miesięcznymokresiekarencji,liczo
nymoddniaobjęciaochronąztytułudodatkowejumowyubezpieczenia..
Ograniczenie,októrymmowawzdaniupoprzednimniedotyczyzdarzeń,
objętychniniejsząumowądodatkową,będącychnastępstwemwypadku.

§ 2 .
1.

ZtytułuzgonuwspółmałżonkaUbezpieczonegoAllianzŻyciewypłaciUbez
pieczonemuświadczeniewwysokościwskazanejwdodatkowejumowie
ubezpieczenia,jeżeliwarunkiinnychumówdodatkowychniestanowią
inaczej.

2.
Ubezpieczonyjestzobowiązanyzgłosićroszczenieowypłatęświadczenia
niezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniową
orazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopiepoświadczone
zazgodnośćzoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonu;
2) odpislubpoświadczonakopiaaktumałżeństwa;
3) zaświadczeniestwierdzająceprzyczynęzgonulubzajściazdarzenia;
4) opiswypadkuorazodnośnedokumentydotycząceustaleniaokoliczności

zdarzenia,wtymnotatkępolicyjną(jeżelizdarzeniemiałocharakter
wypadkowy);

5) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia zgonu 
współmałżonka Ubezpieczonego
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§ 1 .
1.

Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestżyciewspółmałżonkaUbezpieczonego

–Współubezpieczonegowrozumieniuo.w.u.

2.
Ubezpieczonymwrozumieniuniniejszejumowydodatkowejjestosoba
objętaochronąztytułuumowyubezpieczenia.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciejestobjętyzgonwspółmałżonkaUbezpieczonego
wnastępstwiewypadku.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobję
tychdodatkowąumowąubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.7
lub8umowyubezpieczenia.

§ 2 .
1.

ZtytułuzgonuwspółmałżonkaUbezpieczonegownastępstwiewypadku
AllianzŻyciewypłaciUbezpieczonemuświadczeniewwysokościwskazanej
wdodatkowejumowieubezpieczenia;wysokośćświadczeniapodaniajest
łączniezwysokościąświadczeniazazgonwspółmałżonkaUbezpieczonego.

2.
Ubezpieczonyjestobowiązanyzgłosićroszczenieowypłatęświadczenia
niezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniową
orazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopiepoświadczone
zazgodnośćzoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktumałżeństwa;
2) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonu;
3) zaświadczeniestwierdzająceprzyczynęzgonulubzajściazdarzenia;
4) opiswypadkuorazodnośnedokumentydotycząceustaleniaokolicz

nościzdarzenia,wtymnotatkępolicyjną;
5) postanowienieoumorzeniudochodzenia/śledztwa,jeżelibyłoprowa

dzonepostępowanie;
6) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia zgonu współmałżonka 
Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreśleniaoznaczają:
1) zło śli wa cho ro ba no wo two ro wa – niekontrolowany wzrost liczby

komóreknowotworowychniszczącyzdrowetkanki;chorobamusi
byćpotwierdzonawynikiembadaniahistopatologicznego;zadatę
zaistnieniazdarzeniaubezpieczeniowegoprzyjmujesiędatęoceny
preparatuprzezlekarzahistopatologa;wyłączonesąnastępującestany
chorobowe:nowotwory„insitu”,nowotworywspółistniejącezinfekcją
HIV,nowotworyskóry(czerniakzłośliwywstadiuminwazyjnym,tzn.
wyższymniż1BwklasyfikacjiTNM,niepodlegawyłączeniu),przewle
kłabiałaczkalimfatyczna,chorobaHodgkinawpierwszymstadium,
chłoniakiwpierwszymstadium;uznanieroszczeniaprzezAllianz
Życieztytułuwystąpieniazłośliwejchorobynowotworowejwyklu
czamożliwośćuznaniaroszczeniaztytułucałkowitejutratywzroku,
przeszczepu,udaru,dowystąpieniaktórychprzyczyniłasięzłośliwa
chorobanowotworowa;

2) zawał serca–wykryciewzrostustężeniabiomarkerówuszkodzenia
mięśniasercowegozobjawamiklinicznyminiedokrwieniamięśnia
sercowego,zmianamiwEKGwskazującyminanoweniedokrwienie
lubnowymizaburzeniamiruchomościściansercawbadaniachobra
zowych.Zubezpieczeniawyłączonesąprzypadkinieskutkującepilną
hospitalizacją,tzw.niemezawały.UznanieroszczeniaprzezAllianz
Życieztytułuwystąpieniazawałusercawykluczamożliwośćuznania
roszczeniaztytułuzabiegukardiochirurgicznegoprzeprowadzonego
wceluleczeniachorobyniedokrwiennejserca;

3) udar mó zgu–uszkodzeniemózgunaskutekjegoogniskowegonie
dokrwienia,wynaczynieniakrwilubzatorutętnicyśródczaszkowej
materiałempochodzącymzukładukrwionośnego;ubezpieczenie
obejmujerównieżkrwotokpodpajęczynówkowynaskutekpęknięcia
wrodzonegotętniakawewnątrzczaszkowego;wyłączonesąnastępujące
stanychorobowe:udarmózgunieskutkującypilnymleczeniemszpi
talnym,zatortłuszczowy,zatorpowietrzny,skutkichorobykesonowej,
uszkodzeniacentralnegoukładunerwowegonaskutekwypadku,napady
przejściowegoniedokrwieniacentralnegoukładunerwowego,udar
niepozostawiającytrwałegoubytkuwfunkcjonowaniucentralnego
układunerwowego;rozpoznaniepowinnobyćpotwierdzonewynikiem
badaniametodątomografiikomputerowejmózgulubmetodąrezonansu
magnetycznego(NMR);uznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułu
wystąpieniaudarumózguwykluczamożliwośćuznaniaroszczenia
ztytułuwystąpieniacałkowitejutratywzroku,dowystąpieniaktórego
przyczyniłsięudarmózgu;

4) nie wy dol ność ne rek –mocznicanaskutekprzewlekłejniewydolności
nerek,wymagającaleczeniadializamiprzezokresconajmniejtrzech
miesięcylubistnieniepełnychwskazańdoprzeszczepunerki;roz
poznaniepowinnobyćjednoznaczniepotwierdzonedokumentacją
medyczną;uznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuwystąpienia
niewydolnościnerekwykluczamożliwośćuznaniaroszczeniaztytułu
przeszczepu,dowystąpieniaktóregoprzyczyniłasięniewydolność
nerek;

5) cał ko wi ta utra ta wzro ku – całkowita, nieodwracalna i nienapra
wialnaobustronnautratawzroku(VO=0,zbrakiempoczuciaświatła
lubzpoczuciemświatłabezlokalizacji)wskutekchorobyluburazu;
outrwalonymcharakterzeutratywzrokuorzekaspecjalistapoupły
wiesześciumiesięcyodjegowystąpienia;uznanieroszczeniaprzez
AllianzŻycieztytułuwystąpieniacałkowitejutratywzrokuwyklucza
możliwośćuznaniaroszczeniaztytułuwystąpieniakażdegoinnego
poważnegozachorowaniazkatalogu,któreprzyczyniłosiędowystą
pieniacałkowitejutratywzroku;

6) stward nie nie roz sia neztrwałymubytkiemneurologicznym,podwarun
kiemspełnienianastępującychkryteriów:

 a)potwierdzenierozpoznaniaprzezlekarzaspecjalistęneurologa;
 b)obecnośćprążkówoligoklonalnychwpłyniemózgowordzeniowym

(wynikpotwierdzonyprzezlekarzaspecjalistęneurologa);
 c)obecnośćcharakterystycznegoobrazuwNMR,tzn.potwierdzają

cegoistnienieconajmniejczterechogniskdemielinizacyjnych(wynik
potwierdzonyprzezlekarzaspecjalistęneurologa);

7) za bie gi kar dio chi rur gicz ne–zabiegikardiochirurgiczneprzepro
wadzonewceluleczeniaprzewlekłejchorobyniedokrwiennejserca
przypomocypomostowaniatętnicwieńcowych;ubezpieczenieobej
mujetylkooperacjewymagająceotwarciaklatkipiersiowej;dokonanie

zabiegupowinnobyćjednoznaczniepotwierdzonedokumentacją
medyczną;wprzypadkujeżeliprzeprowadzeniezabiegupozostaje
wzwiązkuzpoważnymzachorowaniem–zawałemserca–uznanym
przezAllianzŻycie,świadczenieztytułuzabiegukardiochirurgicznego
niejestnależne;

8) za bie gi kar dio chi rur gicz ne na otwar tym ser cu–zabiegikardiochi
rurgicznenaotwartymsercuzpowoduprzewlekłejnabytejchoroby
zastawkilubzastawekserca;ubezpieczenieobejmujewyłączniezabiegi
wszczepianiasztucznychzastawekserca,wykonywanemetodąoperacji
naotwartymsercuzzastosowaniemkrążeniapozaustrojowego;doko
naniezabiegupowinnobyćjednoznaczniepotwierdzonedokumentacją
medyczną;

9) prze szczep–przeszczepwspółmałżonkowiUbezpieczonegojakobiorcy
jednegoznastępującychnarządówpochodzenialudzkiego:serca(jedy
niepełnatransplantacja),wątroby,trzustki(zwyłączeniemtransplan
tacjijedyniekomórekwyspLangerhansa),płucaorazszpikukostnego;
wyłączasięprzeszczepnarządówsztucznych,atakżeuzyskanych
metodąklonowaniakomóreklubnarządówludzkich;dokonaniezabiegu
powinnobyćjednoznaczniepotwierdzonedokumentacjąmedyczną;
uznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuprzeszczepuwyklucza
możliwośćuznaniaroszczeniaztytułuwystąpieniakażdegoinnego
poważnegozachorowaniazkatalogu,któreprzyczyniłosiędowystą
pieniaprzeszczepu.

10) cał ko wi ta utra ta słu chu – całkowita, nieodwracalna i nienapra
wialnautratasłuchuwobuuszach,trwającanieprzerwanieprzez
okresconajmniejsześciumiesięcy.Rozpoznaniemusibyćpotwier
dzonespecjalistycznymbadaniemlekarzaotolaryngologaibadaniem
audiometrycznym.UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułu
całkowitejutratysłuchuwykluczamożliwośćuznaniaroszczenia
ztytułukażdegoinnegopoważnegozachorowaniazkatalogu,które
przyczyniłosiędowystąpieniacałkowitejutratysłuchu;

11) cał ko wi ta utra ta mo wy – całkowita, nieodwracalna i nienapra
wialnautratazdolnościmowy,powstaławskutek:resekcjinarządu
mowy,przewlekłejchorobykrtani,uszkodzeniaośrodkamowywmózgu,
trwającanieprzerwanieprzezokres12miesięcy.Rozpoznaniemusibyć
potwierdzonebadaniemspecjalistycznym(lekarzaotolaryngologa,
neurologa).Zakresubezpieczenianieobejmujeprzypadkówspowo
dowanychzaburzeniamipsychicznymiorazutratyzdolnościmowy,
któramożebyćskorygowana,równieżczęściowo,przyzastosowaniu
jakichkolwiekprocedurterapeutycznych.Uznanieroszczeniaprzez
AllianzŻycieztytułucałkowitejutratymowywykluczamożliwość
uznaniaroszczeniaztytułukażdegoinnegopoważnegozachorowa
niazkatalogu,któreprzyczyniłosiędowystąpieniacałkowitejutraty
mowy;

12) śpiącz ka–stangłębokiejutratyświadomościzbrakiemreakcjinabodźce
bólowezzewnątrzorazbrakiemodruchurogówkowego,trwającyconaj
mniej96godzin,wymagającyzastosowaniasprzętupodtrzymującego
funkcjeżyciowe,doprowadzającydotrwałegodeficytuneurologicznego,
powodującegoistotneupośledzeniestopniasprawnościUbezpieczonego;
orazstanśpiączkitrwającydłużejniż60dni,niezależnieodwystępo
waniaubytkuneurologicznego.

 Wykluczonesą:śpiączkapowstałabezpośredniolubpośredniowsku
tekspożyciaalkoholu,użycialeków,narkotyków,innychśrodkówche
micznych;stanśpiączkiwywołanylubprzedłużanysztuczniewcelach
terapeutycznych.

 W celu uznania roszczenia konieczna jest dokumentacja
medycznazleczeniaszpitalnego,zawierającamiędzyinnymiocenę
stanuneurologicznegoprzywypisie.

 UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuwystąpieniaśpiączki
wykluczamożliwośćuznaniaroszczeniaztytułuwystąpieniakażdego
innegopoważnegozachorowaniazkatalogu,któreprzyczyniłosię
dowystąpieniaśpiączki;

13) ane mia apla stycz na–niedokrwistośćuwarunkowanaznacznymupo
śledzeniemczynnościkrwiotwórczejszpiku,którejrezultatemjest
wystąpieniełącznie:anemii,neutropeniiitrombocytopenii,wyma
gająceleczeniajednąznastępującychmetod:

 a) transfuzjąkrwii/lubpreparatówkrwiopochodnych;
b) przeszczepemszpikukostnego;
c) leczeniemimmunosupresyjnym;
d) leczeniemstymulującymodnowęszpikukostnego.

 Wymaganejestpotwierdzeniepancytopeniiwbadaniachlaboratoryj
nychorazprzedstawieniewynikutrepanobiopsjiwykazującegoaplazję

Umowa dodatkowa ubezpieczenia wystąpienia u współmałżonka 
Ubezpieczonego poważnego zachorowania
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szpikuorazprzeprowadzenieleczeniawośrodkuspecjalistycznym.
UznanieodpowiedzialnościAllianzŻycieztytułuwystąpieniaanemii
aplastycznejwykluczamożliwośćuznaniapoważnegozachorowania
zkategoriiprzeszczepu,śpiączki,nowotworuzłośliwego;

14) schył ko wa nie wy dol ność wą tro by–występowanieklinicznychobjawów
ostrejlubprzewlekłejniewydolnościmiąższuwątroby,będącewyra
zemciężkichzaburzeńfunkcjiwątroby,wyczerpującychjejmożliwości
kompensacyjne.

 Objawy,którychłączneijednoczesnewystępowaniejestkonieczne
douznaniaroszczenia:
a) żółtaczka;
b) narastaniewodobrzusza;
c) zaburzeniakrzepnięciakrwi;
d) encefalopatiawątrobowa.

 Zzakresuodpowiedzialnościwykluczonajestniewydolnośćwątroby
powstałanaskutekspożywaniaalkoholulubumyślnegozatrucialekami.
UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuwystąpieniaschyłkowej
niewydolnościwątrobywykluczamożliwośćuznaniaprzeszczepulub
śpiączki,dowystąpieniaktórychprzyczyniłasięschyłkowaniewydol
nośćwątroby;

15)cho ro ba Creutz fel da- Ja ko ba–chorobaośrodkowegoukładunerwowego,
charakteryzującasiępostępującymotępieniemiwystępowaniemdrga
wekmioklonicznych,klinicznierozpoznanazażyciaubezpieczonego
przezspecjalistęneurologaiskutkującaniemożnościąwykonywania
conajmniejtrzechzpięciuczynnościżyciacodziennego.Wymogiem
uznaniaroszczeniajeststwierdzenieprzezspecjalistęneurologapeł
noobjawowejchorobyCreutzfeldaJakobaprzyjednoczesnejniepełno
sprawnościwczynnościachżyciacodziennegowymienionychwpkt.21
niniejszegoustępu.UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułu
wystąpieniachorobyCreutzfeldaJakobawykluczamożliwośćuzna
niaroszczeniaztytułuśpiączki,dowystąpieniaktórejprzyczyniłasię
chorobaCreutzfeldaJakoba;

16) za ka że nie wi ru sem HIV –występującejakopowikłanietransfuzjikrwi,
wykonanejnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,uosobyniechoru
jącejnahemofilięipotwierdzone:prawomocnymorzeczeniemsądu
alboinnąwiarygodnądokumentacją.Warunkiemuznaniaroszczenia
jestprzeprowadzenietransfuzji,wwynikuktórejdoszłodozakaże
niawokresieodpowiedzialnościAllianzŻycie.Przyrozpatrywaniu
roszczenianiebierzesiępoduwagęzapisuust.4niniejszejumowy.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycienieobejmujezakażeniawirusemHIV,
którenastąpiłowwynikutransfuzjikrwiprzeprowadzonejwprzebiegu
leczeniakażdegoinnegopoważnegozachorowaniazkatalogu,które
zostałouznaneprzezAllianzŻycie;

17) opa rze nia skó ry–głębokieoparzeniaskórywymagającehospitalizacji
iobejmujące:
a) ponad50%powierzchniciała–dlaoparzeńIIstopniaorazIIiIII

stopniałącznie
lub
b) ponad20%powierzchniciała–dlaoparzeńIIIstopnia.

 Rozległośćoparzeńocenianajestnapodstawiedokumentacjizleczenia
szpitalnegoiwoparciuoprzyjętetabeleocenywielkościpowierzchni
ciała(reguładziewiąteklubtablicaLundaiBrowdera).Jakodatęzdarze
niaprzyjmujesiędatęwypadkuprowadzącegodooparzeńspełniających
powyższekryteria.Zakresochronynieobejmujeoparzeńsłonecznych;

18) opo niak–potwierdzonehistopatologicznierozpoznanieoponiaka
mózgu,podwarunkiemprzeprowadzeniazabieguchirurgicznego
usunięciazmianyorazuzupełniającegonapromieniania.Uznanie
roszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuoponiakawykluczamożliwość
uznaniaroszczeniaztytułuutratywzrokulubśpiączki,dowystąpienia
którychprzyczyniłosięwystąpienieoponiaka;

19) cho ro ba Par kin so na–samoistnapostępującachorobazwyrodnieniowa
ośrodkowegoukładunerwowego,spowodowanapierwotnymzwyrod
nieniemkomóreknerwowychistotyczarnej,prowadzącymdozaniku
komórekprodukującychdopaminę,charakteryzującasięwystępowa
niem:drżeniaspoczynkowego,spowolnieniaruchowego,sztywności
mięśniowejiniestabilnościpostawyiskutkującaniemożnościąwyko
nywaniaconajmniejtrzechzpięciuczynnościżyciacodziennego
wymienionychwpkt.21niniejszegoustępu.Rozpoznaniechorobymusi
byćpostawioneprzezspecjalistęneurologa.Wykluczonesąwszelkie
postacieparkinsonizmuwtórnego(objawowego).Uznanieroszczenia
przezAllianzŻycieztytułuwystąpieniachorobyParkinsonawyklucza
możliwośćuznaniaroszczeniaztytułuśpiączki,dowystąpieniaktórej
przyczyniłasięchorobaParkinsona.

20)ope ra cja wsz cze pie nia pro te zy aor tal nej–przeprowadzeniezabiegu
operacyjnegowszczepieniaprotezynaczyniowejwmiejscuzmienionej
chorobowoaortywodcinkupiersiowymlubbrzusznymdowysokości
odejściatętnicnerkowych.Zzakresuubezpieczeniawykluczonesą:

– operacjeaortyuszkodzonejwwynikuurazu;
– operacjewobrębieodgałęzieńaorty;
– zabiegipolegającenawprowadzeniustentudoaortybezotwierania

klatkipiersiowejlubjamybrzusznej.

 Warunkiemuznaniaroszczeniajestprzedstawieniespecjalistycznej
dokumentacjimedycznejpotwierdzającejkoniecznośćprzeprowadze
niaoperacjiifaktjejwykonania.

21)czyn no ści ży cia co dzien ne go:
a) poruszaniesięwdomu–poruszaniesiępomiędzypomieszczeniami

wdomubezkoniecznościpomocyinnejosoby,lubprzemieszczanie
siępomiędzypomieszczeniamiwdomusamodzielnielubzużyciem
wózka,balkoniku(najednympoziomie);

b) kontrolowanieczynnościfizjologicznych–samokontrolawzakresie
oddawaniakałuimoczuprzyutrzymaniuzadowalającejhigieny
osobistej;

c) mycieitoaleta–samodzielnewykonywanieczynnościzwiązanych
zmyciemihigienąosobistąwstopniuumożliwiającymutrzymanie
higienyosobistej;

d) ubieraniesię–samodzielneubieranieirozbieraniesię–bezkoniecz
nościpomocyinnejosoby;

e) jedzenie–wykonywaniewszystkichczynnościzwiązanychzsamo
dzielnymspożywaniemprzygotowanychposiłków(jedzenieipicie).

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestzdrowiewspółmałżonkaUbezpieczonego

–Współubezpieczonegowrozumieniuo.w.u.

3.
Ubezpieczonymwrozumieniuniniejszejumowydodatkowejjestosoba
objętaochronąztytułuumowyubezpieczenia.

4.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciejestobjętewystąpieniepoważnegozachorowania
uwspółmałżonkaUbezpieczonego.Dodatkowaumowaubezpieczenia
obejmujenastępującezachorowaniaizabiegioperacyjne:
1) złośliwachorobanowotworowa;
2) zawałserca;
3) udarmózgu;
4) niewydolnośćnerek;
5) całkowitautratawzroku;
6) stwardnienierozsianeztrwałymubytkiemneurologicznym;
7) zabiegikardiochirurgiczne;
8) zabiegikardiochirurgicznenaotwartymsercu;
9) przeszczep;
10) całkowitautratasłuchu;
11) całkowitautratamowy;
12)śpiączka;
13) anemiaaplastyczna;
14) schyłkowaniewydolnościwątroby;
15)chorobaCreutzfeldaJakoba;
16) zakażeniewirusemHIV;
17) oparzeniaskóry;
18) oponiak;
19) chorobaParkinsona;
20)operacjawszczepieniaprotezyaortalnej.

5.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułupoważnego
zachorowaniawspółmałżonkaUbezpieczonegonazasadachokreślonych
w§2ust.9umowyubezpieczenialubjeżelipoważnezachorowaniewspół
małżonkaUbezpieczonegobyłobezpośredniolubpośredniowynikiem
zespołunabytegoniedoboruodporności(AIDS).

6.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieulegaodpowiedniemuzmniejszeniu,
wsytuacjigdywspółmałżonekUbezpieczonegoumyślnielubwskutek
rażącegoniedbalstwaniezastosowałsiędozaleceńwymienionychw§3
ust.2,comiałowpływnarozwójchoroby.

7.
PoważnychzachorowańobejmowanychodpowiedzialnościąAllianzŻycie,
wrozumieniuniniejszychwarunkówniestanowią:
1) chorobywymienionew§1ust.3pkt1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,

16,17,18i19,jeżeliichobjawywystąpiłyprzedzawarciemdodatkowej
umowyubezpieczenia;

2) zabiegioperacyjnewymienionew§1ust.3pkt7,8,9i20,jeżeliobjawy
choróbbędącychprzyczynąprzeprowadzeniatychzabiegówwystąpiły
przedzawarciemdodatkowejumowyubezpieczenia.

§ 2 .
1.

Odpowiedzialność Allianz Życie z tytułu wystąpienia u współmał
żonkaUbezpieczonegopoważnegozachorowaniarozpoczynasiępo3
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–miesięcznymokresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenia.Ograniczenie,októrymmowawzdaniu
poprzednimniedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,
będącychnastępstwemwypadku.

2.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułudodatkowejumowyubezpie
czeniawygasawrocznicęprzystąpienia,następującąpodniu,wktórym
współmałżonekukończył65rokżycia,przyzachowaniupostanowieńo.w.u.

§ 3 .
1.

Wraziezajściazdarzeniaubezpieczeniowegowokresieodpowiedzialności
AllianzŻyciewypłaciUbezpieczonemuświadczeniewwysokościustalonej
wdodatkowejumowieubezpieczenia.

2.
W razie w ystąpienia poważnego zachorowania współmałżonek
Ubezpieczonegopowinienpoddaćsięopiecelekarskiejipostępowaćzgod
niezzaleceniamilekarza.

3.
UbezpieczonyjestzobowiązanydostarczyćAllianzŻyciewszelkiewska
zaneprzezniedokumenty(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodność
zoryginałem):
1) kompletnadokumentacjamedycznazwiązanazrozpoznanympoważ

nymzachorowaniem;
2) wynikibadań,potwierdzającezgodnośćjednostkichorobowejzprzyjętą

przezAllianzŻyciedefinicją;
3) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego;
4) protokółBHP– jeżelipoważnezachorowanienastąpiłowwyniku

wypadkuprzypracy;
5) opisokolicznościwypadku–jeżelipoważnezachorowanienastąpiło

wwynikuwypadkuwżyciuprywatnym;
6) notatkapolicyjna–wprzypadkuzawiadomieniapolicji;
7) odpisaktumałżeństwa.

4.
WraziezgłoszeniaroszczeniaAllianzŻyciezastrzegasobieprawodooceny
uzyskanychinformacjimedycznychorazmożliwośćpoddaniawspółmał
żonkaUbezpieczonegoobserwacjiklinicznejlubbadaniommedycznym
przezpowołanegoprzezAllianzŻycielekarza,wzakresieioczęstotliwo
ściuzasadnionychwzględamimedycznymi.Wymienionewtymustępie
działaniamogąmiećmiejscewkażdymczasiewtrakcierozpatrywania
roszczeniaibędąsięodbywaćwplacówkachmedycznychwskazanych
przezAllianzŻycie.Odmowapoddaniasiętymdziałaniommożeskutko
waćodmowąuznaniaroszczeniaiwypłatyświadczenia.Wymienionetu
działaniasąprzeprowadzanenakosztAllianzŻycie.

5.
AllianzŻyciemożeodmówićuznaniaroszczeniaiwypłatyświadczenia,
jeśliwspółmałżonekUbezpieczonegonieupoważniodpowiednichplacó
wekmedycznychdoudzieleniawszelkichuzasadnionychiwymaganych
przezAllianzŻycieinformacji.

6.
WczasietrwaniaodpowiedzialnościAllianzŻycieztytułudodatkowejumo
wyubezpieczeniamożebyćwypłaconetylkojednoświadczeniezpowodu
tegosamegopoważnegozachorowaniawspółmałżonkaUbezpieczonego
(tejsamejjednostkichorobowejlubtegosamegozabieguoperacyjnego).
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułuwystąpieniakolejnychpoważnych
zachorowańdotyczytylkosytuacji,wktórejkolejnepoważnezachorowa
niazgodniezwiedząmedycznąniewynikająbezpośredniolubpośrednio
zpoważnegozachorowania,zaktórewypłaconoświadczenieoraznie
stanowiątejsamejjednostkichorobowejlubtegosamegozabieguopera
cyjnego,zaktórewypłaconoświadczenie.
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreślenieoznacza:

– ro dzic–ojcieclubmatkaUbezpieczonegolubwspółmałżonkaUbezpie
czonegoorazmacochaiojczymUbezpieczonegolubwspółmałżonka
Ubezpieczonegowrozumieniuzapisówo.w.u.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpieczenia
wzakresierozszerzonymjestżycierodzicaUbezpieczonegoirodzicawspół
małżonkaUbezpieczonego–Współubezpieczonychwrozumieniuo.w.u.

3.
Ubezpieczonymwrozumieniuniniejszejumowydodatkowejjestosoba
objętaochronąztytułuumowyubezpieczenia.

4.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciejestobjętyzgonrodzicaUbezpieczonegolubzgon
rodzicawspółmałżonkaUbezpieczonego.

5.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobjętych
dodatkowąumowąubezpieczenianazasadach,określonychw§2ust.7,
umowyubezpieczeniastosowanychodpowiedniodorodzicaUbezpieczo
negolubrodzicawspółmałżonkaUbezpieczonego.

6.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułuzgonurodzicaUbezpieczonegolub
rodzicawspółmałżonkaUbezpieczonegorozpoczynasiępo6–miesięcznym

okresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułudodatkowej
umowyubezpieczenia..Ograniczenie,októrymmowawzdaniupoprzed
nimniedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,będących
następstwemwypadku.

§ 2 .
1.

ZtytułuzgonurodzicaUbezpieczonegolubrodzicawspółmałżonkaUbez
pieczonegoAllianzŻyciewypłaciUbezpieczonemuświadczeniewwysokości
wskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia.

2.
Ubezpieczonyjestzobowiązanyzgłosićroszczenieowypłatęświadczenia
niezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniową
orazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopiepoświadczone
zazgodnośćzoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonurodzicaUbezpieczonegolub

rodzicawspółmałżonkaUbezpieczonego;
2) dokumentpotwierdzającytożsamościUbezpieczonego(dowódosobisty);
3) wraziezgonurodzicawspółmałżonkaUbezpieczonegoodpis lub

poświadczonakopiaaktumałżeństwaUbezpieczonego.

3.
Wcałymokresieodpowiedzialnościztytułudodatkowejumowyubezpie
czeniaAllianzŻyciewzględemdanegoUbezpieczonegoodpowiedzialność
ograniczasiędowypłatyczterechświadczeńztytułudodatkowejumowy
ubezpieczeniazuwzględnieniemwszystkichokresówobjęciaochroną
wramachgrupowegoubezpieczenianażycie,decydujekolejnośćzgłoszenia.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia zgonu rodzica Ubezpieczonego 
lub rodzica współmałżonka Ubezpieczonego
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§ 1 . 
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreśleniaoznaczają:
1) bank krwi–NOVUMSp.zo.o.zsiedzibąwWarszawieprzyul.Bocia

niej13,podmiotświadczącyusługiprzechowywaniakrwipępowinowej
wbankukrwi;

2) da ta zda rze nia–dataurodzenialubprzysposobienia–pełnegonie
rozerwalnego–dzieckawskazanawakcieurodzenialubdatawska
zanaworzeczeniusąduopiekuńczegowprzypadkuprzysposobienia
pełnego,niebędącegoprzysposobieniemnierozerwalnym;

3) uro dze nie się dziec ka Ubez pie czo ne mu–urodzeniesiędziecka,wakcie
urodzeniaktóregoUbezpieczonyjestwymienionyjakorodzictego
dzieckalubprzysposobieniedzieckaprzezUbezpieczonego.

2.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzialno
ściąAllianzŻyciejestobjęteurodzeniesiężywegodzieckaUbezpieczonemu
lubprzysposobieniedzieckaprzezUbezpieczonego.

§ 2 .

OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułudodatkowejumowyubezpieczenia
wodniesieniudokażdegozUbezpieczonychrozpoczynasiępo9miesięcz
nymokresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułudodatkowej
umowyubezpieczeniadoostatniegodnia9miesiąca,następującegopodniu
objęciaochroną,oileAllianzŻycieniepostanowiinaczej

§ 3 .
1.

Ubezpieczonemuprzysługujeświadczeniewkwocieokreślonejwdodat
kowejumowieubezpieczenia.

2.
Ubezpieczonymożewskazaćjednązformwypłatycałościświadczenia
oferowanąprzezAllianzŻycie:
1) wypłatęświadczeniabezpośrednioUbezpieczonemuwwysokości

wskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia;
2) częściowepokryciekosztówzdeponowaniakrwipępowinowej,zawierają

cejkomórkimacierzyste,wbankukrwi,wkwocieodpowiadającejwyso
kościświadczeniawskazanegowdodatkowejumowieubezpieczenia.

3.
Sposóbwypłatyświadczenia,wskazanywust.2pkt2,możebyćzrealizo
wanypodwarunkiemwcześniejszegozawarciaumowypomiędzybankiem
krwiaUbezpieczonym,wterminiewskazanymprzezbankkrwi,wzakresie
przechowywaniakrwipępowinowej.

4.
Ubezpieczonyjestzobowiązanyzgłosićroszczenieowypłatęświadczenia
niezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniową
orazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopiepoświadczone
zazgodnośćzoryginałem),doktórychnależywszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaakturodzeniadziecka;
2) wprzypadkuprzysposobieniapełnego(niebędącegoprzysposobieniem

pełnymnierozwiązywalnym)orzeczeniesąduopiekuńczego;
3) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego(dowódosobisty).

5.
Wprzypadkuwypłatyświadczeniawformie,októrejmowawust.2pkt2,
niezbędnejestwpisanienawnioskuowypłatęświadczeniabankukrwi
NOVUM–jakoodbiorcyświadczeniaorazpodaniejegonumerurachunku
bankowego,naktórymabyćzrealizowanyprzelew.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia urodzenia 
się dziecka Ubezpieczonemu
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§ 1 .
1.

Przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej dodatkowej umowie ubez
pieczeniawzakresierozszerzonymjestżyciedzieckaUbezpieczonego

–Współubezpieczonegowrozumieniuo.w.u.

2.
Ubezpieczonymwrozumieniuniniejszejumowydodatkowejjestosoba
objętaochronąztytułuumowyubezpieczenia.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciesąobjęte:
1) zgondzieckaUbezpieczonego;
2) urodzeniesięmartwegodzieckaUbezpieczonemu.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobję
tychdodatkowąumowąubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.7
umowyubezpieczenia,dotyczącychwyłączeńodpowiedzialnościAllianz
Życieztytułuzgonu,stosowanychodpowiedniododzieckaUbezpieczonego.

5.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułuzgonudzieckaUbezpieczonego
iurodzeniasięmartwegodzieckaUbezpieczonemurozpoczynasiępo6

–miesięcznymokresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenia.Ograniczenie,októrymmowawzdaniu
poprzednimniedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,
będącychnastępstwemwypadku.

§ 2 .
1.

Ztytułuzdarzeńubezpieczeniowych,októrychmowaw§1ust.2Allianz
Życie wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości wskazanej
wdodatkowejumowieubezpieczenia.

2.
Ubezpieczonyjestzobowiązanyzgłosićroszczenieowypłatęświadczenia
niezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniową
orazzłożyćodpowiedniedokumenty(oryginałylubkopiepoświadczone
zazgodnośćzoryginałem),doktórychnależąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktuzgonu–wraziezgonudziecka;
2) odpislubpoświadczonakopiaaktuurodzenia,zodpowiedniąadnota

cją–wrazieurodzeniasięmartwegodziecka;
3) zaświadczeniestwierdzająceprzyczynęzgonulubzajściazdarzenia;
4) opiswypadkuorazodnośnedokumentydotycząceustaleniaokoliczności

zdarzenia,wtymnotatkępolicyjną(jeżelizdarzeniemiałocharakter
wypadkowy).

5) kartęinformacyjnąleczeniaszpitalnegozinformacjąowiekuciąży.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia zgonu dziecka 
Ubezpieczonego i urodzenia się martwego dziecka 
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§ 1 .
1.

Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpiecze
niawzakresierozszerzonymjestżycieUbezpieczonego.

2.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciejestobjęteosieroceniedzieckaprzezUbezpieczonego.

3.
AllianzŻyciejestzwolnioneododpowiedzialnościztytułuzdarzeńobjętych
dodatkowąumowąubezpieczenianazasadachokreślonychw§2ust.7oraz
§2ust.12umowyubezpieczenia,dotyczącychwyłączeńodpowiedzialności
AllianzŻycieztytułuzgonuUbezpieczonego.

4.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułudodatkowejumowyubezpie
czeniawodniesieniudokażdegozUbezpieczonychrozpoczynasiępo6

–miesięcznymokresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenia..Ograniczenie,októrymmowawzdaniu
poprzednimniedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,
będącychnastępstwemwypadku.

§ 2 .
1.

ZtytułuosieroceniadzieckaprzezUbezpieczonegoAllianzŻyciewypłaci
narzeczkażdegodzieckaUbezpieczonegoświadczeniewwysokościwska
zanejwdodatkowejumowieubezpieczenia.

2.
Przedstawicielustawowylubdzieckopełnoletniejestzobowiązanyzgłosić
roszczenieowypłatęświadczenianiezwłoczniepozaistnieniuzdarzenia
objętegoochronąubezpieczeniowąorazzłożyćodpowiedniedokumenty
(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodnośćzoryginałem),doktórych
należąwszczególności:
1) odpislubpoświadczonakopiaaktzgonuUbezpieczonego;
2) odpislubpoświadczonakopiaakturodzeniadzieckaUbezpieczonego;
3) dokumentpotwierdzającyprzejęcieopiekiprawnejnaddzieckiem

Ubezpieczonego;
4) zaświadczeniestwierdzająceprzyczynęzgonulubzajściazdarzenia.

3.
Świadczeniewypłaconezostanieprzedstawicielowiustawowemudziecka
doczasugdydzieckonieosiągniepełnoletniościlubpełnoletniemudziecku.
Jeżelimimoosiągnięciapełnoletnościosieroconedzieckoniebędzie
posiadałopełnejzdolnościdoczynnościprawnych,świadczeniezostanie
wypłaconeprzedstawicielowiustawowemudziecka.Wpowyższejsytuacji
naprzedstawicieluustawowymdzieckaspoczywaobowiązekprzedłoże
niaAllianzŻyciewterminiedo30dnioddniauzyskaniaprzezosierocone
dzieckopełnoletnościdokumentustwierdzającegoograniczeniezdolności
doczynnościprawnychdzieckaalbobrakzdolnościdoczynnościpraw
nychdziecka.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia osierocenia 
dziecka przez Ubezpieczonego
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznacze
niaprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreśleniaoznaczają:
1) no wo two ry zło śli we z bia łacz ka mi i chło nia ka mi–niekontrolowany

wzrostliczbykomóreknowotworowych,niszczącyzdrowetkanki;cho
robamusibyćpotwierdzonawynikiembadaniahistopatologicznego;
zadatęzaistnieniazdarzeniaubezpieczeniowegoprzyjmujesiędatę
ocenypreparatuprzezlekarzahistopatologa;wyłączonesąnastępu
jącestanychorobowe:nowotwory„insitu”,nowotworywspółistniejące
zinfekcjąHIV,nowotworyskóry(czerniakzłośliwywstadiuminwazyj
nym,tzn.wyższymniż1BwklasyfikacjiTNM,niepodlegawyłączeniu);

2) krań co wa nie wy dol ność ne rek–stanprzewlekłejniewydolnościnerek
charakteryzującysięwskaźnikiemfiltracjikłębuszkowejmniejszym
niż10ml/minorazwymagającyzewskazańżyciowychprzewlekłego
leczeniadializamilubprzeszczepunerki;

3) za pa le nie mó zgu–ostrezapalenietkankimózgowejbędąceprzyczynąco
najmniejtrzytygodniowejhospitalizacjiorazprowadzącedopowstania
trwałychubytkówneurologicznych;rozpoznanieorazokreślenienie
odwracalnegocharakteruuszkodzeniamózgumusibyćpotwierdzone
wdokumentacjimedycznejzprzeprowadzonegoleczenia;

4) schył ko wa nie wy dol ność wą tro by–występowanieklinicznychobjawów
ostrejlubprzewlekłejniewydolnościmiąższuwątrobybędącewyrazem
ciężkichzaburzeńfunkcjiwątroby,wyczerpującychjejmożliwości
kompensacyjne;

 Objawy,którychłączneijednoczesnewystępowaniejestkonieczne
douznaniaroszczenia:
a) żółtaczka;
b) narastaniewodobrzusza;
c) zaburzeniakrzepnięciakrwi;
d) encefalopatiawątrobowa.

 Zzakresuodpowiedzialnościwykluczonajestniewydolnośćwątroby
powstałanaskutekspożywaniaalkoholulubumyślnegozatrucialekami;

5) cu krzy ca–cukrzycanabytainsulinozależna,oetiologiiautoimmuno
logicznej,trwającąconajmniejtrzymiesiące;

6) dys tro fia mię śnio wa–dystrofiamięśniowatypuDuchenne’a(najczęściej
występującainajcięższapostaćdystrofii);koniecznejestjednoznaczne
rozpoznaniepotwierdzonewyczerpującądokumentacjąmedyczną;

7) gu zy śród czasz ko we–niezłośliweguzyśródczaszkowebędąceprzyczyną
stałychubytkówneurologicznych;wykluczonesątorbiele,ziarniniaki,
malformacjeśródczaszkowe,guzyprzysadkiorazguzyrdzenia;

8) śpiącz ka –stangłębokiejutratyświadomościzbrakiemreakcjinabodźce
bólowezzewnątrzorazbrakiemodruchurogówkowego,trwającyconaj
mniej96godzin,wymagającyzastosowaniasprzętupodtrzymującego
funkcjeżyciowedoprowadzającydotrwałegodeficytuneurologicznego
powodującegoistotneupośledzeniestopniasprawnościdzieckaUbez
pieczonego;orazstanśpiączkitrwającydłużejniż60dni,niezależnie
odwystępowaniaubytkuneurologicznego.

 Wykluczonesą:śpiączkapowstałabezpośredniolubpośredniowsku
tekspożyciaalkoholu,użycialeków,narkotyków,innychśrodkówche
micznych;stanśpiączkiwywołanylubprzedłużanysztuczniewcelach
terapeutycznych.

 Dlauznaniaroszczeniakoniecznajestdokumentacjamedycznazlecze
niaszpitalnego,zawierającamiędzyinnymiocenęstanuneurologicz
negoprzywypisie.

 UznanieroszczeniaprzezAllianzŻycieztytułuwystąpieniaśpiączki
wykluczamożliwośćuznaniaroszczeniaztytułuwystąpieniakażdego
innegopoważnegozachorowaniazkatalogu,któreprzyczyniłosię
dowystąpieniaśpiączki.

9) posocznica (sepsa)–zespółogólnoustrojowejreakcjizapalnej(SIRS)
powstaływskutekzakażeniawywołanegoobecnościądrobnoustrojów
lubichtoksynwekrwikrążącejiobjawiającysięniewydolnościąlub
głębokądysfunkcjąnarządów.Warunkiemuznaniaroszczeniajestjed
noznacznerozpoznaniezawartewdokumentacjizleczeniaszpitalnego.
Posocznicawskutekurazulubpowikłanegozabieguoperacyjnegojest
objętaodpowiedzialnościąAllianzŻycie.

2.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻycieobjętejestwystąpieniepoważnegozachorowania
udzieckaUbezpieczonego–Współubezpieczonegowrozumieniuo.w.u.
Dodatkowaumowaubezpieczeniaobejmujenastępującezachorowania:

1) nowotworyzłośliwezbiałaczkamiichłoniakami;
2) krańcowaniewydolnośćnerek;
3) zapaleniemózgu;
4) schyłkowaniewydolnośćwątroby;
5) cukrzyca;
6) dystrofiamięśniowa;
7) guzyśródczaszkowe;
8) śpiączka;
9) posocznica(sepsa).

3.
Ubezpieczonymwrozumieniuniniejszejumowydodatkowejjestosoba
objętaochronąztytułuumowyubezpieczenia.

4.
AllianzŻyciejestzwolnionyododpowiedzialnościztytułupoważnego
zachorowaniadzieckaUbezpieczonegonazasadach,określonychw§2
ust.9umowyubezpieczenia,lubjeżeliwystąpieniepoważnegozachoro
waniabyłobezpośredniolubpośredniowynikiem:
1) zespołunabytegoniedoboruodporności(AIDS);
2) wadwrodzonychischorzeńzwiązanychzwadamiwrodzonymi.

5.
OdpowiedzialnośćAllianzŻycieulegaodpowiedniemuzmniejszeniuwsytu
acji,gdydzieckoUbezpieczonegozwinyumyślnejlubwskutekrażącego
niedbalstwaUbezpieczonegoniebyłopoddanezaleconemuprzezlekarza
leczeniu,comiałowpływnarozwójchoroby.

6.
ZdarzeńubezpieczeniowychobejmowanychodpowiedzialnościąAllianz
Życie,wrozumieniuniniejszychwarunków,niestanowiąchorobywymie
nionew§1ust.1,jeżeliichobjawywystąpiłyprzedzawarciemdodatkowej
umowyubezpieczenia.

7.
Odpowiedzialność Allianz Życie z tytułu wystąpienia u dziecka
Ubezpieczonegopoważnegozachorowaniarozpoczynasiępo3–mie
sięcznymokresiekarencji,liczonymoddniaobjęciaochronąztytułu
dodatkowejumowyubezpieczenia.Ograniczenie,októrymmowawzdaniu
poprzednimniedotyczyzdarzeń,objętychniniejsząumowądodatkową,
będącychnastępstwemwypadku.

§ 2 .
1.

WraziewystąpieniaudzieckaUbezpieczonegopoważnegozachorowania
AllianzŻyciewypłaciUbezpieczonemuświadczeniewwysokościustalonej
wdodatkowejumowieubezpieczenia.

2.
WraziewystąpieniapoważnegozachorowaniadzieckoUbezpieczonego
powinnobyćpoddaneopiecelekarskiej.

3.
Zgłoszenieroszczeniamożenastąpićniewcześniejniż30dnioddaty
pierwszejdiagnozychoroby.

4.
UbezpieczonyjestzobowiązanydostarczyćAllianzŻyciewszelkiewska
zaneprzezniedokumenty(oryginałylubkopiepoświadczonezazgodność
zoryginałem),jakieuznajeonozaniezbędnedorozpatrzeniaroszczenia:
1) kompletnądokumentacjęmedycznązwiązanązrozpoznanympoważ

nymzachorowaniem;
2) wynikibadań,potwierdzającezgodnośćjednostkichorobowejzprzyjętą

przezAllianzŻyciedefinicją;
3) dokumentpotwierdzającytożsamośćUbezpieczonego(dowódosobisty);
4) protokółBHP– jeżelipoważnezachorowanienastąpiłowwyniku

wypadkuprzypracy;
5) opisokolicznościwypadku–jeżelipoważnezachorowanienastąpiło

wwynikuwypadkuwżyciuprywatnym;
6) notatkępolicyjnąwprzypadkuzawiadomieniapolicji;
7) akturodzeniadziecka(odpislubpoświadczonakopia).

Umowa dodatkowa ubezpieczenia wystąpienia u dziecka 
Ubezpieczonego poważnego zachorowania 



– 38 –

5.
WraziezgłoszeniaroszczeniaAllianzŻyciezastrzegasobieprawodooceny
pozyskanychinformacjimedycznychorazmożliwośćpoddaniadziecka
Ubezpieczonegoobserwacjiklinicznejlubbadaniommedycznymprzez
powołanegoprzezAllianzŻycielekarza,wzakresieioczęstotliwościuza
sadnionychwzględamimedycznymi.Wymienionewtymustępiedziałania
mogąmiećmiejscewkażdymczasiewtrakcierozpatrywaniaroszczenia
ibędąsięodbywaćwplacówkachmedycznychwskazanychprzezAllianz
Życie.Odmowapoddaniasiętymdziałaniommożeskutkowaćodmową
uznaniaroszczeniaiwypłatyświadczenia.Wymienionetudziałaniasą
przeprowadzanenakosztAllianzŻycie.

6.
AllianzŻyciemożeodmówićuznaniaroszczeniaiwypłatyświadczenia,jeśli
UbezpieczonylubdzieckoUbezpieczonegonieupoważniodpowiednich
placówekmedycznychdoudzieleniawszelkichuzasadnionychiwyma
ganychprzezAllianzŻycieinformacji.

7.
WczasietrwaniaodpowiedzialnościAllianzŻycieztytułudodatkowejumo
wyubezpieczeniamożebyćwypłaconetylkojednoświadczeniezpowodu
tegosamegopoważnegozachorowaniadzieckaUbezpieczonego(tejsamej
jednostkichorobowejlubtegosamegozabieguoperacyjnego).Odpowiedzial
nośćAllianzŻycieztytułuwystąpieniakolejnychpoważnychzachorowań
dotyczytylkosytuacji,wktórejkolejnepoważnezachorowaniazgodnie
zwiedząmedycznąniewynikająbezpośredniolubpośredniozpoważ
negozachorowania,zaktórewypłaconoświadczenieorazniestanowią
tejsamejjednostkichorobowejlubtegosamegozabieguoperacyjnego,
zaktórewypłaconoświadczenie.
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięzna
czenieprzyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreśleniamają
następująceznaczenie:
1) inwalidztwo–trwałefizyczneuszkodzenieciałalubutratazdrowia,

wrezultaciektórychUbezpieczonyutraciłzdolnośćdowykonywania
jakiejkolwiekpracyorazjestcałkowicieniezdolnydosamodzielnej
egzystencji.

§ 2 .
1.

Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpieczenia
wzakresierozszerzonymjestzdrowieUbezpieczonego.

2.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻycieobjętejestinwalidztwoUbezpieczonego.

3.
AllianzŻyciejestzwolnioneododpowiedzialnościztytułuumowydodat
kowejnazasadachokreślonychw§2.ust.8.umowyubezpieczeniawodnie
sieniudozdarzeńbędącychnastępstwemwypadkui§2.ust.9.umowy
ubezpieczeniawodniesieniudozdarzeńbędącychnastępstwemchoroby
orazwsytuacji,gdyinwalidztwonastąpiłowzwiązkuzinfekcjąlubcho
robąpowstałąprzeddatązawarciaumowydodatkowej,októrejwiedział
Ubezpieczony.

4.
Inwalidztwozostajeuznanezainwalidztwownastępstwiewypadku,jeżeli
nastąpiononiepóźniejniżpo180dniachodzajściawypadku.

§ 3 .
1.

OdpowiedzialnośćAllianzŻycieztytułudodatkowejumowyubezpieczenia
względemdanegoUbezpieczonegowygasawrocznicępolisynastępującą
podniu,wktórymUbezpieczonyukończył60.rokżycia.

§ 4 .
1.

ZtytułupowstaniainwalidztwaUbezpieczonego,AllianzŻyciewypłaca
Ubezpieczonemuświadczeniewwysokościwskazanejwdodatkowejumo
wieubezpieczenia.

2.
Ubezpieczonyjestzobowiązanyzgłosićroszczenieowypłatęświadczenia
niezwłoczniepozaistnieniuzdarzeniaobjętegoochronąubezpieczeniową
orazzłożyćodpowiedniedokumenty,doktórychnależąwszczególności:
1) orzeczenielekarzaorzecznikaZUS,KRUSlubinnegoorganuuprawnio

negodoorzekaniaoniezdolnościdopracyiniezdolnościdosamodzielnej
egzystencji;

2) kompletnadokumentacjamedycznazwiązanazeschorzeniembędącym
przyczynąinwalidztwa;

3) dlazdarzeńbędącychnastępstwemwypadku–opisokoliczności
wypadku(wtymnotatkapolicyjnazmiejscazdarzenialubpostano
wienieoumorzeniudochodzenia,jeżelibyłoprowadzonepostępowanie),
dlawypadkówwpracy–protokółBHP;

4) dokumentstwierdzającytożsamośćUbezpieczonego.

3.
WystąpienieinwalidztwastwierdzalekarzlublekarzeorzekającyAllianz
ŻycienapodstawieorzeczenialekarzaorzecznikaZUS,KRUSlubinnego
organuuprawnionegodoorzekaniawtymzakresie.

4.
ZdniemstwierdzeniainwalidztwaUbezpieczonegoprzezAllianzŻycie
wygasa odpowiedzialność Allianz Życie z tytułu umowy ubezpiecze
niaorazwszelkichdodatkowychumówubezpieczeniawzględemtego
Ubezpieczonego.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia  
inwalidztwa Ubezpieczonego
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§ 1 .
1.

Użytymwniniejszejumowiedodatkowejokreśleniomnadajesięznaczenia
przyjętewumowieubezpieczenia,zaśponiższeokreśleniaoznaczają:
1) zakażenie wirusem HIV–wystąpieniezakażeniawirusemHIVwbez

pośrednimnastępstwiewypadkuprzypracy,doktóregodoszłopodczas
wykonywaniaprzezUbezpieczonegoobowiązkówsłużbowychwMiejscu
Pracy,podwarunkiemspełnieniałącznienastępującychkryteriów:

– pierwszebadaniewystąpieniainfekcjiHIVwykonanewciągu24
godzinodchwiliwypadkuprzypracymawynikujemny();

– powtórnebadaniewystąpieniainfekcjiHIV,wykonaneniewcześ
niejniżpoupływie3miesięcyoddatywypadkuprzypracyma
wynikdodatni(+),pomimoprzejściapełnegoleczeniaantyretro
wirusowegozaleconegoprzezspecjalistęmającegodoświadczenie
wzakresieepidemiologiiHIVileczeniaantyretrowirusowego,chyba
żeleczeniezostałoprzerwaneprzezUbezpieczonegowwyniku
zaleceńww.lekarzazewzględunazagrożenieżycialubzdrowia
Ubezpieczonego;

– wystąpieniewypadkuprzypracyzostałostwierdzonewzatwierdzo
nymprotokoleustaleniaokolicznościiprzyczynwypadkuprzypracy
lubwkarciewypadku;

– w zatwierdzonym protokole ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadkuprzypracylubwkarciewypadkuniezostałostwierdzone,iż
wyłącznąprzyczynąwypadkubyłonaruszenieprzezUbezpieczonego
przepisówdotyczącychochronyżyciaizdrowia,spowodowaneprzez
Ubezpieczonegoumyślnielubwskutekniedbalstwa;

2)przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B albo C–zapalenie
będącekonsekwencjąwystąpieniazakażeniawirusemHBValboHCV,
powstałewbezpośrednimnastępstwiewypadkuprzypracy,doktórego
doszłopodczaswykonywaniaprzezUbezpieczonegoobowiązkówsłużbo
wychwMiejscuPracypodwarunkiemspełnieniałącznienastępujących
kryteriów:

– wystąpieniewypadkuprzypracyzostałostwierdzonewzatwierdzo
nymprotokoleustaleniaokolicznościiprzyczynwypadkuprzypracy
lubwkarciewypadku;

– w zatwierdzonym protokole ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadkuprzypracylubwkarciewypadkuniezostałostwierdzone,iż
wyłącznąprzyczynąwypadkubyłonaruszenieprzezUbezpieczonego
przepisówdotyczącychochronyżyciaizdrowia,spowodowaneprzez
Ubezpieczonegoumyślnielubwskutekniedbalstwa;

– wprzypadkuzakażeniawirusemHBV:
 a) utrzymywaniesięwokresienastępującympodaciewypadku

przypracynapodwyższonympoziomie(>1,5xgórnagranica
normy)wartościAspATiALATstalelubokresowoprzezokres
ponad6miesięcy,

 b) stwierdzenieobecnościAgHBs(+)lubAgHbe(+),lubHBVDNA
(+),

 c) klinicznecechyniewydolnościwątrobywpostaci:żółtaczki,
powiększeniawątroby,wodobrzusza,obecności„pajączków
naczyniowychnaskórze;

– wprzypadkuzakażeniawirusemHCV:
 a) utrzymywaniesięwokresienastępującympodaciewypadku

przypracynapodwyższonympoziomie(>1,5xgórnagranica
normy)wartościALATstalelubokresowoprzezokresponad6
miesięcy

 b) stwierdzenieobecnościprzeciwciałAntyHCV(IgG)(+)lubHCV
RNA(+),

 c) klinicznecechyniewydolnościwątrobywpostaci:żółtaczki,
powiększeniawątroby,wodobrzusza,obecności„pajączków
naczyniowychnaskórze”.

3) leczenie antyretrowirusowe–przyjmowanielekówantyretrowiruso
wych,zaleconeprzezspecjalistę,mającegodoświadczeniewzakresie
epidemiologiiHIVileczeniuantyretrowirusowym,rozpoczętenie
późniejniżwciągu4872godzinpokontakciezmateriałemzakaźnym
ikontynuowaneprzez4tygodnie(28dni).

4) Miejsce Pracy–wymienioneponiżejmiejsce,wktórymzgodniezprze
pisamiprawapolskiegoudzielanesąświadczeniazdrowotne:

– działającynaterytoriumRzeczpospolitejPolskiejzgodniezprze
pisami prawa polskiego zakład opieki zdrowotnej tj.: szpital

[zzastrzeżeniem,żezaszpitalnieuważasięszpitalauzdrowisko
wego(sanatoryjnego),sanatoriumiuzdrowiska],zakładopiekuń
czoleczniczy,zakładpielęgnacyjnoopiekuńczy,prewentorium,
hospicjumstacjonarne,przychodnia,ośrodekzdrowia,poradnia,
ambulatorium,pogotowieratunkowe,medycznelaboratoriumdiag
nostyczne,pracowniaprotetykistomatologicznejiortodoncji,zakład
rehabilitacjileczniczej,ambulatoriumlubambulatoriumzizbą
chorychjednostkiwojskowej,Policji,StrażyGranicznej,Państwowej
StrażyPożarnej,BiuraOchronyRządu,AgencjiBezpieczeństwa
WewnętrznegoorazjednostkiorganizacyjnejSłużbyWięziennej,
stacjasanitarnoepidemiologiczna,wojskowyośrodekmedycyny
prewencyjnej,jednostkaorganizacyjnapublicznejsłużbykrwi;

– pomieszczenie,wktórymlekarzlublekarzdentystawykonujący
działalnośćlecznicząjakoindywidualnąpraktykęlekarskąlub
indywidualnąspecjalistycznąpraktykęlekarską,udzielaświadczeń
zdrowotnych;

– pomieszczenie,wktórympielęgniarkalubpołożnawykonująca
zawódwramachdziałalnościleczniczejjakoindywidualnąprak
tykęlubindywidualnąspecjalistycznąpraktykę,udzielaświadczeń
zdrowotnych;

– pomieszczenie,wktórymlekarzlublekarzdentystawykonujący
działalnośćlecznicząwramachgrupowejpraktykilekarskiejlub
grupowejpraktykilekarsko–dentystycznej,udzielaświadczeń
zdrowotnych;

– pomieszczenie,wktórympielęgniarkalubpołożnawykonująca
zawódwramachdziałalnościleczniczejjakogrupowapraktyka
pielęgniareklubpołożnych,udzielaświadczeńzdrowotnych.

5) wykonywanie przez Ubezpieczonego obowiązków służbowych 
w Miejscu Pracy–świadczenieprzezUbezpieczonegopracywMiejscu
Pracynapodstawieumowyopracęlubinnegostosunkuprawnego,
którywmyśldefinicjiwypadkuprzypracyzgodniezustawązdnia30
października2002r.oubezpieczeniuspołecznymztytułuwypadków
przypracyichoróbzawodowych(tekstjednolityDz.U.z2009r.Nr167,
poz.1322)traktowanyjestnarównizestosunkiempracy.

2.
Przedmiotemubezpieczeniawniniejszejdodatkowejumowieubezpieczenia
jestzdrowieUbezpieczonego.

3.
Wzwiązkuzzawarciemdodatkowejumowyubezpieczeniaodpowiedzial
nościąAllianzŻyciejestobjętewystąpienieuUbezpieczonegonastępujących
zachorowań:
1) zakażeniewirusemHIV
lub
2) przewlekłewirusowezapaleniewątrobytypuBalboC,
wbezpośrednimnastępstwiewypadkuprzypracypodczaswykonywania
przezUbezpieczonegoobowiązkówsłużbowychwMiejscuPracy,doktórego
doszłowokresieświadczonejprzezAllianzŻyciewobecUbezpieczonego
ochronyubezpieczeniowej.

4.
AllianzŻyciemaprawodoweryfikacjizasadnościroszczenia.

5.
AllianzŻyciejestzwolnioneododpowiedzialnościztytułuwystąpienia
zakażeniawirusemHIVlubprzewlekłegowirusowegozapaleniawątroby
typuBalboCnazasadachokreślonychw§2ust.9umowyubezpieczenialub
jeżeliprzewlekłewirusowezapaleniewątrobytypuBalboCUbezpieczonego
byłobezpośredniolubpośredniowynikiemzespołunabytegoniedoboru
odporności(AIDS).

6.
ZdarzeńubezpieczeniowychobejmowanychodpowiedzialnościąAllianz
Życieniestanowiązachorowaniawymienionew§1ust.3niniejszejumowy
dodatkowejubezpieczenia,jeżelizakażeniewirusemHIVlubzakażenie
przewlekłymwirusowymzapaleniemwątrobytypuBalboCnastąpiło
wwynikuwypadkuprzypracymającegomiejsceprzedzawarciemdodat
kowejumowyubezpieczenia.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia wystąpienia u Ubezpieczonego, 
w następstwie wypadku przy pracy, zachorowania na przewlekłe 
wirusowe zapalenie wątroby typu B albo C, lub zakażenie 
wirusem HIV pomimo przejścia leczenia antyretrowirusowego
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7.
Wodniesieniudozdarzeniaokreślonegow§1ust.1pkt1)ipkt2)niniejszej
umowydodatkowejubezpieczeniaodpowiedzialnościąAllianzŻycienie
jestobjętezakażeniewnastępstwieokolicznościniebędącychwypadkiem
przypracywłączającwto:aktywnośćseksualną,zażywaniedożylnych
środkównarkotycznych,sztucznezapłodnienie.

§ 2 .
1.

Wraziewystąpieniazachorowańwskazanychw§1ust.3niniejszejumowy
dodatkowejubezpieczenia,AllianzŻyciewypłaciUbezpieczonemuświad
czeniewwysokościwskazanejwdodatkowejumowieubezpieczenia.

2.
Wraziewystąpieniazachorowańwskazanychw§1ust.3niniejszejumowy
dodatkowejubezpieczenia,Ubezpieczonypowinienpoddaćsięopiece
lekarskiejipostępowaćzgodniezzaleceniamilekarza.

3.
W razie zgłoszenia roszczenia Allianz Życie zastrzega sobie prawo
doocenypozyskanychinformacjimedycznychorazmożliwośćpoddania
Ubezpieczonegoobserwacjiklinicznejlubbadaniommedycznym(wtym
wykonaniatestówHIV)przezpowołanegoprzezAllianzŻycielekarza,
wzakresieioczęstotliwościuzasadnionychwzględamimedycznymi.
Wymienionewtymustępiedziałaniamogąmiećmiejscewkażdymcza
siewtrakcierozpatrywaniaroszczeniaibędąsięodbywaćwplacówkach
medycznychwskazanychprzezAllianzŻycie.Odmowapoddaniasiętym
działaniommożeskutkowaćodmowąuznaniaroszczeniaiwypłatyświad
czenia.WymienionetudziałaniasąprzeprowadzanenakosztAllianzŻycie.

4.
Przystępującdododatkowejumowyubezpieczenia,Ubezpieczonyupoważ
niaAllianzŻyciedozasięganiawszelkichinformacjiorazopiniiozdrowiu
Ubezpieczonegowszędzietam,gdzieUbezpieczonypoddawałsięleczeniu.
AllianzŻyciemożeodmówićuznaniaroszczeniaiwypłatyświadczenia,
jeśliUbezpieczonynieupoważniodpowiednichplacówekmedycznych
doudzieleniawszelkichuzasadnionychiwymaganychprzezAllianzŻycie
informacji.

5.
WczasietrwaniaodpowiedzialnościAllianzŻycieztytułudodatkowej
umowyubezpieczenia,AllianzŻycieztytułuwystąpieniaprzewlekłego
wirusowegozapaleniawątrobytypuBalboCodpowiadajedynieraz.

6.
WystąpieniezakażeniawirusemHIVlubprzewlekłegowirusowegozapa
leniawątrobytypuBalboCstwierdzalekarzlublekarzeAllianzŻycie,
napodstawie:

– zgromadzonejdokumentacjimedycznejpotwierdzającejzakażenie,
wtymwynikówbadańkrwiorazdokumentacjimedycznejdotyczącej
postępowaniapozajściuwypadkuprzypracy;

– dokumentacjipotwierdzającejprzejściepełnegoleczeniaantyretrowi
rusowego(wprzypadkuwystąpieniazakażeniawirusemHIV);

– dokumentacjimedycznejuzasadniającejprzerwanieleczeniaantyretro
wirusowegozewzględunazagrożenieżycialubzdrowiaUbezpieczonego
(wprzypadkuprzerwanialeczeniaantyretrowirusowego);

– kartywypadkulubprotokołuustaleniaokolicznościiprzyczynwypadku
wrazzzałącznikamidoprotokołuwypadkowego;

– innychdokumentówniezbędnychdorozpatrzeniaroszczeniawskaza
nychprzezAllianzŻycie.

7.
Zuwaginato,iżstwierdzeniefaktuzaistnieniazakażeniawirusemHIVlub
przewlekłegowirusowegozapaleniawątrobytypuBalboC,jestmożliwe:

– wodniesieniudozakażeniawirusemHIV–niewcześniejniżpoupływie3
miesięcyoddatywypadkuprzypracy;

– wodniesieniudoprzewlekłegowirusowegozapaleniawątrobytypu
BalboC–niewcześniejniżpoupływie6miesięcyoddatywypadku
przypracy;

stwierdzenieprzezAllianzŻyciezasadnościroszczeńnastąpićmożedopiero
poupływie,odpowiednio,3albo6miesięcyoddatywypadkuprzypracy
ipootrzymaniuodUbezpieczonegozgłoszeniaroszczeniawrazzdokumen
tacją,októrejmowaw§2ust.6niniejszejumowydodatkowejubezpieczenia.

Niniejsze o.w.u. zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz
ŻyciePolskaS.A.nr66/2011zdnia18.10.2011rokuiwchodząwżycie
zdniem18.10.2011roku.

MichaelMüller
WiceprezesZarządu

PiotrDzikiewicz
WiceprezesZarządu

ZbigniewŚwiątek
WiceprezesZarządu

StanisławBorkowski
WiceprezesZarządu
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