
1

O GÓ LN E WA RU N K I           D O DATKOW EGO U B E Z PI EC Z E N I A N ASTĘ PST W  
N I ES ZC Z ĘŚLI W YCH W Y PA D KÓW - WA R I A NT I 

BEZPIECZNA FIRMA

1. Zawierana na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Wariant I (zwanych dalej OWDU), rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  udzielanej w ramach Grupowego Ubezpieczenia na 
Życie „BEZPIECZNA FIRMA”.

2. Wszelkie określenia, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Ogólnych Warunkach 
Dodatkowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a zdefiniowane 
zostały w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie „BEZPIECZNA FIR-
MA”, stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku wyboru niniejszej Umowy Dodatkowej – Wariant I, niedopuszczalne jest 
zawarcie Umowy Dodatkowej –Wariant II.

DEFINICJE
§ 1

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia użyto określenia:
1) niezdolność do pracy – rozumie się przez to spowodowaną nieszczęśliwym wypad-

kiem całkowitą i trwałą niezdolność Ubezpieczonego do podejmowania jakiejkolwiek 
działalności gospodarczej i wykonywania jakiejkolwiek pracy przynoszącej dochód lub 
wynagrodzenie, zgodnej z jego wykształceniem lub przyuczeniem lub doświadczeniem;

2) oparzenie – rozumie się przez to uszkodzenie skóry oraz znajdujących się pod jej po-
wierzchnią tkanek na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, 
promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego;

3) trwałe inwalidztwo – rozumie się przez to uszkodzenie części ciała wymienionych 
w Tabeli Trwałego Inwalidztwa stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszych OWDU;

4) złamanie kości – rozumie się przez to przerwanie ciągłości niezmienionej patologicznie 
tkanki kostnej, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wymienione w Tabeli Złamań, stano-
wiącej Załącznik nr 4 do niniejszych OWDU;

5) zwichnięcie – rozumie się przez to urazowe przemieszczenie się jednej powierzchni 
stawowej w stosunku do drugiej, wymienione w Tabeli Zwichnięć, stanowiącej Załącznik 
nr 5 do niniejszych OWDU.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wskazane niżej następstwa nieszczęśliwych 

wypadków:
1) niezdolność do pracy,
2) oparzenia,
3) trwałe inwalidztwo,
4) złamania kości 
5) zwichnięcia
w okresie trwania odpowiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S.A.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 3

1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się 
- i trwa z zastrzeżeniem postanowień § 4 – z pierwszym dniem odpowiedzialności z tytułu 
Umowy Podstawowej w stosunku do tego Ubezpieczonego lub z dniem rocznicy obowią-
zywania Umowy Podstawowej, z którym rozszerzony zostaje zakres ochrony ubezpiecze-
niowej o zdarzenia ubezpieczeniowe wynikające z Umowy Dodatkowej.

2. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy Dodatkowej wygasa w stosunku 
do Ubezpieczonego w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Umowy Podstawowej.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 4

1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowe-
go objętego ochrona ubezpieczeniową na podstawie Umowy Dodatkowej, jest wyłą-
czona w przypadkach określonych w Umowie Podstawowej oraz będących wynikiem:
1) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu 

drogowego po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
2) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu 

drogowego bez wymaganych i ważnych uprawnień lub bez świadectwa kwalifika-
cyjnego pojazdu;

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

4) uprawiania następujących sportów:
a) szybownictwa, lotniarstwa – w tym paralotniarstwa, spadochroniarstwa,
b) sportów lotniczych,
c) nurkowania,
d) sportów walki,
e) sportów motorowych, motocyklowych i motorowodnych,
f) wszelkich form alpinizmu,
g) speleologii,
h) sportów ekstremalnych;

5) nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek działania Ubezpieczonego po uży-
ciu alkoholu;

2. Ponadto odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu zajścia zdarzenia ubezpie-
czeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Dodatkowej, 
jest ograniczona do wypłaty świadczenia z tytułu Umowy Podstawowej jeżeli Ubez-
pieczony w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku zmarł w ciągu 30 dni od 
daty jego zaistnienia.

SKŁADKA
§ 5

1. Składkę z tytułu Umowy Dodatkowej opłaca Ubezpieczający, w terminach i z częstotliwo-
ścią opłacania składki z tytułu Umowy Podstawowej.

2. Wysokość składki z tytułu Umowy Dodatkowej wskazana jest w polisie lub aneksie do 
Umowy Ubezpieczenia.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 6

1. W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniej-
szej Umowy Dodatkowej uprawnionym do świadczenia jest Ubezpieczony.

2. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego niezdolności do pracy, „POLISA-ŻY-
CIE” S.A. wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej określone 
w Załączniku nr 1 do OWDU, pod warunkiem, że:
1) niezdolność Ubezpieczonego do pracy, została stwierdzona w terminie 180 dni od 

daty nieszczęśliwego wypadku i nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w okresie od-
powiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S.A.

2) nieszczęśliwy wypadek był bezpośrednią i wyłączną przyczyną niezdolności Ubez-
pieczonego do pracy.

3. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego oparzenia, „POLISA-ŻYCIE” S.A. wypłaci 
Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej w wysokości określonej w Ta-
beli Rozległości Oparzenia, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszych OWDU.

4. W przypadku zajścia w okresie ubezpieczenia jednego lub więcej nieszczęśliwych wypad-
ków powodujących oparzenie, suma wypłaconych świadczeń z tytułu oparzeń nie może 
przekroczyć łącznie 100% sumy ubezpieczenia, wynikającej z Umowy Podstawowej – 
w trakcie każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczo-
nego.

5. W przypadku wystąpienia trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego, „POLISA-ŻYCIE” S.A. 
wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej w wysokości okre-
ślonej w Tabeli Trwałego Inwalidztwa, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszych OWDU.

6. W przypadku zajścia w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej jednego lub więcej nie-
szczęśliwych wypadków powodujących trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego, suma wypła-
conych świadczeń z tytułu trwałego inwalidztwa nie może przekroczyć łącznie 100% sumy 
ubezpieczenia, wynikającej z Umowy Podstawowej - w trakcie każdego 12 miesięcznego 
okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonego.

7. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego złamania kości „POLISA-ŻYCIE” S.A. wy-
płaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej w wysokości określonej 
w Tabeli Złamań, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszych OWDU. 

8. W przypadku zajścia u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
jednego lub więcej nieszczęśliwych wypadków powodujących złamania, suma wypłaco-
nych świadczeń z tytułu złamań nie może przekroczyć łącznie 100% sumy ubezpieczenia, 
wynikającej z Umowy Podstawowej - w trakcie każdego 12 miesięcznego okresu ubezpie-
czenia w stosunku do Ubezpieczonego.

9. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego zwichnięcia „POLISA-ŻYCIE” S.A. wypłaci 
Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej w wysokości określonej w Ta-
beli Zwichnięć, stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszych OWDU. 

10. W przypadku zwichnięcia nawykowego stawu, „POLISA-ŻYCIE” S.A. wypłaca świad-
czenie tylko raz, z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które spowodowało nawyk, o ile 
wystąpiło w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

11. W przypadku zajścia u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
jednego lub więcej nieszczęśliwych wypadków powodujących zwichnięcia, suma wypła-
conych świadczeń z tytułu zwichnięć nie może przekroczyć łącznie 100% sumy ubezpie-
czenia, wynikającej z Umowy Podstawowej - w trakcie każdego 12 miesięcznego okresu 
ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonego.

12. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ochrony ubezpie-
czeniowej z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej, dokumentami potrzebnymi do ustalenia 
świadczenia są w szczególności:
1) w przypadku niezdolności do pracy:

a) dokumentacja medyczna stwierdzająca powstanie całkowitej i trwałej niezdol-
ności Ubezpieczonego do pracy – decyzja o przyznaniu znacznego stopnia 
niepełnosprawności z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
wydana przez Powiatowy/Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności,

b) dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wy-
padkiem a niezdolnością Ubezpieczonego do pracy;

2) w przypadku oparzenia:
a) dokumentacja medyczna opisująca rodzaj i stopień oparzenia,
b) dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wy-

padkiem a oparzeniem.
3) w przypadku trwałego inwalidztwa:

a) dokumentacja medyczna stwierdzająca powstanie trwałego inwalidztwa Ubez-
pieczonego,
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b) dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wy-
padkiem a powstaniem trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego.

4) w przypadku złamania kości lub zwichnięcia:
a) dokumentacja medyczna potwierdzająca złamanie kości lub zwichnięcie,
b) opis radiologiczny,
c) dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wy-

padkiem a złamaniem kości lub zwichnięciem.
13. W zależności od okoliczności „POLISA-ŻYCIE” S.A. może zażądać innych dokumentów 

niezbędnych do stwierdzenia zasadności roszczenia. 
14. Wszelkie dokumenty roszczeniowe winny mieć postać oryginału bądź kopii uwierzytelnio-

nej notarialnie lub przez uprawnionego pracownika „POLISA-ŻYCIE” S.A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7

We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszymi OWDU, odpowiednie zastosowanie 
mają postanowienia Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie „BEZPIECZNA 
FIRMA”.

ZaZarząd:

      
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW  
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW– WARIANT I

Z tytułu wystąpienia niezdolności Ubezpieczonego do pracy, „POLISA-ŻYCIE” S.A.  wypłaci 
Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 100% sumy ubezpieczenia wy-
nikającej z Umowy Podstawowej.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – WARIANT I

TABELA ROZLEGŁOŚCI OPARZENIA

Rozległość oparzenia Wysokość świadczenia  
w  % sumy ubezpieczenia

Od 1% do 15% powierzchni całego ciała 20
Od 16% do 30% powierzchni całego ciała 50
Powyżej 30% powierzchni całego ciała 100

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW  
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – WARIANT I

TABELA TRWAŁEGO INWALIDZTWA

L.p. Rodzaj trwałego inwalidztwa Wysokość świadczenia  
w % sumy ubezpieczenia

1. Całkowita utrata wzroku 100%
2. Utrata wzroku w jednym oku 50%
3. Całkowita utrata słuchu 60%
4. Utrata słuchu w jednym uchu 30%
5. Paraliż całkowity obustronny 100%
6. Paraliż całkowity jednej strony ciała 70%
7. Utrata przez amputację lub całkowita utrata funkcji:
a) Jednego ramienia powyżej stawu łokciowego 65%
b) Jednego ramienia poniżej stawu łokciowego 60%
c) Jednej dłoni poniżej nadgarstka 50%
d) Jednego kciuka 20%
e) Jednego palca wskazującego 10%
f) Innego palca dłoni 5%

g) Jednej kończyny dolnej przez wyłuszczanie jej 
w stawie biodrowym 60%

h) Jednej kończyny dolnej poniżej stawu biodrowego, 
powyżej stawu kolanowego 50%

i) Jednej kończyny dolnej na poziomie stawu kolano-
wego 50%

j) Jednej kończyny dolnej w obrębie podudzia 45%
k) Jednej całej stopy 40%
l) Jednej stopy w obrębie śródstopia 30%

m) Jednego palucha 5%
n) Innego palca stopy 2%

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NASTEPSTW  
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW– WARIANT I

TABELA ZŁAMAŃ

Lp. Rodzaj złamania Wysokość świadczenia w % 
sumy ubezpieczenia

1.

Złamanie kości czaszki (podstawy, sklepienia, twa-
rzoczaszki), złamania kości miednicy (z wyjątkiem 
izolowanych złamań kości łonowej lub kulszowej, 
krzyżowej oraz ogonowej) oraz kości w obrębie 
stawu biodrowego (panewka stawu, nasady bliższej 
kości udowej, złamania przezkrętarzowe, złamania 
podkrętarzowe)

a) otwarte 10%
b) zamknięte 6%
2. Złamania kości udowej, pięty:
a) otwarte 8%
b) zamknięte 6%

3. Złamania kości podudzia, obojczyka, kostki, łokcia, ko-
ści ramiennej lub przedramiennej (w tym nadgarstka):

a) otwarte 8%
b) zamknięte 6%
4. Złamanie żuchwy
a) otwarte 8%
b) zamknięte 4%

5.
Złamania łopatki, rzepki, mostka, śródręcza (poza 
palcami i nadgarstkiem), stopy (z wyjątkiem palców 
i pięty):

a) otwarte 6%
b) zamknięte 4%
6. Złamania kręgosłupa 
a) złamania trzonów 4%

c) złamania wyrostków poprzecznych, kolczystych i łu-
ków kręgowych 2%

7.
Złamania żeber, kości ogonowej, szczęki, nosa, izo-
lowane złamania krętarzy, kości łonowej, kulszowej, 
krzyżowej, ogonowej, talerza biodrowego.

a) otwarte 4%
b) zamknięte 2%

8. Złamania palca lub palców u nóg, palca lub palców 
dłoni:

a) jednego palca 1%
b) dwóch lub więcej palców 2%
9. utrata zębów stałych 1%
a) Łącznie nie więcej niż 4%

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW  
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW– WARIANT I

TABELA ZWICHNIĘĆ

Lp. Rodzaj zwichnięcia Wysokość świadczenia w % 
sumy ubezpieczenia

1. Zwichnięcie stawu biodrowego 12%
2. Zwichnięcie stawu kolanowego 10%
3. Zwichnięcie stawu skokowego 6%
4. Zwichnięcie stawu ramiennego 6%
5. Zwichnięcie stawu łokciowego 6%
6. Zwichnięcie kciuka lub palucha 2%
7. Zwichnięcie palca II- V – za każdy palec 1%

 


