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WYPADEK ZGONU UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
BRP-1618
Numer jednostki redakcyjnej
z wzorca umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy
wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub ich obniżenia
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RODZAJ INFORMACJI

POLISA DLA CIEBIE
OGÓLNE WARUNKI D ODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
BRP-1618

1.

2.
3.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Umowa Dodatkowa zawarta na podstawie niniejszych ogólnych warunków dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
o symbolu BRP-1618 (zwanych dalej OWDU), stanowi integralną część umowy
ubezpieczenia na życie POLISA DLA CIEBIE (zwanej dalej Umową Podstawową) i stanowi
rozszerzenie zakresu ochrony z jej tytułu.
Warunkiem zawarcia Umowy Dodatkowej jest zawarcie Umowy Podstawowej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWDU stosuje się odpowiednio
postanowienia Umowy Podstawowej.

2.

1.

1.

1.
2.

1.

1.
2.

1.

Wypowiedzenie Umowy Dodatkowej nie skutkuje wypowiedzeniem Umowy Podstawowej.

1.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 9.
Sumę ubezpieczenia ustalają strony przy zawieraniu Umowy Dodatkowej.

1.

DEFINICJE
§ 1.
Ilekroć w niniejszych OWDU użyto określenia:
1) nieszczęśliwy wypadek – rozumie się przez to zdarzenie spełniające łącznie
następujące warunki: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli
Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych OWDU do kategorii nieszczęśliwego wypadku
nie zalicza się chorób, w tym również występujących nagle lub ujawnionych w następstwie
nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących przyczynę nieszczęśliwego wypadku, a także
czynników chorobotwórczych wywołujących chorobę infekcyjną (bakterie, wirusy lub
pasożyty);
2) sporty ekstremalne – rozumie się przez to: sporty wodne - jet skiing, hydrospeed,
kanioning, kitesurfing, nurkowanie, ocean rafting, rafting, samotne wyprawy morskie
i oceaniczne, surfing, wakeboarding, wędkarstwo pełnomorskie, whitewater, windsurfing;
sporty zimowe - freeskiing, mono-ski, snowboard poza trasami narciarskimi, wyprawy
polarne i wysokogórskie; sporty powietrzne - abseiling, akrobacje powietrzne, bungee
jumping, dream jumping, free jumping, freegull, loty balonowe, paragliding/paralotniarstwo,
wspinaczka skałkowa, zjazdy linowe; sporty ziemne – ewolucje na deskorolkach,
łyżworolkach i BMX-ach, handbike, cross i rajd konny, Krav maga, paintball, (jeśli
uczestnicy nie są członkami klubu lub nie posiadają stroju ochronnego), sandboarding,
saneczki uliczne, strzelanie poza strzelnicą, zorbing;
3) nadużycie leków – rozumie się przez to używanie leków lub parafarmaceutyków
w dawkach przekraczających zalecenia lekarza lub producenta;
4) zawodowe uprawianie sportu – uprawianie sportu w celach zarobkowych.
Pojęcia używane w OWDU i niezdefiniowane powyżej otrzymują znaczenie nadane im w OWU.
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2.

2.
3.
4.

5.

6.

1.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 2.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej polega na wypłacie
w przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenia
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej nie obejmuje zdarzeń
będących wynikiem wypadków zaistniałych przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej.

2.

3.

UMOWA DODATKOWA
warunki zawarcia Umowy Dodatkowej
§ 3.
Umowa Dodatkowa może zostać zawarta wyłącznie jako rozszerzenie zakresu ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu z tytułu Umowy Podstawowej.

1.

zasady zawarcia i przystąpienia do Umowy Dodatkowej
§ 4.
Umowę Dodatkową zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie
Umowy Dodatkowej.
§ 5.
Zawarcie Umowy Dodatkowej łącznie z Umową Podstawową Towarzystwo potwierdza
wystawieniem polisy.
W przypadku, gdy Umowa Dodatkowa zostaje zawarta w okresie trwania Umowy
Podstawowej, jej zawarcie Towarzystwo potwierdza stosownym aneksem do polisy.
czas trwania Umowy Dodatkowej
§ 6.
Umowę Dodatkową zawiera się na czas nieokreślony, z dniem potwierdzonym w polisie
lub w aneksie do polisy.

2.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY DODATKOWEJ
§ 7.
Ubezpieczający posiada prawo odstąpienia od Umowy Dodatkowej na zasadach
określonych w Umowie Podstawowej.
Odstąpienie od Umowy Dodatkowej nie skutkuje odstąpieniem od Umowy Podstawowej.

3.

WYPOWIEDZENIE UMOWY DODATKOWEJ
§ 8.
Ubezpieczający posiada prawo wypowiedzenia Umowy Dodatkowej na zasadach
określonych w Umowie Podstawowej.
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SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA I SPOSÓB PŁATNOŚCI
§ 10.
Składka obliczana jest zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie w dniu złożenia wniosku
o zawarcie Umowy Dodatkowej taryfą składek, w zależności od:
1) wysokości świadczenia,
2) wieku Ubezpieczonego,
3) częstotliwości opłacania składek.
Wysokości składki i świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej potwierdzone są w polisie
ubezpieczeniowej lub w aneksie do polisy.
Składka z tytułu Umowy Dodatkowej powinna być opłacana łącznie ze składką z tytułu
Umowy Podstawowej. Wpłata niepełnej składki będzie zaliczana w pierwszej kolejności na
poczet składki należnej z tytułu Umowy Podstawowej.
W przypadku nieopłacenia w terminie składki należnej z tytułu Umowy Dodatkowej,
Towarzystwo na piśmie wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki wyznaczając
dodatkowy 7 dniowy termin jej zapłaty, podając skutki niezapłacenia składki
ubezpieczeniowej w tym terminie.
Jeżeli składka nie zostanie opłacona w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 4
powyżej, Umowę Dodatkową uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze
skutkiem natychmiastowym na dzień, w którym upłynął termin zapłaty składki, wynikający
z postanowień ust. 3 powyżej.
W przypadku opłacenia zaległej składki w dodatkowym terminie, o którym mowa
w ust. 4 powyżej, Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej z zachowaniem
ciągłości odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 11.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej rozpoczyna się od dnia
potwierdzonego w polisie lub w aneksie do polisy, nie wcześniej jednak niż od pierwszego
dnia okresu polisowego Umowy Podstawowej, za który składka została opłacona łącznie
ze składką z tytułu Umowy Dodatkowej.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej wygasa:
1) w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy Podstawowej,
2) w dniu, w którym odstąpienie od Umowy Dodatkowej lub jej wypowiedzenie stało
się skuteczne,
3) w dniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 OWDU,
4) w dniu zgonu Ubezpieczonego.
W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej, Towarzystwo zobowiązane jest do
zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 12.
Odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona w przypadku wystąpienia zdarzeń,
będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z wykonywaniem
przez Ubezpieczonego, należących do jego obowiązków służbowych, następujących prac:
1) budowlanych i/lub wydobywczych pod ziemią,
2) na wysokości ponad 5 metrów,
3) wymagających dysponowania bronią,
4) wymagających kontaktu z substancjami wybuchowymi, żrącymi lub łatwopalnymi,
5) związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń wysokiego napięcia,
6) w powietrzu na pokładzie samolotu bądź innego środka komunikacji powietrznej,
7) na morzu poza obszarem wód terytorialnych,
8) połowu ryb z pokładu jednostki o długości poniżej 25 metrów,
9) pod wodą,
10) związanych z zawodem kaskadera, akrobaty bądź artysty cyrkowego,
11) związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.
Odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona w przypadku zdarzeń, będących
wynikiem popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa
umyślnego, działań wojennych, stanu wyjątkowego i wojennego, udziału Ubezpieczonego
w zamieszkach, rozruchach, skażenia chemicznego, radioaktywnego, jonizującego lub
katastrofy nuklearnej, samookaleczenia, popełnienia samobójstwa w okresie pierwszych
24 miesięcy trwania Umowy Dodatkowej.
Odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona w przypadku zdarzeń, będących wynikiem:
1) kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem:
a) w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków lub innych środków odurzających,
b) bez wymaganych i ważnych uprawnień do kierowania tym pojazdem,
c) niezarejestrowanym, nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub
aktualnych badań technicznych pojazdu lub innych dokumentów warunkujących

2)
3)
4)

1.

1.

2.

3.

1.
2.

dopuszczenie pojazdu do ruchu (jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu
obowiązuje wymóg rejestracji i dokonywania badań technicznych),
o ile czynniki wskazane w pkt b) i c) powyżej miały wpływ na powstanie zdarzenia,
katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne eksploatowane
przez koncesjonowanych przewoźników, gdy Ubezpieczony był członkiem załogi lub
pasażerem statku powietrznego,
działania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub
innych środków odurzających, lub w związku z nadużyciem leków,
uprawiania następujących sportów: lotniczych, sportów walki, sportów motorowych,
motocyklowych i motorowodnych, wszelkich form alpinizmu, speleologii, skoków
do wody, sportów ekstremalnych oraz wszelkich dyscyplin sportu uprawianych
zawodowo (zawodowe uprawianie sportu).

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ
§ 13.
W przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uprawnionym
do świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej jest osoba uprawniona do otrzymania
świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami ogólnych
warunków ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta Umowa Podstawowa.
ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA
§ 14.
W przypadku świadczeń należnych z tytułu Umowy Dodatkowej, postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta Umowa Podstawowa,
dotyczące zasad ustalania i wypłaty świadczenia z tytułu Umowy Podstawowej, stosuje
się odpowiednio.
Dokumentami potrzebnymi do ustalenia świadczenia, oprócz dokumentów, o których mowa
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, stanowiących treść danej Umowy Podstawowej, są:
1) odpis skrócony aktu zgonu,
2) dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu),
3) dokumenty potwierdzające datę wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,
okoliczności zajścia zdarzenia oraz potwierdzające związek przyczynowy pomiędzy
nieszczęśliwym wypadkiem a wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego.
W zależności od okoliczności Towarzystwo może zażądać innych dokumentów
niezbędnych do stwierdzenia zasadności roszczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.
Niniejsze OWDU wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.
Niniejsze OWDU zatwierdzone w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 6/04/2018
Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group z dnia 6 kwietnia 2018 r. mają zastosowanie do umów ubezpieczenia, w których
początek odpowiedzialności Towarzystwa przypada w dniu 1 czerwca 2018 r. lub
w terminie późniejszym.

Artur Borowiński
Prezes Zarządu

Piotr Tański
Członek Zarządu
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