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Poniżej w formularzu wskazujemy, które zapisy OWU lub OWUD zawierają podstawowe warunki 
umowy ubezpieczenia. Zobowiązuje nas do tego art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Rodzaj informacji Zapisy OWU lub OWUD, w których znajdziesz te 
informacje

Przesłanki wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub wartości 
wykupu ubezpieczenia

pkt 115 Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia 
na życie Ochrona z Plusem – indeks GNOW/21/04/09
pkt 1–6, pkt 11
Tabela inwalidztwa

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń uprawniające do odmowy 
wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub ich obniżenia

pkt 115 Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia 
na życie Ochrona z Plusem – indeks GNOW/21/04/09
pkt 7–9 

Pamiętaj, aby formularz do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia czytać 
łącznie z formularzem do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem.

Indeks GNIU/21/04/09

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia  
na wypadek inwalidztwa ubezpieczonego  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Te OWUD zatwierdził Zarząd uchwałą nr 2/09/03/2021 z 9 marca 2021 r. 
i wchodzą one w życie 9 kwietnia 2021 r.

Ważne informacje
Niektóre pojęcia definiujemy inaczej lub bardziej szczegółowo, niż jest 
to przyjęte potocznie. Definiujemy je w OWU w pkt 124 oraz na końcu 
OWUD. Jeśli to samo pojęcie zdefiniowane jest w OWU i OWUD, sto-
sujemy definicję, która jest w OWUD. Pamiętaj, aby czytać je uważnie.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
– co obejmuje nasze ubezpieczenie

 1.  Ubezpieczamy Twoje zdrowie.

 2.  Ubezpieczenie obejmuje inwalidztwo, które powstało w  następ-
stwie nieszczęśliwego wypadku, jeśli zdarzył się w okresie ochrony.

Świadczenie ubezpieczeniowe
–  komu i na jakich zasadach wypłacamy pieniądze 

z ubezpieczenia
 3.  W przypadku Twojego inwalidztwa wypłacimy Ci świadczenie w wy-

sokości określonej w pkt 4.

 4.  Za każdy 1% inwalidztwa wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia.

 5.  Procent inwalidztwa ustalamy zgodnie z Tabelą inwalidztwa w wer-
sji A albo Tabelą inwalidztwa w wersji B, które są załącznikami do 
tych OWUD. Zakres ochrony potwierdzamy w polisie lub dokumen-
cie umowy ubezpieczenia.

 6.  Procent inwalidztwa ustalamy po zakończeniu procesu leczenia i re-
habilitacji na podstawie dokumentacji medycznej.

 7.  Suma świadczeń w  danym roku polisy nie może być wyższa niż 
suma ubezpieczenia z tytułu tych OWUD.

 8.  Suma świadczeń w związku z  jednym nieszczęśliwym wypadkiem 
nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia z tytułu tych OWUD.

 9.  Jeśli inwalidztwo dotyczy narządu, którego czynności były upośle-
dzone przed nieszczęśliwym wypadkiem, wypłacimy świadczenie 
pomniejszone o procent inwalidztwa, jaki wynika z wcześniejszego 
upośledzenia czynności tego narządu.

 10.  Mamy prawo skierować Cię na badania medyczne na nasz koszt i do 
lekarza, którego wskażemy, aby ustalić prawo do świadczenia lub 
jego wysokość.

Zwróć uwagę na okoliczności, które wyłączają możliwość otrzymania 
świadczenia. Okoliczności te wskazane są powyżej powyżej oraz w pkt 
71–73, 75 i 78 OWU.

Definicje
– jak rozumiemy pojęcia w OWUD

 11.  W OWUD używamy pojęcia, które ma następujące znaczenie:

inwalidztwo – upośledzenie funkcji organizmu, które opisujemy 
w Tabeli inwalidztwa.


