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Skorowidz
Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa 
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (dalej „OWUD”).

Rodzaj informacji Numer zapisu

1.  Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 
lub wartości wykupu ubezpieczenia.

§ 3 w związku z § 2 ust. 1 pkt 5, 7; 
§ 5;
§ 8; 
§ 15;
§ 16;
§ 17.

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

§ 2 ust. 1 pkt 7;
§ 3 ust. 2;
§ 4;
§ 15;
§ 17 ust. 4–7.
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ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE
1� Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego stosuje się do umów Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek 

Nieszczęśliwego Wypadku zawieranych przez Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółkę Akcyjną�

2� Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku stanowią integralną część Umowy 

dodatkowej zawartej na ich podstawie�

3� Zawarcie i obowiązywanie Umowy dodatkowej uzależnione jest od zawarcia i obowiązywania Umowy podstawowej�

4� Polisa może regulować prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia, w tym Umowy dodatkowej, w sposób odbiegający od niniejszych Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku�

§ 2. DEFINICJE
1� W niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, zwanych 

dalej „OWUD”, w Polisie, załącznikach, aneksach oraz we wszelkich dokumentach wystawianych w związku z Umową ubezpieczenia wymienionym 

poniżej terminom nadano następujące znaczenia:

1) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, w następstwie którego Ubezpieczony 

doznał uszkodzenia ciała lub zmarł� Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się żadnych chorób ani infekcji (w tym występujących nagle); 

2) Okres ubezpieczenia – okres pomiędzy dniem rozpoczęcia odpowiedzialności i dniem zakończenia odpowiedzialności z tytułu Umowy dodatkowej� 

Wymienione daty podane są w Polisie;

3) Składka – składka z tytułu Umowy dodatkowej, której wysokość, częstotliwość oraz okres opłacania podane są w Polisie;

4) Składka całkowita – składka z tytułu Umowy ubezpieczenia, będąca sumą składki z Umowy podstawowej i składek z Umów dodatkowych, której 

wysokość, częstotliwość oraz okres opłacania podane są w Polisie;

5) Suma ubezpieczenia – kwota określona w Polisie, stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości Świadczenia z tytułu Umowy dodatkowej;

6) Świadczenie – wypłata osobie uprawnionej kwoty należnej z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z postanowieniami rozdz� 4 

niniejszych OWUD;

7) Trwałe inwalidztwo – występowanie jednej lub więcej z poniższych okoliczności będących wynikiem Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce 

nie później niż przed Rocznicą polisy przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego wieku 70 lat:

a) utrata jednej dłoni lub jednej stopy;

b) utrata wszystkich palców jednej dłoni;

c) utrata obydwu dłoni lub obydwu stóp;

d) całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w jednym oku;

e) całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w obojgu oczach; 

f) całkowita i nieodwracalna utrata słuchu w obojgu uszach; 

g) całkowita i nieodwracalna utrata mowy;

h) całkowity i nieodwracalny paraliż całego ciała;

i) całkowita i nieodwracalna utrata samodzielności w wykonywaniu czynności niezbędnych do życia, tzn� stwierdzona przez lekarza nieodwracalna 

niezdolność do samodzielnego wykonywania trzech lub więcej z wymienionych czynności życiowych: mycie się, odżywianie się, korzystanie  

z toalety, ubieranie się, przemieszczanie się, poruszanie się;

j) znaczny stopień niepełnosprawności rozumiany jako:

– niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy lub

– zdolność do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej�

Znaczny stopień niepełnosprawności musi utrzymywać się nieprzerwanie przez 1 rok, licząc od daty Nieszczęśliwego wypadku, i na zakończenie 

tego okresu pozostawać trwały�

Na potrzeby definicji Trwałego inwalidztwa za utratę części ciała uważa się również całkowitą i nieodwracalną utratę władzy w tej części ciała�

8) Ubezpieczony – osoba wskazana w Polisie jako ubezpieczony z tytułu Umowy podstawowej oraz Umowy dodatkowej, której życie i zdrowie jest 

przedmiotem Umowy ubezpieczenia;

9) Umowa dodatkowa – umowa Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku rozszerzająca 

przedmiot i zakres Umowy podstawowej, zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego pomiędzy Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA  

na podstawie niniejszych OWUD, której zawarcie będzie potwierdzone Polisą lub aneksem do Polisy;

10) Umowa podstawowa – umowa ubezpieczenia na życie zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego pomiędzy Ubezpieczającym a Pramerica Życie  

TUiR SA, wskazana w Polisie jako umowa podstawowa;

11) Wiek Ubezpieczonego – liczba ukończonych, pełnych lat życia Ubezpieczonego;

12) Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie, które wystąpiło w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA, będące w zakresie ubezpieczenia 

zgodnie z postanowieniami rozdz� 2 § 3 ust� 2 niniejszych OWUD�

2� Jeżeli niniejsze OWUD nie stanowią inaczej, terminy zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczących Umowy podstawowej mają takie 

samo znaczenie w niniejszych OWUD�
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ROZDZIAŁ 2.  PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK 
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

§ 3.  PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK 
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

1� Przedmiotem Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku jest życie i zdrowie Ubezpieczonego�

2� Zakres Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku obejmuje, z zastrzeżeniem rozdz� 2 § 4, 

poniższe Zdarzenia ubezpieczeniowe:

1) śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu Umowy dodatkowej, lecz nie później  

niż 180 dni od daty zajścia Nieszczęśliwego wypadku;

2) Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego (zdefiniowane w rozdz� 1 § 2 ust� 1 pkt 7), które wystąpiło w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA 

z tytułu Umowy dodatkowej, lecz nie później niż w ciągu 180 dni od daty zajścia Nieszczęśliwego wypadku;

których jedyną i bezpośrednią przyczyną były obrażenia ciała spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce w okresie odpowiedzialności 

Pramerica Życie TUiR SA�

§ 4. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1� Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności i nie wypłaci Świadczenia, jeżeli śmierć lub Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego nastąpiły 

wskutek Nieszczęśliwego wypadku powstałego w wyniku:

1) wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez Ubezpieczonego będącego pod wpływem narkotyków, alkoholu, środków odurzających  

lub substancji psychotropowych, w tym również leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza;

2) działań o charakterze wojennym (do których zalicza się również działania w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym tzw� kontyngentów);

3) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu�

2� Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z tytułu śmierci oraz Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego i nie wypłaci Świadczenia, jeśli 

zdarzenia te były skutkiem próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego 

poczytalności�

3� Pramerica Życie TUiR SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych okoliczności, o które zapytała przed zawarciem Umowy dodatkowej, 

a które zostały zatajone lub podane niezgodnie z prawdą przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego� Jeżeli do zatajenia lub podania niezgodnych  

z prawdą okoliczności doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe 

i jego następstwa są skutkiem okoliczności, które zostały zatajone lub podane niezgodnie z prawdą, co powoduje wyłączenie odpowiedzialności  

Pramerica Życie TUiR SA za skutki tych okoliczności�

4� Jeżeli do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie 3 lat od zawarcia Umowy dodatkowej, Pramerica Życie TUiR SA nie może podnieść zarzutu, 

że przy zawieraniu Umowy dodatkowej podano informacje nieprawdziwe, w szczególności że została zatajona choroba Ubezpieczonego�

ROZDZIAŁ 3. UMOWA DODATKOWA

§ 5. ZAWARCIE UMOWY DODATKOWEJ
1� Umowa dodatkowa może zostać zawarta pod warunkiem zawarcia Umowy podstawowej�

2� Umowę dodatkową zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku o ubezpieczenie podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego  

lub w trybie złożenia oferty zawarcia umowy skierowanej do Ubezpieczającego przez Pramerica Życie TUiR SA� Zawarcie Umowy dodatkowej zostanie 

potwierdzone Polisą, a w przypadku gdy Umowa dodatkowa zawierana jest później niż Umowa podstawowa, aneksem do Polisy�

3� Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są podać do wiadomości Pramerica Życie TUiR SA wszystkie znane sobie okoliczności, o które  

Pramerica Życie TUiR SA zapyta przed zawarciem Umowy dodatkowej we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach� W przypadku niedopełnienia 

tego obowiązku przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego mają zastosowanie postanowienia rozdz� 2 § 4 ust� 3 i 4�

4� Pramerica Życie TUiR SA ma prawo odmówić zawarcia Umowy dodatkowej, o czym poinformuje Ubezpieczającego� W takim przypadku zapłacona przez 

Ubezpieczającego Składka zostanie zwrócona w całości�

5� Pramerica Życie TUiR SA może zaproponować zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką lub z obniżoną wysokością wnioskowanej Sumy 

ubezpieczenia, lub na warunkach odbiegających od niniejszych OWUD�

6� Jeśli Pramerica Życie TUiR SA zaproponuje zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką lub z obniżoną wysokością wnioskowanej Sumy ubezpieczenia, 

lub na warunkach odbiegających od niniejszych OWUD, wówczas zwróci na to uwagę Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu na piśmie przy doręczeniu 

odpowiednio Polisy lub aneksu do Polisy, informując jednocześnie o przysługującym Ubezpieczającemu prawie do zgłoszenia sprzeciwu w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania Polisy lub aneksu do Polisy� Jeśli Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu w tym terminie, Umowa dodatkowa zostaje uznana za zawartą 

zgodnie z treścią Polisy lub aneksu do Polisy następnego dnia po upływie tego terminu�

7� Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką, obniżoną wysokością Sumy ubezpieczenia 

lub na warunkach odbiegających od niniejszych OWUD, zapłacona przez Ubezpieczającego Składka zostanie zwrócona w całości�

8� Jeżeli nie umówiono się inaczej lub w razie wątpliwości, Umowę dodatkową uważa się za zawartą z dniem doręczenia przez Pramerica Życie TUiR SA 

Ubezpieczającemu Polisy lub aneksu do Polisy, z zastrzeżeniem ust� 6 i 7 niniejszego paragrafu� Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Umowy dodatkowej 

może rozpocząć się innego dnia niż dzień jej zawarcia (rozdz� 3 § 8 ust� 1)�
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§ 6. WIEK PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY DODATKOWEJ
1� Umowa dodatkowa może zostać zawarta, jeżeli w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczony ukończył 15 lat i ma nie więcej niż 60 lat�

§ 7. OKRES UBEZPIECZENIA
1� Umowa dodatkowa zawierana jest na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku 70 lat, z zastrzeżeniem możliwości rozwiązania 

Umowy dodatkowej przed upływem Okresu ubezpieczenia (rozdz� 3 § 14)� Za datę osiągnięcia określonego wieku uważa się Rocznicę polisy przypadającą 

bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego danego wieku�

§ 8. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUIR SA
1� Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu Umowy dodatkowej, w zakresie opisanym w rozdz� 2 § 3, rozpoczyna się od dnia określonego  

w Polisie albo od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu Umowy podstawowej (jeżeli przypada on później), ale w żadnym wypadku nie wcześniej 

niż od dnia zapłacenia w pełnej wysokości pierwszej Składki całkowitej zawierającej składkę z tytułu Umowy dodatkowej�

2� Koniec odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu Umowy dodatkowej następuje z dniem rozwiązania Umowy dodatkowej (rozdz� 3 § 14)�

§ 9. SUMA UBEZPIECZENIA
1� Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej jest ustalana przez strony Umowy ubezpieczenia i określona kwotowo w Polisie�

2� Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości Sumy ubezpieczenia, na jaką może zostać zawarta 

Umowa dodatkowa�

§ 10. OBNIŻENIE SUMY UBEZPIECZENIA
1� Wysokość Sumy ubezpieczenia może zostać obniżona na pisemny wniosek Ubezpieczającego, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego� Obniżenie 

wysokości Sumy ubezpieczenia skutkuje obniżeniem wysokości Składki�

2� Pramerica Życie TUiR SA może nie zaakceptować wniosku Ubezpieczającego o obniżenie Sumy ubezpieczenia, jeżeli powodowałoby to zmniejszenie 

Sumy ubezpieczenia poniżej wartości minimalnej obowiązującej w Pramerica Życie TUiR SA w dniu złożenia wniosku o obniżenie�

3� Obniżenie Sumy ubezpieczenia staje się skuteczne po wyrażeniu zgody przez Pramerica Życie TUiR SA na zmianę wysokości Sumy ubezpieczenia� 

Wówczas w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o obniżenie wysokości Sumy ubezpieczenia Pramerica Życie TUiR SA prześle Ubezpieczającemu 

aneks do Polisy uwzględniający zmienioną wysokość Składki, Składki całkowitej oraz Sumy ubezpieczenia, informując jednocześnie Ubezpieczonego  

o wprowadzonych zmianach i ich wpływie na wysokość Świadczeń przysługujących z tytułu Umowy dodatkowej�

§ 11. SKŁADKA Z TYTUŁU UMOWY DODATKOWEJ
1� Wysokość Składki z tytułu Umowy dodatkowej jest obliczana na podstawie Sumy ubezpieczenia oraz taryfy Pramerica Życie TUiR SA w zależności  

od Okresu ubezpieczenia oraz od oceny ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej przez Pramerica Życie TUiR SA w oparciu o czynniki obejmujące Wiek 

Ubezpieczonego w dniu akceptacji wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej, jego stan zdrowia, tryb życia, hobby, uprawiane sporty i wykonywany zawód� 

Wysokość Składki zależy również od okresu i częstotliwości jej opłacania, przy czym okres, częstotliwość opłacania i wysokość Składki z tytułu Umowy 

dodatkowej są określone w Polisie�

§ 12. CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA SKŁADKI
1� Składka z tytułu Umowy dodatkowej jest opłacana jednocześnie ze składką z tytułu Umowy podstawowej oraz na tych samych zasadach (tj� z tą samą 

częstotliwością i w ten sam sposób)�

§ 13. INDEKSACJA SKŁADKI
1� Indeksacja Składki oraz wynikający z niej wzrost Sumy ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej następują na zasadach przewidzianych dla indeksacji 

składki z Umowy podstawowej, zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczących Umowy podstawowej, z zastrzeżeniem postanowień  

ust� 2 i 3 poniżej�

2� W przypadku skorzystania przez Ubezpieczającego z prawa do indeksacji Składka ulega podwyższeniu zgodnie ze wskaźnikiem indeksacji, co powoduje 

wzrost Sumy ubezpieczenia o kwotę obliczoną przez Pramerica Życie TUiR SA� Kwota ta zostanie obliczona na podstawie taryfy składek Pramerica Życie 

TUiR SA, Wieku Ubezpieczonego w dniu dokonywania indeksacji oraz kwoty podwyższenia Składki i pozostałego okresu opłacania Składki�

3� Prawo do indeksacji składki z tytułu Umowy dodatkowej wygasa z dniem wygaśnięcia prawa do indeksacji składki z tytułu Umowy podstawowej�

§ 14. ROZWIĄZANIE UMOWY DODATKOWEJ
1� Rozwiązanie Umowy dodatkowej następuje:

1) z dniem wypłaty Świadczenia, którego wysokość łącznie z wypłaconymi poprzednio Świadczeniami z tytułu Umowy dodatkowej za wszystkie 

Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące Ubezpieczonego osiągnie 100% Sumy ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej;

2) z określonym w Polisie dniem zakończenia odpowiedzialności z tytułu Umowy dodatkowej;

3) w przypadku ukończenia przez Ubezpieczonego wieku 70 lat, przy czym Umowa dodatkowa zostaje rozwiązana w Rocznicę polisy przypadającą 

bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego wieku 70 lat;

4) z dniem rozwiązania Umowy podstawowej;

5) z dniem przekształcenia ubezpieczenia z Umowy podstawowej w Ubezpieczenie bezskładkowe, jeżeli postanowienia ogólnych warunków 

ubezpieczenia dotyczących Umowy podstawowej nie stanowią inaczej;

6) w przypadku odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy dodatkowej po jej zawarciu zgodnie z ust� 2 niniejszego paragrafu;

7) w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy dodatkowej�
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2� Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy dodatkowej poprzez doręczenie do Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia  

w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy dodatkowej� Jeżeli Pramerica Życie TUiR SA najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dodatkowej  

nie poinformuje Ubezpieczającego o prawie do odstąpienia od Umowy dodatkowej, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział  

się o tym prawie� W przypadku odstąpienia od Umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą Składkę,  

przy czym ma prawo zatrzymać część Składki należną za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej�

3� Ubezpieczający ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy dodatkowej w każdym czasie� W przypadku złożenia takiego oświadczenia 

Umowa dodatkowa zostaje rozwiązana z dniem otrzymania przez Pramerica Życie TUiR SA tegoż oświadczenia na piśmie�

4� W przypadku rozwiązania Umowy dodatkowej z przyczyny innej niż wymieniona w ust� 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Pramerica Życie TUiR SA zwraca 

Składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej�

ROZDZIAŁ 4. ŚWIADCZENIA

§ 15. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
1� W przypadku śmierci Ubezpieczonego wysokość Świadczenia należna uprawnionemu równa jest Sumie ubezpieczenia pomniejszonej o kwotę wcześniej 

wypłaconego Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa (o ile takie Świadczenie zostało wypłacone)�

2� Wysokość Świadczenia w poszczególnych przypadkach Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego, zdefiniowanych w rozdz� 1 § 2 ust� 1 pkt 7, jest równa 

Sumie ubezpieczenia z Umowy dodatkowej pomnożonej przez odpowiadający danemu przypadkowi Trwałego inwalidztwa procent Sumy ubezpieczenia 

wskazany w tabeli poniżej�

Lp. Przypadek Trwałego inwalidztwa
Procent  
Sumy 

ubezpieczenia

1� Utrata jednej dłoni lub jednej stopy 50%

2� Utrata wszystkich palców jednej dłoni 50%

3� Utrata obydwu dłoni lub obydwu stóp 100%

4� Całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w jednym oku 50%

5� Całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w obojgu oczach 100%

6� Całkowita i nieodwracalna utrata słuchu w obojgu uszach 100%

7� Całkowita i nieodwracalna utrata mowy 100%

8� Całkowity i nieodwracalny paraliż całego ciała 100%

9� Całkowita i nieodwracalna utrata samodzielności 100%

10� Znaczny stopień niepełnosprawności 50%

Za utratę części ciała uważa się również całkowitą i nieodwracalną utratę władzy w tej części ciała�

3� Łączna kwota Świadczeń wypłaconych w okresie trwania Umowy dodatkowej za wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe nie może być wyższa niż 100% 

Sumy ubezpieczenia z Umowy dodatkowej�

§ 16. DOKUMENTY WYMAGANE DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1� W przypadku śmierci Ubezpieczonego do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA wymagane są następujące dokumenty:

1) wniosek o wypłatę Świadczenia;

2) kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej;

3) akt zgonu oraz zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci (np� karta zgonu) wystawione przez lekarza lub właściwe organy;

4) dokumentacja dotycząca Nieszczęśliwego wypadku�

2� W przypadku Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA wymagane są następujące dokumenty:

1) wniosek o wypłatę Świadczenia;

2) kopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego;

3) dokumentacja medyczna dotycząca zgłaszanego Zdarzenia ubezpieczeniowego;

4) dokumentacja dotycząca Nieszczęśliwego wypadku�

3� W celu ustalenia prawa do Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego Pramerica Życie TUiR SA może wymagać, aby Ubezpieczony 

poddał się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych� Zakres badań podany 

będzie w skierowaniu, a ich koszt pokrywa Pramerica Życie TUiR SA�

4� Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od osoby uprawnionej do otrzymania Świadczenia innych dokumentów niezbędnych do ustalenia 

odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA� Rozpatrując wniosek o wypłatę Świadczenia, Pramerica Życie TUiR SA poinformuje osobę uprawnioną  

o dokumentach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności�

5� Jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty dotyczące Zdarzenia ubezpieczeniowego muszą  

być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa� W takim przypadku osoba uprawniona z tytułu Umowy ubezpieczenia jest zobowiązana  

do dostarczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do Świadczenia przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego�

6� Wszelkie dokumenty konieczne do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA muszą być dostarczone w oryginałach, urzędowych odpisach 

lub kopiach poświadczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub poświadczonych przez Pramerica Życie TUiR SA na podstawie oryginału�
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§ 17. WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1� Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Świadczenie z tytułu Umowy dodatkowej w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 

postanowień rozdz� 4 § 15 ust� 2 i 3�

2� W przypadku śmierci Ubezpieczonego Świadczenie zostanie wypłacone tej samej osobie, która jest uprawniona do otrzymania Świadczenia z tytułu 

Umowy podstawowej�

3� W przypadku Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego Świadczenie zostanie wypłacone Ubezpieczonemu�

4� W przypadku nabycia prawa do Świadczenia z tytułu utraty wszystkich palców jednej dłoni (rozdz� 4 § 15 ust� 2 pkt 2) Ubezpieczonemu nie przysługuje 

Świadczenie z tytułu późniejszej utraty tej dłoni (rozdz� 4 § 15 ust� 2 pkt 1) niezależnie od tego, czy utrata dłoni była konsekwencją tego samego 

Nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę palców, czy też nastąpiła wskutek innego Nieszczęśliwego wypadku�

5� W przypadku utraty dłoni (rozdz� 4 § 15 ust� 2 pkt 1) Ubezpieczonemu nie przysługuje Świadczenie z tytułu utraty wszystkich palców tej dłoni  

(rozdz� 4 § 15 ust� 2 pkt 2)�

6� W przypadku nabycia prawa do Świadczenia z powodu całkowitej i nieodwracalnej utraty władzy w danej części ciała Ubezpieczonemu  

nie przysługuje Świadczenie z tytułu późniejszej fizycznej utraty tej części ciała (niezależnie od tego, czy utrata tej części ciała była konsekwencją  

tego samego Nieszczęśliwego wypadku, który spowodował całkowitą i nieodwracalną utratę władzy w tej części ciała, czy też nastąpiła ona wskutek 

innego Nieszczęśliwego wypadku)�

7� W razie zajścia Nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany 

jest zawiadomić o nim Pramerica Życie TUiR SA nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zajścia Nieszczęśliwego wypadku oraz umożliwić  

Pramerica Życie TUiR SA zbadanie jego okoliczności, a także zapewnić dostęp do wszelkich informacji dotyczących Nieszczęśliwego wypadku�

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1� W przypadku zawarcia Umowy dodatkowej staje się ona integralną częścią Umowy ubezpieczenia i podlega interpretacji łącznie z Umową podstawową 

(z zastrzeżeniem możliwości wygaśnięcia Umowy dodatkowej przed terminem wygaśnięcia Umowy podstawowej)�

2� W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWUD stosuje się odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących Umowy 

podstawowej�

§ 19. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE OWUD I DATA UCHWAŁY
1� Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku zostały zatwierdzone uchwałą  

nr 3/4/2018 Zarządu Pramerica Życie TUiR SA z dnia 18 kwietnia 2018 r� i wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r�

Aneta Podyma-Milczarek

Prezes Zarządu

Pramerica Życie TUiR SA

Helena Gosk

Wiceprezes Zarządu 

Pramerica Życie TUiR SA
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Pramerica Życie TUiR SA
al. Jana Pawla II 17
00-854 Warszawa
tel. +48 22 329 30 00 infolinia: 800 33 55 33 www.pramerica.pl

PRAMERICA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA,
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, 
 kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000 złotych w całości opłacony.
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