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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, pkt 2, pkt 4–7, pkt 10, pkt 15

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 13, pkt 14

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

Indeks GNNPZ/21/04/09

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia  
na wypadek niezdolności ubezpieczonego do pracy zarobkowej  

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 koń-
cu OWUD. Jeśli to samo pojęcie zdefiniowane jest w OWU i OWUD, 
stosujemy definicję, która jest w tych OWUD. Pamiętaj, aby czytać je 
uważnie.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
– co obejmuje nasze ubezpieczenie

 1.  Ubezpieczamy Twoje zdrowie.

 2.  Ubezpieczenie obejmuje Twoją niezdolność do pracy zarobkowej 
spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, jeśli zdarzył się w okre-
sie ochrony.

Kogo ubezpieczamy
 3.  Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeśli nie ukończyłeś 55. roku 

życia.

Świadczenie ubezpieczeniowe
–  komu i na jakich zasadach wypłacamy pieniądze 

z ubezpieczenia
 4.  W przypadku Twojej niezdolności do pracy zarobkowej, orzeczonej 

przez właściwy organ, która rozpoczęła się w okresie naszej ochrony, 
wypłacimy Ci świadczenie ubezpieczeniowe, pod warunkiem że:

 1)  łączny okres, orzeczonej niezdolności do pracy zarobkowej wy-
nosi co najmniej 24 miesiące (pomiędzy okresami niezdolności 
do pracy zarobkowej może być łącznie 30 dni przerwy), oraz

 2)  dzień powstania Twojej niezdolności do pracy zarobkowej wy-
stąpił nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia nieszczęśli-
wego wypadku.

 5.  O niezdolności do pracy zarobkowej mogą orzec, działając na pod-
stawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i ren-
tach: właściwy lekarz orzecznik, sąd lub organ rentowy.

 6.  W przypadku braku prawa do ubiegania się o wydanie orzeczenia 
przez podmioty wskazane w pkt 5 o niezdolności do pracy zarob-
kowej może orzec nasz lekarz orzecznik na podstawie dokumentacji 
medycznej. W takim przypadku przyznamy świadczenie nie wcze-
śniej niż po upływie 180 dni od dnia nieszczęśliwego wypadku bę-
dącego przyczyną powstania niezdolności do pracy zarobkowej.

 7.  Mamy prawo skierować Cię na badania medyczne na nasz koszt i do 
lekarza, którego wskażemy, aby ustalić prawo do świadczenia.

 8.  Świadczenie wypłacamy z częstotliwością miesięczną.

 9.  Świadczenie zaczynamy wypłacać od najbliższego miesiąca kalen-
darzowego po złożeniu przez Ciebie wszystkich wymaganych doku-
mentów.

 10.  Świadczenie wypłacamy do zakończenia okresu, na jaki wydano 
orzeczenie potwierdzające niezdolność do pracy zarobkowej lub do 
zakończenia okresu, na jaki zostało przyznane prawo do świadcze-
nia z tytułu tych OWUD na podstawie pkt 6, jednak nie dłużej niż:

 1)  10 lat,

 2)  do dnia Twojej śmierci,

 3)  do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w  którym osią-
gniesz wiek emerytalny,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi najwcześniej.

 11.  Świadczenie wypłacamy do końca miesiąca kalendarzowego, za któ-
ry świadczenie jest należne.
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 12.  Jeśli od dnia powstania niezdolności do pracy zarobkowej do dnia 
rozpoczęcia wypłacania świadczenia upłynie więcej niż miesiąc 
kalendarzowy, pierwszą wypłatę świadczenia powiększymy o zale-
głe świadczenia, tj. wypłacimy świadczenie w wysokości stanowią-
cej iloczyn miesięcznej kwoty świadczenia i liczby pełnych miesięcy 
kalendarzowych niezdolności ubezpieczonego do pracy zarobkowej 
do dnia rozpoczęcia wypłacania świadczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności
– kiedy nasze ubezpieczenie nie działa

 13.  Nie wypłacimy świadczenia, jeżeli nieszczęśliwy wypadek będący 
przyczyną Twojej niezdolności do pracy zarobkowej został spowo-
dowany wskutek:

 1)  choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń 
psychicznych;

 2)  utraty przytomności poprzedzającej fizyczne obrażenia ciała, 
w tym napadów padaczkowych;

 3)  niezastosowania się przez Ciebie do zaleceń lekarskich poprzez 
niewyrażenie zgody na standardowe, powszechnie uznane pro-
cedury medyczne lub nieprzestrzeganie przez Ciebie zaleceń 
lekarskich;

 4)  poddania się przez Ciebie eksperymentowi medycznemu lub 
zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza 
kontrolą lekarza.

Zwróć uwagę na okoliczności, które wyłączają możliwość otrzymania 
świadczenia. Okoliczności te wskazaliśmy w  pkt 71, 73, 75 oraz 78 
OWU.

Koniec ochrony ubezpieczeniowej
– kiedy kończy się nasza ochrona

 14.  Poza przypadkami wskazanymi w pkt 28–32 OWU ochrona ubezpie-
czeniowa z tytułu tych OWUD wygasa po wystąpieniu wcześniejsze-
go z poniższych zdarzeń:

 1)  z ostatnim dniem roku polisy, w którym osiągnąłeś wiek emery-
talny;

 2)  z  dniem pierwszej wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego 
z tytułu Twojej niezdolności do pracy zarobkowej.

Definicje
– jak rozumiemy pojęcia w OWUD

 15.  W OWUD używamy pojęć, które mają następujące znaczenia:

 1)  dzień powstania niezdolności do pracy zarobkowej – dzień, 
od którego przyznano Ci świadczenie z  tytułu niezdolności do 
pracy zarobkowej zgodnie z przepisami prawa polskiego o eme-
ryturach i rentach, a w przypadku braku prawa do ubiegania się 
o  to świadczenie – 181. dzień nieprzerwanego trwania Twojej 
niezdolności do pracy zarobkowej;

 2)  niezdolność do pracy zarobkowej – całkowita niezdolność do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, trwająca nieprze-
rwanie minimum 24 miesiące lub oceniona zgodnie z  wiedzą 
medyczną jako mająca trwać minimum 24 miesiące, potwier-
dzona:

 a)  orzeczeniem właściwego lekarza orzecznika, sądu lub organu 
rentowego, lub

 b)  w przypadku braku prawa do ubiegania się o wydanie orze-
czenia, o którym mowa w lit. a – złożoną nam dokumentacją 
medyczną lub stwierdzona na podstawie badań wykonanych 
na nasze zlecenie i koszt;

 3)  wiek emerytalny – powszechny w Polsce wiek emerytalny, obo-
wiązujący:

 a)  w dniu, od którego przyznano Ci świadczenie z  tytułu nie-
zdolności do pracy zarobkowej zgodnie z przepisami prawa 
polskiego o emeryturach i rentach, lub

 b)  w przypadku braku prawa do świadczenia, o którym mowa 
w lit. a – w 181. dniu nieprzerwanego trwania Twojej niezdol-
ności do pracy zarobkowej. 


