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Ar ty kuł 1 - Przed miot i za kres ubez pie cze nia
1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest ży cie lub zdro wie Ubez pie czo ne go. 
2. Za kres ubez pie cze nia obej mu je śmierć lub trwa łe i cał ko wi te in wa lidz two Ubez pie czo ne go w wy ni ku

nie szczę śli we go wy pad ku ma ją ce go miej sce w okre sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej. 

Ar ty kuł 2 - Wa run ki za war cia umo wy, skład ka i su ma ubez pie cze nia
1. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na wnio sek Ubez pie cza ją ce go. 
2. To wa rzy stwo przed za war ciem umo wy do dat ko wej do ko nu je oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go w za -

kre sie sta nu zdro wia, dzia łal no ści za wo do wej, upra wia nych przez Ubez pie czo ne go spor tów. W wy -
ni ku tej ana li zy umo wa do dat ko wa mo że zo stać za war ta na wa run kach stan dar do wych, zmie nio nych
lub To wa rzy stwo mo że od mó wić za war cia umo wy do dat ko wej. 

3. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest łącz nie z umo wą pod sta wo wą. 
4. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na ta ki sam okres, na ja ki za war ta jest umo wa pod sta wo wa. 
5. Ubez pie cze niem mo że zo stać ob ję ta oso ba, któ rej wiek wy no si nie mniej niż 18 lat i nie wię cej niż

64 la ta w ro ku za wie ra nia umo wy do dat ko wej. 
6. Wy so kość su my ubez pie cze nia okre ślo na jest w umo wie. 
7. Skład ka ubez pie cze nio wa za umo wę do dat ko wą za le ży w szcze gól no ści od wy so ko ści su my ubez -

pie cze nia, czę sto tli wo ści płat no ści skład ki, oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go. To wa rzy stwo usta la
wy so kość skład ki na okres ubez pie cze nia. 

8. Skład ka za umo wę do dat ko wą do li cza na jest do skład ki za umo wę pod sta wo wą i płat na jest z tą sa -
mą czę sto tli wo ścią i w tych sa mych ter mi nach. 

Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek śmierci
lub trwałego i całkowitego
inwalidztwa w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

�

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio 
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, stosuje się do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek
śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku (umowa
dodatkowa). Umowy dodatkowe zawierane są jako rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia
podstawowego (umowy podstawowej) zawartej pomiędzy MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych a Ubezpieczającym.
Umowa dodatkowa stanowi uzupełnienie umowy podstawowej i może zostać zawarta tylko jako umowa
uzupełniająca do umowy podstawowej.

Definicje



Ar ty kuł 3 - Ogra ni cze nia i wy łą cze nia od po wie dzial no ści
1. W przy pad ku śmier ci Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku To wa rzy stwo nie od po -

wia da za zda rze nie ubez pie cze nio we bę dą ce wy ni kiem: 
1) dzia łań wo jen nych lub woj ny, in wa zji, woj ny do mo wej, po wsta nia, re wo lu cji, sta nu wo jen ne go, 
2) czyn ne go udzia łu Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, roz ru chach, za miesz kach, ak tach ter -

ro ru, 
3) ska że nia ra dio ak tyw ne go lub che micz ne go, 
4) dzia ła nia Ubez pie czo ne go pod wpły wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub środ ków tok sycz nych, z wy -

jąt kiem le ków za ży wa nych na zle ce nie le ka rza i w spo sób przez nie go za le co ny, 
5) upra wia nia wszel kich spor tów lot ni czych lub spor tów o wy so kim stop niu ry zy ka ta kich jak: wspi -

nacz ka wy so ko gór ska, spe le olo gia, nur ko wa nie, sko ki na li nie, spor ty mo to ro wod ne, wy ści gi sa -
mo cho do we i mo to cy klo we, spły wy gór ski mi rze ka mi, 

6) upra wia nia ćwi czeń akro ba tycz nych, udzia łu w kon kur sach bi cia re kor dów, 
7) sa mo oka le cze nia bądź prób sa mo oka le cze nia, 
8) sa mo bój stwa Ubez pie czo ne go, je że li je go śmierć na stą pi ła w okre sie pierw szych dwóch lat obo -

wią zy wa nia umo wy do dat ko wej, 
9) za bu rzeń psy chicz nych, 

10) na stę pu ją cych cho rób: uda ru mó zgu, za wa łu ser ca, wy le wu krwi do mó zgu, 
11) wy pad ku lot ni cze go ma ją ce go miej sce pod czas prze by wa nia Ubez pie czo ne go na po kła dzie sa -

mo lo tu in ne go niż sa mo lot pa sa żer skich li cen cjo no wa nych li nii lot ni czych. 
2. W przy pad ku trwa łe go i cał ko wi te go in wa lidz twa Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad -

ku To wa rzy stwo nie od po wia da za zda rze nie ubez pie cze nio we bę dą ce wy ni kiem: 
1) dzia łań wo jen nych lub woj ny, in wa zji, woj ny do mo wej, po wsta nia, re wo lu cji, sta nu wo jen ne go, 
2) czyn ne go udzia łu Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, roz ru chach, za miesz kach, ak tach ter -

ro ru, 
3) ska że nia ra dio ak tyw ne go lub che micz ne go, 
4) dzia ła nia Ubez pie czo ne go pod wpły wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub środ ków tok sycz nych, z wy -

jąt kiem le ków za ży wa nych na zle ce nie le ka rza i w spo sób przez nie go za le co ny, 
5) upra wia nia wszel kich spor tów lot ni czych lub spor tów o wy so kim stop niu ry zy ka ta kich jak: wspi -

nacz ka wy so ko gór ska, spe le olo gia, nur ko wa nie, sko ki na li nie, spor ty mo to ro wod ne, wy ści gi sa -
mo cho do we i mo to cy klo we, spły wy gór ski mi rze ka mi, 

6) upra wia nia ćwi czeń akro ba tycz nych, udzia łu w kon kur sach bi cia re kor dów, 
7) sa mo oka le cze nia bądź prób sa mo oka le cze nia, 
8) pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po jaz du me cha nicz ne go bez po sia da nia od po wied nich

upraw nień, 
9) za bu rzeń psy chicz nych, 

10) wy pad ku lot ni cze go ma ją ce go miej sce pod czas prze by wa nia Ubez pie czo ne go na po kła dzie sa -
mo lo tu in ne go niż sa mo lot pa sa żer skich li cen cjo no wa nych li nii lot ni czych. 

Ar ty kuł 4 - Wy   ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa 
1. Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa wo bec Ubez pie czo ne go na stę pu je w przy pad kach

okre ślo nych w umo wie pod sta wo wej oraz w przy pad ku: 
1) roz wią za nia umo wy pod sta wo wej, 
2) roz wią za nia umo wy do dat ko wej, 
3) w ostat nim dniu okre su ubez pie cze nia, przy pa da ją cym po 65 uro dzi nach Ubez pie czo ne go, 
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4) wy pła ty świad cze nia z ty tu łu umo wy pod sta wo wej, 
5) wy pła ty jed ne go ze świad czeń z ty tu łu umo wy do dat ko wej. 

2. Roz wią za nie umo wy pod sta wo wej skut ku je roz wią za niem umo wy do dat ko wej. 

Ar ty kuł 5 - Świad cze nie
1. Śmierć lub trwa łe i cał ko wi te in wa lidz two zo sta nie uzna ne za spo wo do wa ne nie szczę śli wym wy pad -

kiem, je że li śmierć lub trwa łe i cał ko wi te in wa lidz two wy stą pi ło przed upły wem 180 dni od da ty nie -
szczę śli we go wy pad ku, przy czym nie szczę śli wy wy pa dek mu si mieć miej sce w okre sie trwa nia
ochro ny ubez pie cze nio wej. 

2. W przy pad ku śmier ci Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku, Upo sa żo ny zo bo wią za -
ny jest przed sta wić To wa rzy stwu: 
1) Wnio sek o wy pła tę świad cze nia, 
2) Od pis ak tu zgo nu Ubez pie czo ne go, 
3) Do ku ment po twier dza ją cy toż sa mość Upo sa żo ne go, 
4) Za świad cze nie le kar skie stwier dza ją ce przy czy nę śmier ci Ubez pie czo ne go, 
5) Do ku men ta cję me dycz ną do ty czą cą nie szczę śli we go wy pad ku oraz do ku men ta cję do ty czą cą

przy czyn nie szczę śli we go wy pad ku, 
6) In ne do ku men ty wska za ne przez To wa rzy stwo ja ko nie zbęd ne do pod ję cia de cy zji o za sad no ści

zgła sza ne go rosz cze nia. 
3. W przy pad ku trwa łe go i cał ko wi te go in wa lidz twa Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad -

ku, Ubez pie czo ny, zo bo wią za ny jest przed sta wić To wa rzy stwu: 
1) Wnio sek o wy pła tę świad cze nia, 
2) Do ku ment po twier dza ją cy toż sa mość Ubez pie czo ne go, 
3) Za świad cze nie le kar skie: 

a) okre śla ją ce da tę, w któ rej trwa łe i cał ko wi te in wa lidz two zo sta ło orze czo ne, 
b) okre śla ją ce przy czy nę trwa łe go i cał ko wi te go in wa lidz twa, 
c) po twier dza ją ce, że Ubez pie czo ny jest trwa le nie zdol ny do wy ko ny wa nia ja kiej kol wiek dzia łal -

no ści za rob ko wej lub uzy ski wa nia ja kich kol wiek do cho dów i że mu si on ko rzy stać z po mo cy
osób trze cich w ce lu wy ko ny wa nia zwy kłych czyn no ści ży cio wych. 

4) Do ku men ta cję me dycz ną do ty czą cą nie szczę śli we go wy pad ku oraz do ku men ta cję do ty czą cą
przy czyn nie szczę śli we go wy pad ku,

5) In ne do ku men ty wska za ne przez To wa rzy stwo ja ko nie zbęd ne do pod ję cia de cy zji o za sad no ści
zgła sza ne go rosz cze nia.

Ar ty kuł 6 - Po sta no wie nia koń co we
1. W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szych ogól nych wa run kach do dat ko we go ubez pie cze nia na

wy pa dek śmier ci lub trwa łe go i cał ko wi te go in wa lidz twa w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku ma ją
za sto so wa nia ogól ne wa run ki ubez pie cze nia z umo wy pod sta wo wej. 

2. Pra wem wła ści wym w sto sun kach wy ni ka ją cych z umo wy do dat ko wej jest pra wo pol skie. 
3. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia wcho dzą w ży cie dnia 16 lu te go 2009 r. i ma ją za sto so wa -

nie do umów za wie ra nych od tej da ty. 
4. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne uchwa łą nr 1 Za rzą du MA CIF Ży cie 

To wa rzy stwo Ubez pie czeń Wza jem nych z dnia 12 lu te go 2009 r. 



Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek
poważnego zachorowania
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Za wał ser ca: 
Mar twi ca czę ści mięśnia ser ca wy wo ła na usta niem do pły wu krwi do okre ślo ne go ob sza ru mię śnia ser -
ca. Roz po zna nie do ko nu je się na pod sta wie na stę pu ją cych wy kład ni ków za wa łu ser ca: zmia ny stęże -
nia bio mar ke rów ser co wych w su ro wi cy krwi (tro po ni ny I, tro po ni ny T lub CK-MB) z co naj mniej jed ną
war to ścią prze kra cza ja cą 99. cen tyl za kre su re fe ren cyj ne go ze wspó łist nie jącym co naj mniej jed nym
z kli nicz nych wy kład ni ków nie do krwie nia mięśnia ser co we go: ob ja wy kli nicz ne za wa łu mięśnia ser co we -
go lub świe że zmia ny w EKG (no wo po wstałe unie sie nie lub ob ni że nie od cin ka ST-T, od wró ce nie załam -
ka T, pa to lo gicz ny za ła mek Q lub no wo po wstały blok le wej od no gi pęcz ka Hi sa). Ter min ten nie obej -
mu je in nych ostrych ze spo łów wień co wych. 

Udar mó zgu: 
Mar twi ca tkan ki mó zgo wej spo wo do wa na wyłącz nie przy czy na mi na czy nio wy mi zwią za ny mi z mó zgo -
wym prze pły wem krwi wy ni ka ją ca z prze rwa nia do pły wu krwi do okre ślo ne go ob sza ru mó zgo wia lub
krwo to ku do tkan ki mó zgo wej, po wo du ją ca po wsta nie trwałych ubyt ków neu ro lo gicz nych, ob ja wia jąca
się wy stą pie niem swie żych ob ja wów neu ro lo gicz nych uda ru mó zgu trwa ją cych dłu żej niż 24 h, po twier -
dzo nych w ba da niu to mo gra fii kom pu te ro wej lub jądro we go re zo nan su ma gne tycz ne go. Ter min ten nie
obej mu je epi zo dów prze mi ja ją ce go nie do krwie nia mó zgu (TIA), za wału mó zgu lub krwa wie nia śród -
czasz ko we go spo wo do wa nych ura zem, wtór nych krwo to ków do ist nie ją cych ognisk po uda ro wych. 

No wo twór zło śli wy: 
Cha rak te ry zu je się nie kon tro lo wa nym mno że niem się ko mó rek i ich roz prze strze nia niem się, po le ga ją -
cym na na cie ka niu i nisz cze niu tka nek przez cią głość. Roz po zna nie mu si być po twier dzo ne ba da niem
hi sto pa to lo gicz nym. Ter min ten obej mu je przy pad ki bia łacz ki, chło nia ka zło śli we go (w tym chło nia ka
skó ry), cho ro bę Hodg ki na, zło śli we no wo two ry szpi ku kost ne go i mię sa ka. Wy łą czo ne są na stę pu ją ce

�

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio 
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo do terminów tych dodaje
się poniższe definicje:

Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, stosuje
się do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania (umowa dodatkowa).
Umowy dodatkowe zawierane są jako rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia podstawowego
(umowa podstawowa) zawartej pomiędzy MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
a Ubezpieczającym.

Umowa dodatkowa stanowi uzupełnienie umowy podstawowej i może zostać zawarta tylko jako umowa
uzupełniająca do umowy podstawowej.

Definicje



sta ny cho ro bo we: no wo twór w naj wcze śniej szym sta dium przed in wa zyj nym (car ci no ma in si tu); dys pla -
zja oraz wszel kie zmia ny przed ra ko we; no wo two ry współ ist nie ją ce z za ka że niem wi ru sem HIV; no wo -
two ry skó ry in ne niż czer niak zło śli wy prze kra cza ją cy war stwę na skór ka; rak gru czo łu kro ko we go
w stop niu za awan so wa nia co naj mniej T2N0M0; rak bro daw ko wa ty tar czy cy ogra ni czo ny do gru czo łu
tar czo we go.

Prze szczep na rzą du: 
Prze szcze pie nie Ubez pie czo ne mu, któ ry jest bior cą jed ne go z na stę pu ją cych na rzą dów: ser ce, płu co,
wą tro ba, trzust ka, szpik kost ny (tak że przy za sto so wa niu ko mó rek ma cie rzy stych) po uprzed nim cał ko -
wi tym znisz cze niu wła sne go szpi ku bior cy. Ubez pie cze niem nie są ob ję te prze szcze py wy ko rzy stu ją ce
sa me ko mór ki ma cie rzy ste in ne niż wy żej wy mie nio ne. 

Po waż ne za cho ro wa nie: 
To sta ny cho ro bo we wy mie nio ne po wy żej, tj. za wał ser ca, udar mó zgu, no wo twór zło śli wy lub prze -
szczep na rzą du. 

Ar ty kuł 1 – Przed miot i za kres ubez pie cze nia
1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Ubez pie czo ne go. 
2. Za kres ubez pie cze nia obej mu je wy stą pie nie u Ubez pie czo ne go po waż ne go za cho ro wa nia w okre -

sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej. 

Ar ty kuł 2 – Wa run ki za war cia umo wy, skład ka i su ma ubez pie cze nia
1. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na wnio sek Ubez pie cza ją ce go. 
2. To wa rzy stwo przed za war ciem umo wy do dat ko wej do ko nu je oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go w za -

kre sie sta nu zdro wia, dzia łal no ści za wo do wej, upra wia nych przez Ubez pie czo ne go spor tów. W wy -
ni ku tej ana li zy umo wa do dat ko wa mo że zo stać za war ta na wa run kach stan dar do wych, zmie nio nych
lub To wa rzy stwo mo że od mó wić za war cia umo wy do dat ko wej. 

3. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest łącz nie z umo wą pod sta wo wą. 
4. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na ta ki sam okres, na ja ki za war ta jest umo wa pod sta wo wa. 
5. Ubez pie cze niem mo że zo stać ob ję ta oso ba, któ rej wiek wy no si nie mniej niż 18 lat i nie wię cej niż

54 la ta w ro ku za wie ra nia umo wy do dat ko wej, 
6. Ochro na ubez pie cze nio wa roz po czy na się po upły wie ka ren cji wy no szą cej 90 dni od da ty za war cia

umo wy do dat ko wej. Za okres ka ren cji To wa rzy stwo nie po bie ra skład ki ubez pie cze nio wej. 
7. Wy so kość su my ubez pie cze nia okre ślo na jest w umo wie. 
8. Składka ubezpieczeniowa za umowę dodatkową zależy w szczególności od wieku, wysokości sumy

ubezpieczenia, częstotliwości płatności składki, oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Towarzystwo
ustala wysokość składki na okres ubezpieczenia. 

9. Skład ka ubez pie cze nio wa za umo wę do dat ko wą do li cza na jest do skład ki za umo wę pod sta wo wą
i płat na jest z tą sa mą czę sto tli wo ścią i w tych sa mych ter mi nach. 
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Ar ty kuł 3 – Ogra ni cze nia i wy łą cze nia od po wie dzial no ści: 
1. To wa rzy stwo w okre sie pierw szych trzech lat obo wią zy wa nia umo wy do dat ko wej nie po no si od po -

wie dzial no ści za skut ki oko licz no ści, któ re nie zo sta ły po da ne do wia do mo ści To wa rzy stwa przy za -
wie ra niu umo wy do dat ko wej, a o któ re To wa rzy stwo za py ty wa ło we wnio sku lub w in nych pi smach.

2. To wa rzy stwo nie po no si od po wie dzial no ści, je że li po waż ne za cho ro wa nie zo sta ło zdia gno zo wa ne
lub le czo ne u Ubez pie czo ne go przed za war ciem umo wy do dat ko wej lub w okre sie ka ren cji oraz gdy
po waż ne za cho ro wa nie wy ni ka ze scho rzeń, któ re wy stą pi ły przed za war ciem umo wy do dat ko wej. 

3. W przy pad ku po waż ne go za cho ro wa nia Ubez pie czo ne go To wa rzy stwo nie od po wia da za zda rze nie
ubez pie cze nio we bę dą ce wy ni kiem: 
1) dzia łań wo jen nych lub woj ny, in wa zji, woj ny do mo wej, po wsta nia, re wo lu cji, sta nu wo jen ne go, 
2) czyn ne go udzia łu Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, roz ru chach, za miesz kach, ak tach ter -

ro ru, 
3) ska że nia ra dio ak tyw ne go lub che micz ne go, 
4) dzia ła nia Ubez pie czo ne go pod wpły wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub środ ków tok sycz nych, z wy -

jąt kiem le ków za ży wa nych na zle ce nie le ka rza i w spo sób przez nie go za le co ny, 
5) upra wia nia wszel kich spor tów lot ni czych lub spor tów o wy so kim stop niu ry zy ka ta kich jak: wspi -

nacz ka wy so ko gór ska, spe le olo gia, nur ko wa nie, sko ki na li nie, spor ty mo to ro wod ne, wy ści gi sa -
mo cho do we i mo to cy klo we, spły wy gór ski mi rze ka mi, 

6) upra wia nia ćwi czeń akro ba tycz nych, udzia łu w kon kur sach bi cia re kor dów, 
7) sa mo oka le cze nia bądź prób sa mo oka le cze nia. 

Ar ty kuł 4 – Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa 
1. Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa wo bec Ubez pie czo ne go na stę pu je w przy pad kach

okre ślo nych w umo wie pod sta wo wej oraz w przy pad ku: 
1) roz wią za nia umo wy pod sta wo wej, 
2) roz wią za nia umo wy do dat ko wej, 
3) w ostat nim dniu okre su ubez pie cze nia, przy pa da ją cym po 60 uro dzi nach Ubez pie czo ne go, 
4) wy pła ty świad cze nia z ty tu łu umo wy pod sta wo wej, 
5) wy pła ty świad cze nia z ty tu łu umo wy do dat ko wej. 

2. Roz wią za nie umo wy pod sta wo wej skut ku je roz wią za niem umo wy do dat ko wej. 

Ar ty kuł 5 – Świad cze nie
1. W przy pad ku po waż ne go za cho ro wa nia Ubez pie czo ne go, Ubez pie czo ny ma pra wo do jed no ra zo -

we go świad cze nia. 
2. Świad cze nie zo sta nie wy pła co ne, pod wa run kiem, że Ubez pie czo ny bę dzie po zo sta wał przy ży ciu

przez okres co naj mniej 30 dni od da ty zdia gno zo wa nia po waż ne go za cho ro wa nia. 
3. W przy pad ku wy stą pie nia po waż ne go za cho ro wa nia Ubez pie czo ne go, Ubez pie czo ny lub oso ba

zgła sza ją ca rosz cze nie, zo bo wią za ny jest przed sta wić To wa rzy stwu: 
1) Wnio sek o wy pła tę świad cze nia, 
2) Do ku ment po twier dza ją cy toż sa mość Ubez pie czo ne go, 
3) Za świad cze nie le kar skie po twier dza ją ce wy stą pie nie po waż ne go za cho ro wa nia, 
4) Peł ną do ku men ta cję me dycz ną do ty czą cą zdia gno zo wa nia i le cze nia po waż ne go za cho ro wa nia, 
5) In ne do ku men ty wska za ne przez To wa rzy stwo ja ko nie zbęd ne do pod ję cia de cy zji o za sad no ści

zgła sza ne go rosz cze nia. 
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4. W ce lu usta le nia za sad no ści zgła sza ne go rosz cze nia To wa rzy stwo ma pra wo skie ro wać Ubez pie -
czo ne go na ba da nia ana li tycz ne i le kar skie u wska za ne go przez To wa rzy stwo le ka rza. Koszt ba dań
po kry wa To wa rzy stwo. W przy pad ku od mo wy pod da nia się ba da niom przez Ubez pie czo ne go To wa -
rzy stwo mo że od mó wić wy pła ty świad cze nia. 

Ar ty kuł 6 – Po sta no wie nia koń co we
1. W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szych ogól nych wa run kach do dat ko we go ubez pie cze nia na

wy pa dek po waż ne go za cho ro wa nia ma ją za sto so wa nia ogól ne wa run ki ubez pie cze nia z umo wy
pod sta wo wej. 

2. Pra wem wła ści wym w sto sun kach wy ni ka ją cych z umo wy do dat ko wej jest pra wo pol skie. 
3. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia wcho dzą w ży cie dnia 1 stycznia 2013 r. i ma ją za sto so wa -

nie do umów za wie ra nych od tej da ty. 

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA 
NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA

Zatwierdzone uchwałą nr 2 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 
12 lutego 2009 r.

Zmienione uchwałą nr 5 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 
13 grudnia 2012 r.

Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 6 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
z dnia 13 grudnia 2012 r.
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Szpital
Za kład lecz nic twa za mknię te go, któ re go za da niem jest za pew nie nie ca ło do bo wej opie ki me dycz nej, za -
bie gów dia gno stycz nych, za bie gów te ra peu tycz nych w wa run kach sta łych i spe cjal nie do tych ce lów
przy sto so wa nych przez wy kwa li fi ko wa ny śred ni i wyż szy per so nel me dycz ny. De fi ni cja szpi ta la nie obej -
mu je: ośrod ków opie ki spo łecz nej, ho spi cjum, ośrod ków dla psy chicz nie cho rych, ośrod ków le cze nia
uza leż nień, ośrod ków sa na to ryj nych, re ha bi li ta cyj nych, uzdro wi sko wych oraz wy po czyn ko wych. Za
szpi tal nie uzna je się rów nież we wnętrz nych od dzia łów, wy dzia łów lub in nych jed no stek or ga ni za cyj nych
szpi ta la zaj mu ją cych się re ha bi li ta cją lub wy po czyn kiem pa cjen tów, jak rów nież le cze niem al ko ho li zmu
lub in nych uza leż nień.

Ar ty kuł 1 - Przed miot i za kres ubez pie cze nia
1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Ubez pie czo ne go. 
2. Za kres ubez pie cze nia obej mu je po byt Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli we go wy -

pad ku ma ją ce go miej sce w okre sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej. 

Ar ty kuł 2 - Wa run ki za war cia umo wy, skład ka i su ma ubez pie cze nia
1. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na wnio sek Ubez pie cza ją ce go. 
2. To wa rzy stwo przed za war ciem umo wy do dat ko wej do ko nu je oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go w za -

kre sie sta nu zdro wia, dzia łal no ści za wo do wej oraz upra wia nych przez Ubez pie czo ne go spor tów.
W wy ni ku tej ana li zy umo wa do dat ko wa mo że zo stać za war ta na wa run kach stan dar do wych, zmie -
nio nych lub To wa rzy stwo mo że od mó wić za war cia umo wy do dat ko wej. 

3. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest łącz nie z umo wą pod sta wo wą. 
4. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na ta ki sam okres, na ja ki za war ta jest umo wa pod sta wo wa. 

Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek pobytu
w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

�

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo do terminów tych dodaje
się poniższą definicję:

Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, stosuje się do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w
szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (umowa dodatkowa). Umowy dodatkowe zawierane są
jako rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia podstawowego (umowy podstawowej) zawartej
pomiędzy MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych a Ubezpieczającym.

Umowa dodatkowa stanowi uzupełnienie umowy podstawowej i może zostać zawarta tylko jako umowa
uzupełniająca do umowy podstawowej.

Definicje
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5. Ubez pie cze niem mo że zo stać ob ję ta oso ba, któ rej wiek wy no si nie mniej niż 18 lat i nie wię cej niż

64 la ta w ro ku za wie ra nia umo wy do dat ko wej. 
6. Wy so kość su my ubez pie cze nia okre ślo na jest w umo wie. 
7. Skład ka ubez pie cze nio wa za umo wę do dat ko wą za le ży w szcze gól no ści od wy so ko ści su my ubez -

pie cze nia, czę sto tli wo ści płat no ści skład ki, oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go. To wa rzy stwo usta la
wy so kość skład ki na okres ubez pie cze nia. 

8. Skład ka ubez pie cze nio wa za umo wę do dat ko wą do li cza na jest do skład ki za umo wę pod sta wo wą
i płat na jest z tą sa mą czę sto tli wo ścią i w tych sa mych ter mi nach. 

Ar ty kuł 3 - Ogra ni cze nia i wy łą cze nia od po wie dzial no ści
1. W przy pad ku po by tu Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku To wa rzy stwo

nie od po wia da za zda rze nie ubez pie cze nio we bę dą ce wy ni kiem: 
1) dzia łań wo jen nych lub woj ny, in wa zji, woj ny do mo wej, po wsta nia, re wo lu cji, sta nu wo jen ne go, 
2) czyn ne go udzia łu Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, roz ru chach, za miesz kach, ak tach ter -

ro ru, 
3) ska że nia ra dio ak tyw ne go lub che micz ne go, 
4) dzia ła nia Ubez pie czo ne go pod wpły wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub środ ków tok sycz nych, z wy -

jąt kiem le ków za ży wa nych na zle ce nie le ka rza i w spo sób przez nie go za le co ny, 
5) upra wia nia wszel kich spor tów lot ni czych lub spor tów o wy so kim stop niu ry zy ka ta kich jak: wspi -

nacz ka wy so ko gór ska, spe le olo gia, nur ko wa nie, sko ki na li nie, spor ty mo to ro wod ne, wy ści gi sa -
mo cho do we i mo to cy klo we, spły wy gór ski mi rze ka mi, 

6) upra wia nia ćwi czeń akro ba tycz nych, udzia łu w kon kur sach bi cia re kor dów, 
7) sa mo oka le cze nia bądź prób sa mo oka le cze nia, 
8) pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po jaz du me cha nicz ne go bez po sia da nia od po wied nich

upraw nień, 
9) za bu rzeń psy chicz nych, 
10)wy pad ku lot ni cze go ma ją ce go miej sce pod czas prze by wa nia Ubez pie czo ne go na po kła dzie sa -

mo lo tu in ne go niż sa mo lot pa sa żer skich li cen cjo no wa nych li nii lot ni czych. 

Ar ty kuł 4 Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa 
1. Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa wo bec Ubez pie czo ne go na stę pu je w przy pad kach

okre ślo nych w umo wie pod sta wo wej oraz w przy pad ku: 
1) roz wią za nia umo wy pod sta wo wej, 
2) roz wią za nia umo wy do dat ko wej, 
3) w ostat nim dniu okre su ubez pie cze nia, przy pa da ją cym po 65 uro dzi nach Ubez pie czo ne go, 
4) wy pła ty świad cze nia z ty tu łu umo wy pod sta wo wej. 
2. Roz wią za nie umo wy pod sta wo wej skut ku je roz wią za niem umo wy do dat ko wej. 

Ar ty kuł 5 - Świad cze nie
1. Po byt Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku zo sta nie uzna ny za spo wo -

do wa ny nie szczę śli wym wy pad kiem, je że li po byt w szpi ta lu roz po czął się przed upły wem 180 dni od
da ty nie szczę śli we go wy pad ku, przy czym nie szczę śli wy wy pa dek mu si mieć miej sce w okre sie trwa -
nia ochro ny ubez pie cze nio wej. 

2. To wa rzy stwo wy pła ci jed no świad cze nie z ty tu łu po by tu w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad -
ku trwa ją ce go wię cej niż 1 do ba, jed nak że nie wię cej niż za 90 dni po by tu w szpi ta lu w cią gu każ de -
go ro ku trwa nia umo wy do dat ko wej. 
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3. Wy so kość dzien ne go świad cze nia za po byt Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli we go

wy pad ku wy no si 100 zł. 
4. Świad cze nie z ty tu łu po by tu Ubez pie czo ne go w szpi ta lu płat ne jest od pierw sze go dnia po by tu

w szpi ta lu, z za strze że niem po sta no wień ust. 3. 
5. W przy pad ku po by tu Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku, Ubez pie czo -

ny zo bo wią za ny jest przed sta wić To wa rzy stwu: 
1) Wnio sek o wy pła tę świad cze nia
2) Do ku ment po twier dza ją cy toż sa mość Ubez pie czo ne go
3) Kar tę in for ma cyj ną le cze nia szpi tal ne go
4) Do ku men ta cję do ty czą cą przy czyn nie szczę śli we go wy pad ku
5) In ne do ku men ty wska za ne przez To wa rzy stwo ja ko nie zbęd ne do pod ję cia de cy zji o za sad no ści

zgła sza ne go rosz cze nia

Ar ty kuł 6 - Po sta no wie nia koń co we
1. W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szych ogól nych wa run kach do dat ko we go ubez pie cze nia

na wy pa dek po by tu Ubez pie czo ne go w szpi ta lu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku ma ją za sto -
so wa nia ogól ne wa run ki ubez pie cze nia z umo wy pod sta wo wej. 

2. Pra wem wła ści wym w sto sun kach wy ni ka ją cych z umo wy do dat ko wej jest pra wo pol skie. 
3. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia wcho dzą w ży cie dnia 16 lu te go 2009 r. i ma ją za sto so -

wa nie do umów za wie ra nych od tej da ty. 
4. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne uchwa łą nr 3 Za rzą du MA CIF Ży -

cie To wa rzy stwo Ubez pie czeń Wza jem nych z dnia 12 lu te go 2009 r. 
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Trwa ły uszczer bek na zdro wiu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku 
Trwa łe na ru sze nie spraw no ści or ga ni zmu po wsta łe w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku, któ re mu Ubez -
pie czo ny uległ w trak cie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej, je śli wy stą pi ło ono przed upły wem 180 dni
od da ty nie szczę śli we go wy pad ku. 

Ar ty kuł 1 – Przed miot i za kres ubez pie cze nia
1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Ubez pie czo ne go. 
2. Za kres ubez pie cze nia obej mu je wy stą pie nie Trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu w wy ni ku nie szczę śli -

we go wy pad ku. 

Ar ty kuł 2 – Wa run ki za war cia umo wy, skład ka i su ma ubez pie cze nia
1. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na wnio sek Ubez pie cza ją ce go. 
2. To wa rzy stwo przed za war ciem umo wy do dat ko wej do ko nu je oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go w za -

kre sie sta nu zdro wia, dzia łal no ści za wo do wej oraz upra wia nych przez Ubez pie czo ne go spor tów.
W wy ni ku tej ana li zy umo wa do dat ko wa mo że zo stać za war ta na wa run kach stan dar do wych, zmie -
nio nych lub To wa rzy stwo mo że od mó wić za war cia umo wy do dat ko wej. 

3. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest łącz nie z umo wą pod sta wo wą. 
4. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na ta ki sam okres, na ja ki za war ta jest umo wa pod sta wo wa. 
5. Ubez pie cze niem mo że zo stać ob ję ta oso ba, któ rej wiek wy no si nie mniej niż 18 lat i nie wię cej niż

64 la ta w ro ku za wie ra nia umo wy do dat ko wej. 
6. Wy so kość su my ubez pie cze nia okre ślo na jest w umo wie. 
7. Skład ka ubez pie cze nio wa za umo wę do dat ko wą za le ży w szcze gól no ści od wy so ko ści su my ubez -

pie cze nia, czę sto tli wo ści płat no ści skład ki, oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go. To wa rzy stwo usta la
wy so kość skład ki na okres ubez pie cze nia. 

8. Skład ka ubez pie cze nio wa za umo wę do dat ko wą do li cza na jest do skład ki za umo wę pod sta wo wą
i płat na jest z tą sa mą czę sto tli wo ścią i w tych sa mych ter mi nach. 

Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek
trwałego uszczerbku na zdrowiu 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

�

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo do terminów tych dodaje
się poniższą definicję:

Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, stosuje się do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek
trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (umowa dodatkowa). Umowy
dodatkowe zawierane są jako rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia podstawowego (umowy
podstawowej) zawartej pomiędzy MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
a Ubezpieczającym.

Umowa dodatkowa stanowi uzupełnienie umowy podstawowej i może zostać zawarta tylko jako umowa
uzupełniająca do umowy podstawowej.

Definicje
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Ar ty kuł 3 – Ogra ni cze nia i wy łą cze nia od po wie dzial no ści
1. W przy pad ku trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku

To wa rzy stwo nie od po wia da za zda rze nie ubez pie cze nio we bę dą ce wy ni kiem: 
1) dzia łań wo jen nych lub woj ny, in wa zji, woj ny do mo wej, po wsta nia, re wo lu cji, sta nu wo jen ne go, 
2) czyn ne go udzia łu Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, roz ru chach, za miesz kach, ak tach ter ro ru, 
3) ska że nia ra dio ak tyw ne go lub che micz ne go, 
4) dzia ła nia Ubez pie czo ne go pod wpły wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub środ ków tok sycz nych, z wy -

jąt kiem le ków za ży wa nych na zle ce nie le ka rza i w spo sób przez nie go za le co ny, 
5) upra wia nia wszel kich spor tów lot ni czych lub spor tów o wy so kim stop niu ry zy ka ta kich jak: wspi -

nacz ka wy so ko gór ska, spe le olo gia, nur ko wa nie, sko ki na li nie, spor ty mo to ro wod ne, wy ści gi sa -
mo cho do we i mo to cy klo we, spły wy gór ski mi rze ka mi, 

6) upra wia nia ćwi czeń akro ba tycz nych, udzia łu w kon kur sach bi cia re kor dów, 
7) sa mo oka le cze nia bądź prób sa mo oka le cze nia, 
8) pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po jaz du me cha nicz ne go bez po sia da nia od po wied nich

upraw nień, 
9) za bu rzeń psy chicz nych, 
10)wy pad ku lot ni cze go ma ją ce go miej sce pod czas prze by wa nia Ubez pie czo ne go na po kła dzie sa -

mo lo tu in ne go niż sa mo lot pa sa żer skich li cen cjo no wa nych li nii lot ni czych. 

Ar ty kuł 4 – Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa 
1. Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa wo bec Ubez pie czo ne go na stę pu je w przy pad kach

okre ślo nych w umo wie pod sta wo wej oraz w przy pad ku: 
1) roz wią za nia umo wy pod sta wo wej, 
2) roz wią za nia umo wy do dat ko wej, 
3) w ostat nim dniu okre su ubez pie cze nia, przy pa da ją cym po 65 uro dzi nach Ubez pie czo ne go, 
4) wy pła ty świad cze nia z ty tu łu umo wy pod sta wo wej, 
5) zaj ścia jed ne go lub wię cej zda rzeń ubez pie cze nio wych skut ku ją cych wy pła tą świad cze nia lub

świad czeń z ty tu łu umo wy do dat ko wej, wy czer pu ją cych su mę ubez pie cze nia. 
2. Roz wią za nie umo wy pod sta wo wej skut ku je roz wią za niem umo wy do dat ko wej. 

Ar ty kuł 5 – Świad cze nie
1. W przy pad ku trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku To wa rzy stwo wy -

pła ci Ubez pie czo ne mu, z za strze że niem art. 2, usta lo ny po ni żej pro cent su my ubez pie cze nia okre -
ślo nej w umo wie do dat ko wej: 

Kończyny górne
Utrata obu kończyn na wysokości ramienia 100%
Utrata jednej kończyny na wysokości ramienia 70%
Utrata obu kończyn na wysokości przedramienia 10 0%
Utrata jednej kończyny na wysokości przedramienia 60%
Utrata 1 dłoni 40%
Utrata 2 dłoni 60%
Utrata 5 palców ręki 30%

Utrata części ciała 
lub zmysłu: 

Procent sumy
ubezpieczenia:
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2. Świad cze nie z ty tu łu trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku nie mo że

prze kro czyć 100% su my ubez pie cze nia z umo wy do dat ko wej, bez wzglę du na licz bę zda rzeń ubez -
pie cze nio wych i za kres uszko dzeń cia ła. 

3. W przy pad ku wy stą pie nia trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu Ubez pie czo ny zo bo wią za ny jest przed -
sta wić To wa rzy stwu: 
1) Wnio sek o wy pła tę świad cze nia, 
2) Do ku ment po twier dza ją cy toż sa mość Ubez pie czo ne go, 
3) Do ku men ta cję do ty czą cą przy czyn nie szczę śli we go wy pad ku, 
4) Za świad cze nie le kar skie okre śla ją ce ro dzaj trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu, 
5) Do ku men ta cję me dycz ną zwią za ną z trwa łym uszczerb kiem na zdro wiu, 
6) In ne do ku men ty wska za ne przez To wa rzy stwo ja ko nie zbęd ne do pod ję cia de cy zji o za sad no ści

zgła sza ne go rosz cze nia. 
4. Przed ło żo ne To wa rzy stwu wy ni ki ba dań oraz in ne do ku men ty zwią za ne ze zgło szo nym rosz cze niem

nie ma ją cha rak te ru wy łącz nie wią żą ce go. W ce lu obiek tyw ne go usta le nia za sad no ści zgła sza ne go
rosz cze nia To wa rzy stwo ma pra wo skie ro wać Ubez pie czo ne go na ba da nia ana li tycz ne i le kar skie
u wska za ne go przez To wa rzy stwo le ka rza. Koszt ba dań po kry wa To wa rzy stwo. W przy pad ku od mo wy
pod da nia się ba da niom przez Ubez pie czo ne go To wa rzy stwo mo że od mó wić wy pła ty świad cze nia. 

5. Na pod sta wie ze bra nej do ku men ta cji To wa rzy stwo po dej mu je de cy zję o wy pła cie lub od mo wie wy -
pła ty świad cze nia z ty tu łu trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku. 

Ar ty kuł 6 – Po sta no wie nia koń co we
1. W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szych ogól nych wa run kach do dat ko we go ubez pie cze nia na

wy pa dek trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku ma ją za sto so wa nia
ogól ne wa run ki ubez pie cze nia z umo wy pod sta wo wej. 

2. Pra wem wła ści wym w sto sun kach wy ni ka ją cych z umo wy do dat ko wej jest pra wo pol skie. 
3. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia wcho dzą w ży cie dnia 16 lu te go 2009 r. i ma ją za sto so wa -

nie do umów za wie ra nych od tej da ty. 
4. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły za twier dzo ne uchwa łą nr 4 Za rzą du MA CIF Ży cie To -

wa rzy stwo Ubez pie czeń Wza jem nych z dnia 12 lu te go 2009 r.

Kończyny dolne
Utrata obu kończyn na wysokości ud 100%
Utrata jednej kończyny na wysokości uda 60%
Utrata obu kończyn na wysokości podudzia 100%
Utrata jednej kończyny na wysokości podudzia 50%
Utrata 1 stopy 40%
Utrata 2 stóp 60%
Utrata 5 palców stopy 20%

Zmysły
Utrata oka 50%
Trwała i nieodwracalna utrata mowy 100%
Trwała i nieodwracalna utrata słuchu 100%
Trwała i nieodwracalna utrata wzroku 100%

Oparzenia
III stopnia powyżej 15% powierzchni ciała 75% 



14

5
Trwa ła i cał ko wi ta nie zdol ność do pra cy
Stan nie spraw no ści Ubez pie czo ne go, trwa ją cy nie prze rwa nie przez 12 mie się cy, unie moż li wia ją cy mu
świad cze nie ja kiej kol wiek pra cy na pod sta wie sto sun ku pra cy, umo wy cy wil no praw nej, wy ko ny wa nia
wol ne go za wo du lub pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej, po twier dzo ny orze cze niem le ka rza
orzecz ni ka lub ko mi sji le kar skiej oraz de cy zją od po wied nie go or ga nu ren to we go o nie zdol no ści do pra -
cy orze czo nej na okres dłuż szy niż 5 lat; 

Ar ty kuł 1 – Przed miot i za kres ubez pie cze nia
1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Ubez pie czo ne go. 
2. Za kres ubez pie cze nia obej mu je wy stą pie nie w okre sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej trwa łej

i cał ko wi tej nie zdol no ści Ubez pie czo ne go do pra cy na sku tek przy czy ny, za ist nia łej w cza sie trwa nia
ochro ny ubez pie cze nio wej. 

Ar ty kuł 2 – Wa run ki za war cia umo wy, skład ka i su ma ubez pie cze nia
1. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na wnio sek Ubez pie cza ją ce go. 
2. To wa rzy stwo przed za war ciem umo wy do dat ko wej do ko nu je oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go w za -

kre sie sta nu zdro wia, dzia łal no ści za wo do wej oraz upra wia nych przez Ubez pie czo ne go spor tów.
W wy ni ku tej ana li zy umo wa do dat ko wa mo że zo stać za war ta na wa run kach stan dar do wych, zmie -
nio nych lub To wa rzy stwo mo że od mó wić za war cia umo wy do dat ko wej. 

3. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest łącz nie z umo wą pod sta wo wą. 
4. Umo wa do dat ko wa za wie ra na jest na ta ki sam okres, na ja ki za war ta jest umo wa pod sta wo wa. 
5. Ubez pie cze niem mo że zo stać ob ję ta oso ba, któ rej wiek wy no si nie mniej niż 18 lat i nie wię cej niż

54 la ta w ro ku za wie ra nia umo wy do dat ko wej. 
6. Wy so kość su my ubez pie cze nia okre ślo na jest w umo wie. 

Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek trwałej 
i całkowitej niezdolności do pracy

�

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo do terminów tych dodaje
się poniższą definicję:

Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do
pracy, stosuje się do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności
do pracy (umowa dodatkowa). Umowy dodatkowe zawierane są jako rozszerzenie zakresu umowy
ubezpieczenia podstawowego (umowy podstawowej) zawartej pomiędzy MACIF Ż ycie Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych a Ubezpieczającym.

Umowa dodatkowa stanowi uzupełnienie umowy podstawowej i może zostać zawarta tylko jako umowa
uzupełniająca do umowy podstawowej.

Definicje
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7. Skład ka ubez pie cze nio wa za umo wę do dat ko wą za le ży w szcze gól no ści od wie ku, wy so ko ści su my

ubez pie cze nia, czę sto tli wo ści płat no ści skład ki, oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go. To wa rzy stwo
usta la wy so kość skład ki na okres ubez pie cze nia. 

8. Skład ka ubez pie cze nio wa za umo wę do dat ko wą do li cza na jest do skład ki za umo wę pod sta wo wą 
i płat na jest z tą sa mą czę sto tli wo ścią i w tych sa mych ter mi nach.

Ar ty kuł 3 – Ogra ni cze nia i wy łą cze nia od po wie dzial no ści
1. To wa rzy stwo w okre sie pierw szych trzech lat obo wią zy wa nia umo wy do dat ko wej nie po no si od po -

wie dzial no ści za skut ki oko licz no ści, któ re nie zo sta ły po da ne do wia do mo ści To wa rzy stwa przy za -
wie ra niu umo wy do dat ko wej, a o któ re To wa rzy stwo za py ty wa ło we wnio sku lub w in nych pi smach.

2. W przy pad ku trwa łej i cał ko wi tej nie zdol no ści Ubez pie czo ne go do pra cy To wa rzy stwo nie od po wia -
da za zda rze nie ubez pie cze nio we bę dą ce wy ni kiem: 
1) dzia łań wo jen nych lub woj ny, in wa zji, woj ny do mo wej, po wsta nia, re wo lu cji, sta nu wo jen ne go, 
2) czyn ne go udzia łu Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, roz ru chach, za miesz kach, ak tach ter -

ro ru, 
3) ska że nia ra dio ak tyw ne go lub che micz ne go, 
4) dzia ła nia Ubez pie czo ne go pod wpły wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub środ ków tok sycz nych, z wy -

jąt kiem le ków za ży wa nych na zle ce nie le ka rza i w spo sób przez nie go za le co ny, 
5) upra wia nia wszel kich spor tów lot ni czych lub spor tów o wy so kim stop niu ry zy ka ta kich jak: wspi -

nacz ka wy so ko gór ska, spe le olo gia, nur ko wa nie, sko ki na li nie, spor ty mo to ro wod ne, wy ści gi sa -
mo cho do we i mo to cy klo we, spły wy gór ski mi rze ka mi, 

6) upra wia nia ćwi czeń akro ba tycz nych, udzia łu w kon kur sach bi cia re kor dów, 
7) sa mo oka le cze nia bądź prób sa mo oka le cze nia, 
8) pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po jaz du me cha nicz ne go bez po sia da nia od po wied nich

upraw nień, 
9) za bu rzeń psy chicz nych. 

Ar ty kuł 4 – Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa  
1. Wy ga śnię cie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa wo bec Ubez pie czo ne go na stę pu je w przy pad kach

okre ślo nych w umo wie pod sta wo wej oraz w przy pad ku: 
1) roz wią za nia umo wy pod sta wo wej, 
2) roz wią za nia umo wy do dat ko wej, 
3) w ostat nim dniu okre su ubez pie cze nia, przy pa da ją cym po 60 uro dzi nach Ubez pie czo ne go, 
4) wy pła ty świad cze nia z ty tu łu umo wy pod sta wo wej, 
5) wy pła ty świad cze nia z ty tu łu umo wy do dat ko wej. 

2. Roz wią za nie umo wy pod sta wo wej skut ku je roz wią za niem umo wy do dat ko wej. 

Ar ty kuł 5 – Świad cze nie
1. W przy pad ku wy stą pie nia trwa łej i cał ko wi tej nie zdol no ści Ubez pie czo ne go do pra cy Ubez pie czo ny

zo bo wią za ny jest przed sta wić To wa rzy stwu: 
1) Wnio sek o wy pła tę świad cze nia, 
2) Do ku ment po twier dza ją cy toż sa mość Ubez pie czo ne go, 
3) Do ku ment wy da ny przez or gan ren to wy stwier dza ją cy trwa łą i cał ko wi tą nie zdol ność do pra cy, 
4) Peł ną do ku men ta cję po twier dza ją cą wy stą pie nie trwa łej i cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy, 
5) In ne do ku men ty wska za ne przez To wa rzy stwo ja ko nie zbęd ne do pod ję cia de cy zji o za sad no ści

zgła sza ne go rosz cze nia. 
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2. Przed ło żo ne To wa rzy stwu wy ni ki ba dań, orze cze nia i in ne do ku men ty zwią za ne ze zgło szo nym rosz -

cze niem nie ma ją cha rak te ru wy łącz nie wią żą ce go. W ce lu obiek tyw ne go usta le nia za sad no ści zgła -
sza ne go rosz cze nia To wa rzy stwo ma pra wo skie ro wać Ubez pie czo ne go na ba da nia ana li tycz ne i le -
kar skie u wska za ne go przez To wa rzy stwo le ka rza. Koszt ba dań po kry wa To wa rzy stwo. W przy pad ku
od mo wy pod da nia się ba da niom przez Ubez pie czo ne go To wa rzy stwo mo że od mó wić wy pła ty
świad cze nia. 

3. Na pod sta wie ze bra nej do ku men ta cji To wa rzy stwo po dej mu je de cy zję o wy pła cie lub od mo wie wy -
pła ty świad cze nia z ty tu łu trwa łej i cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy. 

Ar ty kuł 6 - Po sta no wie nia koń co we
1. W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szych ogól nych wa run kach do dat ko we go ubez pie cze nia na

wy pa dek trwa łej i cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy ma ją za sto so wa nia ogól ne wa run ki ubez pie cze -
nia z umo wy pod sta wo wej. 

2. Pra wem wła ści wym w sto sun kach wy ni ka ją cych z umo wy do dat ko wej jest pra wo pol skie. 
3. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia wcho dzą w ży cie dnia 1 stycznia 2013 r. i ma ją za sto so wa -

nie do umów za wie ra nych od tej da ty. 

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA 
NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Zatwierdzone uchwałą nr 5 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 
12 lutego 2009 r.

Zmienione uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 
13 grudnia 2012 r.

Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
z dnia 13 grudnia 2012 r.


