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Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek œmierci
lub trwa³ego i ca³kowitego
inwalidztwa w wyniku
nieszczêœliwego wypadku
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek œmierci lub trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa w
wyniku nieszczêœliwego wypadku, stosuje siê do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek
œmierci lub trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa w wyniku nieszczêœliwego wypadku (umowa
dodatkowa). Umowy dodatkowe zawierane s¹ jako rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia
podstawowego (umowy podstawowej) zawartej pomiêdzy MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych a Ubezpieczaj¹cym.
Umowa dodatkowa stanowi uzupe³nienie umowy podstawowej i mo¿e zostaæ zawarta tylko jako umowa
uzupe³niaj¹ca do umowy podstawowej.
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Definicje

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Artyku³ 1 - Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie lub zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje œmieræ lub trwa³e i ca³kowite inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku
nieszczêœliwego wypadku maj¹cego miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Artyku³ 2 - Warunki zawarcia umowy, sk³adka i suma ubezpieczenia
1. Umowa dodatkowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
2. Towarzystwo przed zawarciem umowy dodatkowej dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego w zakresie stanu zdrowia, dzia³alnoœci zawodowej, uprawianych przez Ubezpieczonego sportów. W wyniku tej analizy umowa dodatkowa mo¿e zostaæ zawarta na warunkach standardowych, zmienionych
lub Towarzystwo mo¿e odmówiæ zawarcia umowy dodatkowej.
3. Umowa dodatkowa zawierana jest ³¹cznie z umow¹ podstawow¹.
4. Umowa dodatkowa zawierana jest na taki sam okres, na jaki zawarta jest umowa podstawowa.
5. Ubezpieczeniem mo¿e zostaæ objêta osoba, której wiek wynosi nie mniej ni¿ 18 lat i nie wiêcej ni¿
64 lata w roku zawierania umowy dodatkowej.
6. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest w umowie.
7. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ zale¿y w szczególnoœci od wysokoœci sumy ubezpieczenia, czêstotliwoœci p³atnoœci sk³adki, oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Towarzystwo ustala
wysokoœæ sk³adki na okres ubezpieczenia.
8. Sk³adka za umowê dodatkow¹ doliczana jest do sk³adki za umowê podstawow¹ i p³atna jest z t¹ sam¹ czêstotliwoœci¹ i w tych samych terminach.
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Artyku³ 3 - Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
1. W przypadku œmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenie ubezpieczeniowe bêd¹ce wynikiem:
1) dzia³añ wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
3) ska¿enia radioaktywnego lub chemicznego,
4) dzia³ania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub œrodków toksycznych, z wyj¹tkiem leków za¿ywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
5) uprawiania wszelkich sportów lotniczych lub sportów o wysokim stopniu ryzyka takich jak: wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie, skoki na linie, sporty motorowodne, wyœcigi samochodowe i motocyklowe, sp³ywy górskimi rzekami,
6) uprawiania æwiczeñ akrobatycznych, udzia³u w konkursach bicia rekordów,
7) samookaleczenia b¹dŸ prób samookaleczenia,
8) samobójstwa Ubezpieczonego, je¿eli jego œmieræ nast¹pi³a w okresie pierwszych dwóch lat obowi¹zywania umowy dodatkowej,
9) zaburzeñ psychicznych,
10)nastêpuj¹cych chorób: udaru mózgu, zawa³u serca, wylewu krwi do mózgu,
11)wypadku lotniczego maj¹cego miejsce podczas przebywania Ubezpieczonego na pok³adzie samolotu innego ni¿ samolot pasa¿erskich licencjonowanych linii lotniczych.
2. W przypadku trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenie ubezpieczeniowe bêd¹ce wynikiem:
1) dzia³añ wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
3) ska¿enia radioaktywnego lub chemicznego,
4) dzia³ania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub œrodków toksycznych, z wyj¹tkiem leków za¿ywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
5) uprawiania wszelkich sportów lotniczych lub sportów o wysokim stopniu ryzyka takich jak: wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie, skoki na linie, sporty motorowodne, wyœcigi samochodowe i motocyklowe, sp³ywy górskimi rzekami,
6) uprawiania æwiczeñ akrobatycznych, udzia³u w konkursach bicia rekordów,
7) samookaleczenia b¹dŸ prób samookaleczenia,
8) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich
uprawnieñ,
9) zaburzeñ psychicznych,
10)wypadku lotniczego maj¹cego miejsce podczas przebywania Ubezpieczonego na pok³adzie samolotu innego ni¿ samolot pasa¿erskich licencjonowanych linii lotniczych.

Artyku³ 4 - Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa
1. Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa wobec Ubezpieczonego nastêpuje w przypadkach
okreœlonych w umowie podstawowej oraz w przypadku:
1) rozwi¹zania umowy podstawowej,
2) rozwi¹zania umowy dodatkowej,
3) w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, przypadaj¹cym po 65 urodzinach Ubezpieczonego,
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4) wyp³aty œwiadczenia z tytu³u umowy podstawowej,
5) wyp³aty jednego ze œwiadczeñ z tytu³u umowy dodatkowej.
2. Rozwi¹zanie umowy podstawowej skutkuje rozwi¹zaniem umowy dodatkowej.

1

Artyku³ 5 - Œwiadczenie
1. Œmieræ lub trwa³e i ca³kowite inwalidztwo zostanie uznane za spowodowane nieszczêœliwym wypadkiem, je¿eli œmieræ lub trwa³e i ca³kowite inwalidztwo wyst¹pi³o przed up³ywem 180 dni od daty nieszczêœliwego wypadku, przy czym nieszczêœliwy wypadek musi mieæ miejsce w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej.
2. W przypadku œmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, Uposa¿ony zobowi¹zany jest przedstawiæ Towarzystwu:
1) Wniosek o wyp³atê œwiadczenia,
2) Odpis aktu zgonu Ubezpieczonego,
3) Dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ Uposa¿onego,
4) Zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce przyczynê œmierci Ubezpieczonego,
5) Dokumentacjê medyczn¹ dotycz¹c¹ nieszczêœliwego wypadku oraz dokumentacjê dotycz¹c¹
przyczyn nieszczêœliwego wypadku,
6) Inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo jako niezbêdne do podjêcia decyzji o zasadnoœci
zg³aszanego roszczenia.
3. W przypadku trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, Ubezpieczony, zobowi¹zany jest przedstawiæ Towarzystwu:
1) Wniosek o wyp³atê œwiadczenia,
2) Dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ Ubezpieczonego,
3) Zaœwiadczenie lekarskie:
a) okreœlaj¹ce datê, w której trwa³e i ca³kowite inwalidztwo zosta³o orzeczone,
b) okreœlaj¹ce przyczynê trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa,
c) potwierdzaj¹ce, ¿e Ubezpieczony jest trwale niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek dzia³alnoœci zarobkowej lub uzyskiwania jakichkolwiek dochodów i ¿e musi on korzystaæ z pomocy
osób trzecich w celu wykonywania zwyk³ych czynnoœci ¿yciowych.
4) Dokumentacjê medyczn¹ dotycz¹c¹ nieszczêœliwego wypadku oraz dokumentacjê dotycz¹c¹
przyczyn nieszczêœliwego wypadku
5) Inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo jako niezbêdne do podjêcia decyzji o zasadnoœci
zg³aszanego roszczenia

Artyku³ 6 - Postanowienia koñcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na
wypadek œmierci lub trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa w wyniku nieszczêœliwego wypadku maj¹
zastosowania ogólne warunki ubezpieczenia z umowy podstawowej.
2. Prawem w³aœciwym w stosunkach wynikaj¹cych z umowy dodatkowej jest prawo polskie.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie dnia 16 lutego 2009 r. i maj¹ zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.
4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ nr 1 Zarz¹du MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z dnia 12 lutego 2009 r.
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Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek
powa¿nego zachorowania

Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek powa¿nego zachorowania, stosuje
siê do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek powa¿nego zachorowania (umowa dodatkowa).
Umowy dodatkowe zawierane s¹ jako rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia podstawowego
(umowa podstawowa) zawartej pomiêdzy MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych a
Ubezpieczaj¹cym.
Umowa dodatkowa stanowi uzupe³nienie umowy podstawowej i mo¿e zostaæ zawarta tylko jako umowa
uzupe³niaj¹ca do umowy podstawowej.

Definicje

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo do terminów tych dodaje
siê poni¿sze definicje:

Zawa³ serca:
Martwica czêœci miêœnia serca wywo³ana ustaniem dop³ywu krwi do okreœlonego obszaru miêœnia serca. Rozpoznanie dokonuje siê na podstawie nastêpuj¹cych wyk³adników zawa³u serca: zmiany stê¿enia biomarkerów sercowych w surowicy krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB) z co najmniej jedn¹
wartoœci¹ przekraczajac¹ 99. centyl zakresu referencyjnego ze wspó³istniej¹cym co najmniej jednym
z klinicznych wyk³adników niedokrwienia miêœnia sercowego: objawy kliniczne zawa³u miêœnia sercowego lub œwie¿e zmiany w EKG (nowo powsta³e uniesienie lub obni¿enie odcinka ST-T, odwrócenie za³amka T, patologiczny za³amek Q lub nowo powsta³y blok lewej odnogi pêczka Hisa). Termin ten nie obejmuje innych ostrych zespo³ów wieñcowych.

Udar mózgu:
Martwica tkanki mózgowej spowodowana wy³¹cznie przyczynami naczyniowymi zwi¹zanymi z mózgowym przep³ywem krwi wynikaj¹ca z przerwania dop³ywu krwi do okreœlonego obszaru mózgowia lub
krwotoku do tkanki mózgowej, powoduj¹ca powstanie trwa³ych ubytków neurologicznych, objawiaj¹ca
siê wyst¹pieniem swie¿ych objawów neurologicznych udaru mózgu trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 24 h, potwierdzonych w badaniu tomografii komputerowej lub j¹drowego rezonansu magnetycznego. Termin ten nie
obejmuje epizodów przemijaj¹cego niedokrwienia mózgu (TIA), zawa³u mózgu lub krwawienia œródczaszkowego spowodowanych urazem, wtórnych krwotoków do istniej¹cych ognisk poudarowych.

Nowotwór z³oœliwy:
Charakteryzuje siê niekontrolowanym mno¿eniem siê komórek i ich rozprzestrzenianiem siê, polegaj¹cym na naciekaniu i niszczeniu tkanek przez ci¹g³oœæ. Rozpoznanie musi byæ potwierdzone badaniem
histopatologicznym. Termin ten obejmuje przypadki bia³aczki, ch³oniaka z³oœliwego (w tym ch³oniaka
skóry), chorobê Hodgkina, z³oœliwe nowotwory szpiku kostnego i miêsaka. Wy³¹czone s¹ nastêpuj¹ce
4
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stany chorobowe: nowotwór w najwczeœniejszym stadium przedinwazyjnym (carcinoma in situ); dysplazja oraz wszelkie zmiany przedrakowe; nowotwory wspó³istniej¹ce z zaka¿eniem wirusem HIV; nowotwory skóry inne ni¿ czerniak z³oœliwy przekraczaj¹cy warstwê naskórka; rak gruczo³u krokowego
w stopniu zaawansowania co najmniej T2N0M0; rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczo³u
tarczowego

2

Przeszczep narz¹du:
Przeszczepienie Ubezpieczonemu, który jest biorc¹ jednego z nastêpuj¹cych narz¹dów: serce, p³uco,
w¹troba, trzustka, szpik kostny (tak¿e przy zastosowaniu komórek macierzystych) po uprzednim ca³kowitym zniszczeniu w³asnego szpiku biorcy. Ubezpieczeniem nie s¹ objête przeszczepy wykorzystuj¹ce
same komórki macierzyste inne ni¿ wy¿ej wymienione.

Powa¿ne zachorowanie:
To stany chorobowe wymienione powy¿ej, tj. zawa³ serca, udar mózgu, nowotwór z³oœliwy lub przeszczep narz¹du.

Artyku³ 1 – Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyst¹pienie u Ubezpieczonego powa¿nego zachorowania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Artyku³ 2 – Warunki zawarcia umowy, sk³adka i suma ubezpieczenia
1. Umowa dodatkowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
2. Towarzystwo przed zawarciem umowy dodatkowej dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego w zakresie stanu zdrowia, dzia³alnoœci zawodowej, uprawianych przez Ubezpieczonego sportów. W wyniku tej analizy umowa dodatkowa mo¿e zostaæ zawarta na warunkach standardowych, zmienionych
lub Towarzystwo mo¿e odmówiæ zawarcia umowy dodatkowej.
3. Umowa dodatkowa zawierana jest ³¹cznie z umow¹ podstawow¹.
4. Umowa dodatkowa zawierana jest na taki sam okres, na jaki zawarta jest umowa podstawowa.
5. Ubezpieczeniem mo¿e zostaæ objêta osoba, której wiek wynosi nie mniej ni¿ 18 lat i nie wiêcej ni¿
54 lata w roku zawierania umowy dodatkowej,
6. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê po up³ywie karencji wynosz¹cej 90 dni od daty zawarcia
umowy dodatkowej. Za okres karencji Towarzystwo nie pobiera sk³adki ubezpieczeniowej.
7. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest w umowie.
8. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ zale¿y w szczególnoœci od wieku, p³ci, wysokoœci
sumy ubezpieczenia, czêstotliwoœci p³atnoœci sk³adki, oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Towarzystwo ustala wysokoœæ sk³adki na okres ubezpieczenia.
9. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ doliczana jest do sk³adki za umowê podstawow¹
i p³atna jest z t¹ sam¹ czêstotliwoœci¹ i w tych samych terminach.
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Artyku³ 3 – Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci:
1. Towarzystwo w okresie pierwszych trzech lat obowi¹zywania umowy dodatkowej nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki okolicznoœci, które nie zosta³y podane do wiadomoœci Towarzystwa przy zawieraniu umowy dodatkowej, a o które Towarzystwo zapytywa³o we wniosku lub w innych pismach.
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci, je¿eli powa¿ne zachorowanie zosta³o zdiagnozowane
lub leczone u Ubezpieczonego przed zawarciem umowy dodatkowej lub w okresie karencji oraz gdy
powa¿ne zachorowanie wynika ze schorzeñ, które wyst¹pi³y przed zawarciem umowy dodatkowej.
3. W przypadku powa¿nego zachorowania Ubezpieczonego Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenie
ubezpieczeniowe bêd¹ce wynikiem:
1) dzia³añ wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
3) ska¿enia radioaktywnego lub chemicznego,
4) dzia³ania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub œrodków toksycznych, z wyj¹tkiem leków za¿ywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
5) uprawiania wszelkich sportów lotniczych lub sportów o wysokim stopniu ryzyka takich jak: wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie, skoki na linie, sporty motorowodne, wyœcigi samochodowe i motocyklowe, sp³ywy górskimi rzekami,
6) uprawiania æwiczeñ akrobatycznych, udzia³u w konkursach bicia rekordów,
7) samookaleczenia b¹dŸ prób samookaleczenia.

Artyku³ 4 – Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa
1. Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa wobec Ubezpieczonego nastêpuje w przypadkach
okreœlonych w umowie podstawowej oraz w przypadku:
1) rozwi¹zania umowy podstawowej,
2) rozwi¹zania umowy dodatkowej,
3) w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, przypadaj¹cym po 60 urodzinach Ubezpieczonego,
4) wyp³aty œwiadczenia z tytu³u umowy podstawowej,
5) wyp³aty œwiadczenia z tytu³u umowy dodatkowej.
2. Rozwi¹zanie umowy podstawowej skutkuje rozwi¹zaniem umowy dodatkowej.

Artyku³ 5 – Œwiadczenie
1. W przypadku powa¿nego zachorowania Ubezpieczonego, Ubezpieczony ma prawo do jednorazowego œwiadczenia.
2. Œwiadczenie zostanie wyp³acone, pod warunkiem, ¿e Ubezpieczony bêdzie pozostawa³ przy ¿yciu
przez okres co najmniej 30 dni od daty zdiagnozowania powa¿nego zachorowania.
3. W przypadku wyst¹pienia powa¿nego zachorowania Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub osoba
zg³aszaj¹ca roszczenie, zobowi¹zany jest przedstawiæ Towarzystwu:
1) Wniosek o wyp³atê œwiadczenia,
2) Dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ Ubezpieczonego,
3) Zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce wyst¹pienie powa¿nego zachorowania,
4) Pe³n¹ dokumentacjê medyczn¹ dotycz¹c¹ zdiagnozowania i leczenia powa¿nego zachorowania,
5) Inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo jako niezbêdne do podjêcia decyzji o zasadnoœci
zg³aszanego roszczenia.
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4. W celu ustalenia zasadnoœci zg³aszanego roszczenia Towarzystwo ma prawo skierowaæ Ubezpieczonego na badania analityczne i lekarskie u wskazanego przez Towarzystwo lekarza. Koszt badañ
pokrywa Towarzystwo. W przypadku odmowy poddania siê badaniom przez Ubezpieczonego Towarzystwo mo¿e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia.

2

Artyku³ 6 – Postanowienia koñcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na
wypadek powa¿nego zachorowania maj¹ zastosowania ogólne warunki ubezpieczenia z umowy
podstawowej.
2. Prawem w³aœciwym w stosunkach wynikaj¹cych z umowy dodatkowej jest prawo polskie.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie dnia 16 lutego 2009 r. i maj¹ zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.
4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ nr 2 Zarz¹du MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z dnia 12 lutego 2009 r.
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Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek pobytu
w szpitalu w wyniku
nieszczêœliwego wypadku
Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku
nieszczêœliwego wypadku, stosuje siê do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w
szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku (umowa dodatkowa). Umowy dodatkowe zawierane s¹
jako rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia podstawowego (umowy podstawowej) zawartej
pomiêdzy MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych a Ubezpieczaj¹cym.
Umowa dodatkowa stanowi uzupe³nienie umowy podstawowej i mo¿e zostaæ zawarta tylko jako umowa
uzupe³niaj¹ca do umowy podstawowej.

Definicje

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio w
niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo do terminów tych dodaje siê
poni¿sz¹ definicjê:

Szpital
Zak³ad lecznictwa zamkniêtego, którego zadaniem jest zapewnienie ca³odobowej opieki medycznej, zabiegów diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych w warunkach sta³ych i specjalnie do tych celów
przystosowanych przez wykwalifikowany œredni i wy¿szy personel medyczny. Definicja szpitala nie obejmuje: oœrodków opieki spo³ecznej, hospicjum, oœrodków dla psychicznie chorych, oœrodków leczenia
uzale¿nieñ, oœrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych oraz wypoczynkowych. Za
szpital nie uznaje siê równie¿ wewnêtrznych oddzia³ów, wydzia³ów lub innych jednostek organizacyjnych
szpitala zajmuj¹cych siê rehabilitacj¹ lub wypoczynkiem pacjentów, jak równie¿ leczeniem alkoholizmu
lub innych uzale¿nieñ.

Artyku³ 1 - Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku maj¹cego miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Artyku³ 2 - Warunki zawarcia umowy, sk³adka i suma ubezpieczenia
1. Umowa dodatkowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
2. Towarzystwo przed zawarciem umowy dodatkowej dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego w zakresie stanu zdrowia, dzia³alnoœci zawodowej oraz uprawianych przez Ubezpieczonego sportów.
W wyniku tej analizy umowa dodatkowa mo¿e zostaæ zawarta na warunkach standardowych, zmienionych lub Towarzystwo mo¿e odmówiæ zawarcia umowy dodatkowej.
3. Umowa dodatkowa zawierana jest ³¹cznie z umow¹ podstawow¹.
4. Umowa dodatkowa zawierana jest na taki sam okres, na jaki zawarta jest umowa podstawowa.
8
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5. Ubezpieczeniem mo¿e zostaæ objêta osoba, której wiek wynosi nie mniej ni¿ 18 lat i nie wiêcej ni¿
64 lata w roku zawierania umowy dodatkowej.
6. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest w umowie.
7. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ zale¿y w szczególnoœci od wysokoœci sumy ubezpieczenia, czêstotliwoœci p³atnoœci sk³adki, oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Towarzystwo ustala
wysokoœæ sk³adki na okres ubezpieczenia.
8. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ doliczana jest do sk³adki za umowê podstawow¹
i p³atna jest z t¹ sam¹ czêstotliwoœci¹ i w tych samych terminach.

3

Artyku³ 3 - Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku Towarzystwo
nie odpowiada za zdarzenie ubezpieczeniowe bêd¹ce wynikiem:
1) dzia³añ wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
3) ska¿enia radioaktywnego lub chemicznego,
4) dzia³ania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub œrodków toksycznych, z wyj¹tkiem leków za¿ywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
5) uprawiania wszelkich sportów lotniczych lub sportów o wysokim stopniu ryzyka takich jak: wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie, skoki na linie, sporty motorowodne, wyœcigi samochodowe i motocyklowe, sp³ywy górskimi rzekami,
6) uprawiania æwiczeñ akrobatycznych, udzia³u w konkursach bicia rekordów,
7) samookaleczenia b¹dŸ prób samookaleczenia,
8) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich
uprawnieñ,
9) zaburzeñ psychicznych,
10)wypadku lotniczego maj¹cego miejsce podczas przebywania Ubezpieczonego na pok³adzie samolotu innego ni¿ samolot pasa¿erskich licencjonowanych linii lotniczych.

Artyku³ 4 Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa
1. Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa wobec Ubezpieczonego nastêpuje w przypadkach
okreœlonych w umowie podstawowej oraz w przypadku:
1) rozwi¹zania umowy podstawowej,
2) rozwi¹zania umowy dodatkowej,
3) w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, przypadaj¹cym po 65 urodzinach Ubezpieczonego,
4) wyp³aty œwiadczenia z tytu³u umowy podstawowej.
2. Rozwi¹zanie umowy podstawowej skutkuje rozwi¹zaniem umowy dodatkowej.

Artyku³ 5 - Œwiadczenie
1. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku zostanie uznany za spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem, je¿eli pobyt w szpitalu rozpocz¹³ siê przed up³ywem 180 dni od
daty nieszczêœliwego wypadku, przy czym nieszczêœliwy wypadek musi mieæ miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2. Towarzystwo wyp³aci jedno œwiadczenie z tytu³u pobytu w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku trwaj¹cego wiêcej ni¿ 1 doba, jednak¿e nie wiêcej ni¿ za 90 dni pobytu w szpitalu w ci¹gu ka¿de9
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go roku trwania umowy dodatkowej.
3. Wysokoœæ dziennego œwiadczenia za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego
wypadku wynosi 100 z³.
4. Œwiadczenie z tytu³u pobytu Ubezpieczonego w szpitalu p³atne jest od pierwszego dnia pobytu
w szpitalu, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 3.
5. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku, Ubezpieczony zobowi¹zany jest przedstawiæ Towarzystwu:
1) Wniosek o wyp³atê œwiadczenia
2) Dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ Ubezpieczonego
3) Kartê informacyjn¹ leczenia szpitalnego
4) Dokumentacjê dotycz¹c¹ przyczyn nieszczêœliwego wypadku
5) Inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo jako niezbêdne do podjêcia decyzji o zasadnoœci
zg³aszanego roszczenia

Artyku³ 6 - Postanowienia koñcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia
na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczêœliwego wypadku maj¹ zastosowania ogólne warunki ubezpieczenia z umowy podstawowej.
2. Prawem w³aœciwym w stosunkach wynikaj¹cych z umowy dodatkowej jest prawo polskie.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie dnia 16 lutego 2009 r. i maj¹ zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.
4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ nr 3 Zarz¹du MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z dnia 12 lutego 2009 r.
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Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu
w wyniku nieszczêœliwego wypadku
Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w
wyniku nieszczêœliwego wypadku, stosuje siê do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku (umowa dodatkowa). Umowy
dodatkowe zawierane s¹ jako rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia podstawowego (umowy
podstawowej) zawartej pomiêdzy MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych
a Ubezpieczaj¹cym.

4

Umowa dodatkowa stanowi uzupe³nienie umowy podstawowej i mo¿e zostaæ zawarta tylko jako umowa
uzupe³niaj¹ca do umowy podstawowej.

Definicje

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio w
niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo do terminów tych dodaje siê
poni¿sz¹ definicjê:

Trwa³y uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku
Trwa³e naruszenie sprawnoœci organizmu powsta³e w wyniku nieszczêœliwego wypadku, któremu Ubezpieczony uleg³ w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, jeœli wyst¹pi³o ono przed up³ywem 180 dni
od daty nieszczêœliwego wypadku.

Artyku³ 1 – Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyst¹pienie Trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku.

Artyku³ 2 – Warunki zawarcia umowy, sk³adka i suma ubezpieczenia
1. Umowa dodatkowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
2. Towarzystwo przed zawarciem umowy dodatkowej dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego w zakresie stanu zdrowia, dzia³alnoœci zawodowej oraz uprawianych przez Ubezpieczonego sportów.
W wyniku tej analizy umowa dodatkowa mo¿e zostaæ zawarta na warunkach standardowych, zmienionych lub Towarzystwo mo¿e odmówiæ zawarcia umowy dodatkowej.
3. Umowa dodatkowa zawierana jest ³¹cznie z umow¹ podstawow¹.
4. Umowa dodatkowa zawierana jest na taki sam okres, na jaki zawarta jest umowa podstawowa.
5. Ubezpieczeniem mo¿e zostaæ objêta osoba, której wiek wynosi nie mniej ni¿ 18 lat i nie wiêcej ni¿
64 lata w roku zawierania umowy dodatkowej.
6. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest w umowie.
7. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ zale¿y w szczególnoœci od wysokoœci sumy ubezpieczenia, czêstotliwoœci p³atnoœci sk³adki, oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Towarzystwo ustala
wysokoœæ sk³adki na okres ubezpieczenia.
8. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ doliczana jest do sk³adki za umowê podstawow¹
i p³atna jest z t¹ sam¹ czêstotliwoœci¹ i w tych samych terminach.
11
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Artyku³ 3 – Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
1. W przypadku trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku
Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenie ubezpieczeniowe bêd¹ce wynikiem:
1) dzia³añ wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
3) ska¿enia radioaktywnego lub chemicznego,
4) dzia³ania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub œrodków toksycznych, z wyj¹tkiem leków za¿ywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
5) uprawiania wszelkich sportów lotniczych lub sportów o wysokim stopniu ryzyka takich jak: wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie, skoki na linie, sporty motorowodne, wyœcigi samochodowe i motocyklowe, sp³ywy górskimi rzekami,
6) uprawiania æwiczeñ akrobatycznych, udzia³u w konkursach bicia rekordów,
7) samookaleczenia b¹dŸ prób samookaleczenia,
8) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich
uprawnieñ,
9) zaburzeñ psychicznych,
10)wypadku lotniczego maj¹cego miejsce podczas przebywania Ubezpieczonego na pok³adzie samolotu innego ni¿ samolot pasa¿erskich licencjonowanych linii lotniczych.

Artyku³ 4 – Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa
1. Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa wobec Ubezpieczonego nastêpuje w przypadkach
okreœlonych w umowie podstawowej oraz w przypadku:
1) rozwi¹zania umowy podstawowej,
2) rozwi¹zania umowy dodatkowej,
3) w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, przypadaj¹cym po 65 urodzinach Ubezpieczonego,
4) wyp³aty œwiadczenia z tytu³u umowy podstawowej,
5) zajœcia jednego lub wiêcej zdarzeñ ubezpieczeniowych skutkuj¹cych wyp³at¹ œwiadczenia lub
œwiadczeñ z tytu³u umowy dodatkowej, wyczerpuj¹cych sumê ubezpieczenia.
2. Rozwi¹zanie umowy podstawowej skutkuje rozwi¹zaniem umowy dodatkowej.

Artyku³ 5 – Œwiadczenie
1. W przypadku trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku Towarzystwo wyp³aci Ubezpieczonemu, z zastrze¿eniem art. 2, ustalony poni¿ej procent sumy ubezpieczenia okreœlonej w umowie dodatkowej:

Utrata czêœci cia³a
lub zmys³u:

Procent sumy
ubezpieczenia:

Koñczyny górne
Utrata obu koñczyn na wysokoœci ramienia
Utrata jednej koñczyny na wysokoœci ramienia
Utrata obu koñczyn na wysokoœci przedramienia
Utrata jednej koñczyny na wysokoœci przedramienia
Utrata 1 d³oni
Utrata 2 d³oni
Utrata 5 palców rêki
12

100%
70%
100%
60%
40%
60%
30%
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Koñczyny dolne
Utrata obu koñczyn na wysokoœci ud
Utrata jednej koñczyny na wysokoœci uda
Utrata obu koñczyn na wysokoœci podudzia
Utrata jednej koñczyny na wysokoœci podudzia
Utrata 1 stopy
Utrata 2 stóp
Utrata 5 palców stopy

100%
60%
100%
50%
40%
60%
20%

4

Zmys³y
Utrata oka
Trwa³a i nieodwracalna utrata mowy
Trwa³a i nieodwracalna utrata s³uchu
Trwa³a i nieodwracalna utrata wzroku

50%
100%
100%
100%

Oparzenia
III stopnia powy¿ej 15% powierzchni cia³a

75%

2. Œwiadczenie z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku nie mo¿e
przekroczyæ 100% sumy ubezpieczenia z umowy dodatkowej, bez wzglêdu na liczbê zdarzeñ ubezpieczeniowych i zakres uszkodzeñ cia³a.
3. W przypadku wyst¹pienia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczony zobowi¹zany jest przedstawiæ Towarzystwu:
1) Wniosek o wyp³atê œwiadczenia,
2) Dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ Ubezpieczonego,
3) Dokumentacjê dotycz¹c¹ przyczyn nieszczêœliwego wypadku,
4) Zaœwiadczenie lekarskie okreœlaj¹ce rodzaj trwa³ego uszczerbku na zdrowiu,
5) Dokumentacjê medyczn¹ zwi¹zan¹ z trwa³ym uszczerbkiem na zdrowiu,
6) Inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo jako niezbêdne do podjêcia decyzji o zasadnoœci
zg³aszanego roszczenia.
4. Przed³o¿one Towarzystwu wyniki badañ oraz inne dokumenty zwi¹zane ze zg³oszonym roszczeniem
nie maj¹ charakteru wy³¹cznie wi¹¿¹cego. W celu obiektywnego ustalenia zasadnoœci zg³aszanego
roszczenia Towarzystwo ma prawo skierowaæ Ubezpieczonego na badania analityczne i lekarskie
u wskazanego przez Towarzystwo lekarza. Koszt badañ pokrywa Towarzystwo. W przypadku odmowy
poddania siê badaniom przez Ubezpieczonego Towarzystwo mo¿e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia.
5. Na podstawie zebranej dokumentacji Towarzystwo podejmuje decyzjê o wyp³acie lub odmowie wyp³aty œwiadczenia z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku.

Artyku³ 6 – Postanowienia koñcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na
wypadek trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku maj¹ zastosowania
ogólne warunki ubezpieczenia z umowy podstawowej.
2. Prawem w³aœciwym w stosunkach wynikaj¹cych z umowy dodatkowej jest prawo polskie.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie dnia 16 lutego 2009 r. i maj¹ zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.
4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ nr 4 Zarz¹du MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z dnia 12 lutego 2009 r.
13
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Ogólne warunki dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek trwa³ej
i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy

Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy, stosuje siê do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci
do pracy (umowa dodatkowa). Umowy dodatkowe zawierane s¹ jako rozszerzenie zakresu umowy
ubezpieczenia podstawowego (umowy podstawowej) zawartej pomiêdzy MACIF ¯ycie Towarzystwo
Ubezpieczeñ Wzajemnych a Ubezpieczaj¹cym.
Umowa dodatkowa stanowi uzupe³nienie umowy podstawowej i mo¿e zostaæ zawarta tylko jako umowa
uzupe³niaj¹ca do umowy podstawowej.

Definicje

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio w
niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo do terminów tych dodaje siê
poni¿sz¹ definicjê:

Trwa³a i ca³kowita niezdolnoœæ do pracy
Stan niesprawnoœci Ubezpieczonego, trwaj¹cy nieprzerwanie przez 12 miesiêcy, uniemo¿liwiaj¹cy mu
œwiadczenie jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania
wolnego zawodu lub prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, potwierdzony orzeczeniem lekarza
orzecznika lub komisji lekarskiej oraz decyzj¹ odpowiedniego organu rentowego o niezdolnoœci do pracy orzeczonej na okres d³u¿szy ni¿ 5 lat;

Artyku³ 1 – Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyst¹pienie w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej trwa³ej
i ca³kowitej niezdolnoœci Ubezpieczonego do pracy na skutek przyczyny, zaistnia³ej w czasie trwania
ochrony ubezpieczeniowej.

Artyku³ 2 – Warunki zawarcia umowy, sk³adka i suma ubezpieczenia
1. Umowa dodatkowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
2. Towarzystwo przed zawarciem umowy dodatkowej dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego w zakresie stanu zdrowia, dzia³alnoœci zawodowej oraz uprawianych przez Ubezpieczonego sportów.
W wyniku tej analizy umowa dodatkowa mo¿e zostaæ zawarta na warunkach standardowych, zmienionych lub Towarzystwo mo¿e odmówiæ zawarcia umowy dodatkowej.
3. Umowa dodatkowa zawierana jest ³¹cznie z umow¹ podstawow¹.
4. Umowa dodatkowa zawierana jest na taki sam okres, na jaki zawarta jest umowa podstawowa.
5. Ubezpieczeniem mo¿e zostaæ objêta osoba, której wiek wynosi nie mniej ni¿ 18 lat i nie wiêcej ni¿
54 lata w roku zawierania umowy dodatkowej.
6. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest w umowie.
7. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ zale¿y w szczególnoœci od wieku, p³ci, wysokoœci
14
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sumy ubezpieczenia, czêstotliwoœci p³atnoœci sk³adki, oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Towarzystwo ustala wysokoœæ sk³adki na okres ubezpieczenia.
8. Sk³adka ubezpieczeniowa za umowê dodatkow¹ doliczana jest do sk³adki za umowê podstawow¹
i p³atna jest z t¹ sam¹ czêstotliwoœci¹ i w tych samych terminach.

5

Artyku³ 3 – Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
1. Towarzystwo w okresie pierwszych trzech lat obowi¹zywania umowy dodatkowej nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki okolicznoœci, które nie zosta³y podane do wiadomoœci Towarzystwa przy zawieraniu umowy dodatkowej, a o które Towarzystwo zapytywa³o we wniosku lub w innych pismach.
2. W przypadku trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci Ubezpieczonego do pracy Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenie ubezpieczeniowe bêd¹ce wynikiem:
1) dzia³añ wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
3) ska¿enia radioaktywnego lub chemicznego,
4) dzia³ania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub œrodków toksycznych, z wyj¹tkiem leków za¿ywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
5) uprawiania wszelkich sportów lotniczych lub sportów o wysokim stopniu ryzyka takich jak: wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie, skoki na linie, sporty motorowodne, wyœcigi samochodowe i motocyklowe, sp³ywy górskimi rzekami,
6) uprawiania æwiczeñ akrobatycznych, udzia³u w konkursach bicia rekordów,
7) samookaleczenia b¹dŸ prób samookaleczenia,
8) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich
uprawnieñ,
9) zaburzeñ psychicznych.

Artyku³ 4 – Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa
1. Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa wobec Ubezpieczonego nastêpuje w przypadkach
okreœlonych w umowie podstawowej oraz w przypadku:
1) rozwi¹zania umowy podstawowej,
2) rozwi¹zania umowy dodatkowej,
3) w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, przypadaj¹cym po 60 urodzinach Ubezpieczonego,
4) wyp³aty œwiadczenia z tytu³u umowy podstawowej,
5) wyp³aty œwiadczenia z tytu³u umowy dodatkowej.
2. Rozwi¹zanie umowy podstawowej skutkuje rozwi¹zaniem umowy dodatkowej.

Artyku³ 5 – Œwiadczenie
1. W przypadku wyst¹pienia trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci Ubezpieczonego do pracy Ubezpieczony
zobowi¹zany jest przedstawiæ Towarzystwu:
1) Wniosek o wyp³atê œwiadczenia,
2) Dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ Ubezpieczonego,
3) Dokument wydany przez organ rentowy stwierdzaj¹cy trwa³¹ i ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy,
4) Pe³n¹ dokumentacjê potwierdzaj¹c¹ wyst¹pienie trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy,
5) Inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo jako niezbêdne do podjêcia decyzji o zasadnoœci
zg³aszanego roszczenia.
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2. Przed³o¿one Towarzystwu wyniki badañ, orzeczenia i inne dokumenty zwi¹zane ze zg³oszonym roszczeniem nie maj¹ charakteru wy³¹cznie wi¹¿¹cego. W celu obiektywnego ustalenia zasadnoœci zg³aszanego roszczenia Towarzystwo ma prawo skierowaæ Ubezpieczonego na badania analityczne i lekarskie u wskazanego przez Towarzystwo lekarza. Koszt badañ pokrywa Towarzystwo. W przypadku
odmowy poddania siê badaniom przez Ubezpieczonego Towarzystwo mo¿e odmówiæ wyp³aty
œwiadczenia.
3. Na podstawie zebranej dokumentacji Towarzystwo podejmuje decyzjê o wyp³acie lub odmowie wyp³aty œwiadczenia z tytu³u trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy.

Artyku³ 6 - Postanowienia koñcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na
wypadek trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy maj¹ zastosowania ogólne warunki ubezpieczenia z umowy podstawowej.
2. Prawem w³aœciwym w stosunkach wynikaj¹cych z umowy dodatkowej jest prawo polskie.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie dnia 16 lutego 2009 r. i maj¹ zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.
4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ nr 5 Zarz¹du MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z dnia 12 lutego 2009 r.
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