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Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejsze Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´-

Êliwych wypadków dla cz∏onków Okr´gowych Izb In˝ynierów Budownic-

twa, zwane dalej OWU, stosuje si´ do umów ubezpieczenia zawieranych

pomi´dzy AXA Towarzystwem Ubezpieczeƒ S.A., zwanym dalej Towarzy-

stwem, a Ubezpieczajàcymi.

§ 2
Poj´cia u˝yte w niniejszych OWU, wniosku, polisie oraz innych dokumen-

tach stanowiàcych integralnà cz´Êç umowy ubezpieczenia oznaczajà:

1) Hanza Brokers Sp. z o.o. – broker Okr´gowych Izb In˝ynierów

Budownictwa;

2) nieszcz´Êliwy wypadek – przypadkowe, nag∏e zdarzenie wywo∏ane

wy∏àcznie przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli i stanu zdrowia

Ubezpieczonego oraz odpowiednio wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczone-

go; za nieszcz´Êliwy wypadek nie uznaje si´ nast´pstw zdrowotnych

przecià˝enia, wysi∏ku, dêwigni´cia, pochylenia itp., a tak˝e zawa∏u

serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet wyst´pujàcych nagle;

3) niezdolnoÊç do pracy zarobkowej – ca∏kowita niezdolnoÊç do wyko-

nywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, trwajàca nieprzerwanie przez

okres co najmniej 12 miesi´cy, o ile zgodnie z wiedzà medycznà nie ma

pozytywnych rokowaƒ co do odzyskania zdolnoÊci do pracy;

4) polisa – dokument wystawiony przez Towarzystwo, potwierdzajàcy

zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki;

5) Strony – Towarzystwo i Ubezpieczajàcy;

6) suma ubezpieczenia – kwota okreÊlona w polisie, którà Towarzy-

stwo zobowiàzuje si´ wyp∏aciç w przypadku zajÊcia zdarzenia ubez-

pieczeniowego obj´tego zakresem ubezpieczenia; 

7) Êmierç w nast´pstwie udaru mózgu – Êmierç w nast´pstwie uda-

ru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, krwotoku podpaj´czy-

nówkowego na skutek p´kni´cia t´tniaka wewnàtrzczaszkowego,

co zosta∏o wskazane jako pierwotna przyczyna zgonu w karcie zgo-

nu lub w protokole badania sekcyjnego;

8) Êmierç w nast´pstwie zawa∏u serca – Êmierç w nast´pstwie mar-

twicy cz´Êci mi´Ênia sercowego, spowodowanej niedokrwieniem,

co zosta∏o wskazane jako pierwotna przyczyna zgonu w karcie zgo-

nu lub w protokole badania sekcyjnego;

9) Ubezpieczajàcy – Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa wska-

zana w polisie;

10) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczajàcy za-

war∏ umow´ ubezpieczenia, wpisana na list´ cz∏onków Okr´gowej

Izby In˝ynierów Budownictwa, majàca uregulowane sk∏adki cz∏on-

kowskie, legitymujàca si´ zaÊwiadczeniem o przynale˝noÊci do tej

Izby lub pracownik Ubezpieczajàcego;

11) Uposa˝ony – osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawnio-

na do otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego;

12) wspó∏ma∏˝onek – osoba, która w dacie zajÊcia nieszcz´Êliwego

wypadku pozostawa∏a z Ubezpieczonym w zwiàzku ma∏˝eƒskim

w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, w stosunku do

którego nie zosta∏a orzeczona separacja, zgodnie z obowiàzujàcymi

przepisami prawa;

13) wypadek komunikacyjny – nieszcz´Êliwy wypadek w ruchu làdo-

wym, powietrznym lub wodnym, któremu uleg∏ Ubezpieczony lub

wspó∏ma∏˝onek jako:

a) pasa˝er lub kierujàcy pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy

Prawo o ruchu drogowym – motorowerem, pojazdem szyno-

wym, statkiem morskim, promem morskim lub pasa˝erskim stat-

kiem powietrznym,

b) rowerzysta,

c) pieszy;

14) zdarzenie ubezpieczeniowe – wydarzenie, którego zajÊcie powo-

duje powstanie roszczenia o Êwiadczenie.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypad-

ków doznane przez Ubezpieczonego i wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczo-

nego.

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1) Êmierç Ubezpieczonego spowodowanà nieszcz´Êliwym wypad-

kiem zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

2) Êmierç Ubezpieczonego spowodowanà wypadkiem komunikacyj-

nym zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

3) Êmierç Ubezpieczonego spowodowanà zawa∏em serca lub uda-

rem mózgu zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony ubezpie-

czeniowej; 

4) niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy zarobkowej spowodowa-

nà nieszcz´Êliwym wypadkiem zaistnia∏ym w okresie udzielania

ochrony ubezpieczeniowej;

5) niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy zarobkowej spowodowa-

nà wypadkiem komunikacyjnym zaistnia∏ym w okresie udzielania

ochrony ubezpieczeniowej;

6) Êmierç wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego spowodowanà nie-

szcz´Êliwym wypadkiem zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony

ubezpieczeniowej;

7) Êmierç wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego spowodowanà zawa∏em

serca lub udarem mózgu zaistnia∏ym w okresie udzielania ochro-

ny ubezpieczeniowej;

8) niezdolnoÊç wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do pracy zarobko-

wej spowodowanà nieszcz´Êliwym wypadkiem zaistnia∏ym

w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

9) niezdolnoÊç wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do pracy zarobko-

wej spowodowanà wypadkiem komunikacyjnym zaistnia∏ym

w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

10) pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego;

11) pokrycie kosztów pogrzebu wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 4
1. TreÊç umowy ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta w nast´pujàcych

dokumentach: wniosku ubezpieczeniowym, OWU, polisie lub ka˝-

dym innym dokumencie z∏o˝onym Towarzystwu przez Ubezpiecza-

jàcego, zaakceptowanym przez Towarzystwo jako cz´Êç umowy

ubezpieczenia.

2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, liczàc od da-

ty poczàtku ochrony ubezpieczeniowej, okreÊlonej w polisie. Umo-

wa ubezpieczenia jest przed∏u˝ana na dalsze okresy roczne, je˝eli

co najmniej 30 dni przed koƒcem obowiàzywania umowy ˝adna ze

Stron nie z∏o˝y pisemnego oÊwiadczenia o nieprzed∏u˝aniu umowy.

3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy

ubezpieczenia, je˝eli do ubezpieczenia nie przystàpià wszystkie oso-

by wpisane na list´ cz∏onków Ubezpieczajàcego, majàce uregulo-

wane sk∏adki cz∏onkowskie.

4. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ w formie bezimiennej.

§ 5
1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana w trybie negocjacji.

2. Towarzystwo przedstawia Ubezpieczajàcemu propozycj´ warun-

ków, na jakich mo˝e zostaç zawarta umowa ubezpieczenia.

3. Towarzystwo i Ubezpieczajàcy uzgadniajà szczegó∏owe warunki

umowy ubezpieczenia i zakres dokumentów oraz informacji nie-

zb´dnych do z∏o˝enia i zaakceptowania oferty.
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4. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast´puje, gdy strony dojdà do po-

rozumienia co do wszystkich postanowieƒ, które by∏y przedmiotem

negocjacji oraz Ubezpieczajàcy z∏o˝y wymagane dokumenty, w tym

– o ile Strony tak uzgodnià – wniosek ubezpieczeniowy, i doko-

na wp∏aty sk∏adki.

5. Datà zawarcia umowy ubezpieczenia jest data poczàtku ochrony

ubezpieczeniowej, okreÊlona w polisie.

Poczàtek i koniec ochrony ubezpieczeniowej

§ 6
1. Z zastrze˝eniem ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u umowy

ubezpieczenia rozpoczyna si´ od daty wskazanej w polisie, pod wa-

runkiem op∏acenia sk∏adki w wymaganej wysokoÊci.

2. W stosunku do Ubezpieczonych przyst´pujàcych do ubezpieczenia

po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa

rozpoczyna si´ od daty przystàpienia do ubezpieczenia, pod warun-

kiem op∏acenia sk∏adki za tych Ubezpieczonych w terminie do 10.

dnia miesiàca, w którym Ubezpieczeni przystàpili do ubezpieczenia.

3. Datà przystàpienia do ubezpieczenia jest póêniejsza z dat:

1) data rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, okreÊlona w poli-

sie, je˝eli Ubezpieczony spe∏nia∏ w tej dacie warunki przystàpie-

nia do ubezpieczenia lub 

2) 1. dzieƒ miesiàca kalendarzowego, od którego Ubezpieczony

spe∏nia warunki przystàpienia do ubezpieczenia, je˝eli jest to da-

ta póêniejsza ni˝ data rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej,

okreÊlona w polisie.

4. Je˝eli osoba nabywa prawo przystàpienia do ubezpieczenia po za-

warciu umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany po-

informowaç Towarzystwo o liczbie nowych Ubezpieczonych przy-

st´pujàcych do ubezpieczenia nie póêniej ni˝ do 10. dnia miesiàca,

w którym Ubezpieczeni przystàpili do ubezpieczenia. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

1) w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych:

a) w dniu rozwiàzania umowy ubezpieczenia,

b) w dniu odstàpienia przez Ubezpieczajàcego od umowy ubez-

pieczenia, z tytu∏u wszystkich zdarzeƒ obj´tych zakresem

ubezpieczenia;

2) w stosunku do danego Ubezpieczonego:

a) z tytu∏u wszystkich zdarzeƒ obj´tych zakresem ubezpieczenia

– w dniu Êmierci Ubezpieczonego,

b) z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej zawa∏em

serca lub udarem mózgu – z dniem ukoƒczenia przez Ubez-

pieczonego 30. roku ˝ycia, 

c) z tytu∏u niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy zarobkowej

w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku – w dniu wyp∏aty

Êwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy zarobkowej w na-

st´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub w nast´pstwie wy-

padku komunikacyjnego, 

d) z tytu∏u niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy zarobkowej

w nast´pstwie wypadku komunikacyjnego – w dniu wyp∏aty

Êwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy zarobkowej w na-

st´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub w nast´pstwie wy-

padku komunikacyjnego, 

e) z tytu∏u wszystkich zdarzeƒ zwiàzanych z nast´pstwami nie-

szcz´Êliwego wypadku doznanymi przez wspó∏ma∏˝onka

Ubezpieczonego – w dniu Êmierci wspó∏ma∏˝onka Ubezpie-

czonego, 

f) z tytu∏u Êmierci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego spowodo-

wanej zawa∏em serca lub udarem mózgu – z dniem ukoƒcze-

nia przez wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego 30. roku ˝ycia, 

g) z tytu∏u niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do

pracy zarobkowej w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku

– w dniu wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy

zarobkowej w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub

w nast´pstwie wypadku komunikacyjnego, 

h) z tytu∏u niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do

pracy zarobkowej w nast´pstwie wypadku komunikacyjnego

– w dniu wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy

zarobkowej w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku lub

w nast´pstwie wypadku komunikacyjnego. 

Sk∏adka

§ 7
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do op∏acenia sk∏adki w wysokoÊci

iloczynu liczby Ubezpieczonych i sk∏adki za jednego Ubezpieczone-

go. WysokoÊç sk∏adki za jednego Ubezpieczonego okreÊlona jest

w polisie.

2. WysokoÊç sk∏adki za jednego Ubezpieczonego ustalana jest wed∏ug

taryfy sk∏adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia

i uzale˝niona jest od wysokoÊci sum ubezpieczenia.

3. W taryfie sk∏adek nie stosuje si´ stopy technicznej.

4. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà zmia-

n´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze Stron mo˝e ˝àdaç od-

powiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od chwili, w której

zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àce-

go okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga

Strona mo˝e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow´ ze skutkiem

natychmiastowym. 

§ 8
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2, sk∏adka p∏atna jest jednorazo-

wo za ca∏y okres ubezpieczenia.

2. Za zgodà Towarzystwa sk∏adka mo˝e byç p∏atna w ratach. W takim

przypadku wysokoÊç oraz terminy p∏atnoÊci poszczególnych rat

okreÊlone sà w polisie.

3. Sk∏adk´ uwa˝a si´ za op∏aconà w dniu uznania rachunku bankowe-

go Towarzystwa, wskazanego jako w∏aÊciwy do jej op∏acania, kwo-

tà wymagalnej sk∏adki lub jej raty.

Podstawowe obowiàzki stron umowy ubezpieczenia

§ 9
1. Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏aty Êwiadczenia w przypad-

ku zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, na warun-

kach okreÊlonych w umowie ubezpieczenia.

2. Towarzystwo zobowiàzane jest do:

1) ochrony danych osobowych przekazanych przez Ubezpieczajà-

cego i nieprzekazywania ich osobom trzecim;

2) zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w pkt. 1),

w stopniu uniemo˝liwiajàcym ich ewentualne ujawnienie i wyko-

rzystanie przez osoby trzecie;

3) wykorzystania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1),

jedynie w zakresie zwiàzanym z wykonywaniem niniejszej umowy.

3. Na wniosek Ubezpieczajàcego Towarzystwo udost´pni informacje

i dokumenty, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci To-

warzystwa i wysokoÊç wyp∏aconych Êwiadczeƒ w sprawach rosz-

czeƒ sk∏adanych w ramach umowy ubezpieczenia. Ubezpieczajàcy

mo˝e ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez Towarzystwo przeka-

zanych informacji bàdê umo˝liwienia wykonania i potwierdzenia
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przez Towarzystwo kopii udost´pnionych dokumentów z zachowa-

niem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z póên. zm.) oraz

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej

(Dz.U. nr 124, poz.1151, z póên. zm.).

§ 10
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do op∏acenia sk∏adki w wysokoÊci

okreÊlonej w polisie.

2. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do przekazywania Towarzystwu

wszystkich danych niezb´dnych do nale˝ytego wykonywania posta-

nowieƒ umowy ubezpieczenia – w szczególnoÊci do przekazywania

liczby osób przyst´pujàcych do ubezpieczenia – w terminach okre-

Êlonych w umowie ubezpieczenia, oraz oÊwiadczeƒ Ubezpieczo-

nych zwiàzanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, w formie

uzgodnionej z Towarzystwem.

3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zg∏aszania zmian okolicznoÊci,

o których informowa∏ Towarzystwo przed zawarciem umowy ubez-

pieczenia, niezw∏ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.

4. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do potwierdzania Towarzystwu

spe∏niania warunków przystàpienia do ubezpieczenia oraz daty

przystàpienia do ubezpieczenia osób zg∏aszajàcych roszczenie

o wyp∏at´ Êwiadczenia z tytu∏u umowy ubezpieczenia.

5. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do informowania Ubezpieczonych

o warunkach zawartej umowy ubezpieczenia, a tak˝e o wysokoÊci

Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u umowy ubezpieczenia.

§ 11
Obowiàzki okreÊlone w postanowieniach §§ 9 i 10 nie wyczerpujà obo-

wiàzków Stron umowy ubezpieczenia, które zosta∏y okreÊlone w pozosta-

∏ych postanowieniach umowy ubezpieczenia.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 12 
1. Z zastrze˝eniem ust. 4, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci,

je˝eli zdarzenie ubezpieczeniowe obj´te zakresem ubezpieczenia

na podstawie umowy ubezpieczenia, jest nast´pstwem:

1) dzia∏aƒ wojennych, dzia∏aƒ zbrojnych, zamieszek, Êwiadomego

i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach prze-

mocy, chyba ˝e jego udzia∏ w aktach przemocy wynika∏ z wyko-

nywania czynnoÊci s∏u˝bowych, stanu wy˝szej koniecznoÊci lub

obrony koniecznej;

2) spo˝ycia przez Ubezpieczonego alkoholu w iloÊci powodujàcej,

˝e zawartoÊç alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do st´-

˝enia we krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecnoÊci w wydycha-

nym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; niezaleconego przez

lekarza za˝ycia leków, narkotyków, Êrodków odurzajàcych lub

psychotropowych; poddania si´ zabiegowi o charakterze medycz-

nym przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych osób

uprawnionych;

3) usi∏owania pope∏nienia lub pope∏nienia przez Ubezpieczonego

czynu spe∏niajàcego znamiona przest´pstwa; 

4) udzia∏u Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych

o ryzykownym charakterze, takich jak: wszelkie sporty lotnicze,

wspinaczka, speleologia, skoki na linie, nurkowanie z u˝yciem spe-

cjalistycznego sprz´tu, sporty motorowe i motorowodne oraz udzia∏

Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju wyÊcigach, poza lekko-

atletykà i p∏ywaniem;

5) wyczynowego uprawiania sportu, je˝eli Ubezpieczajàcy nie op∏a-

ci∏ sk∏adki w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej podwy˝szone ryzyko

zajÊcia wypadku;

6) pe∏nienia przez Ubezpieczonego zawodowej s∏u˝by wojskowej;

7) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu làdowego, wodnego

lub powietrznego, je˝eli Ubezpieczony nie posiada∏ odpowiednich

uprawnieƒ lub dokumentu uprawniajàcego do kierowania i u˝ywa-

nia danego pojazdu lub pojazd ten nie posiada∏ odpowiedniego

Êwiadectwa kwalifikacyjnego.

2. W przypadku Êmierci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego lub niezdol-

noÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, po-

stanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje si´ odpowiednio

do wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego.

3. W przypadku gdy zdarzenie ubezpieczeniowe obj´te zakresem ubez-

pieczenia spowodowane zosta∏o nieszcz´Êliwym wypadkiem, Êwiad-

czenie zostanie wyp∏acone pod warunkiem, ˝e zdarzenie ubezpie-

czeniowe wystàpi∏o przed up∏ywem 1 roku od daty nieszcz´Êliwego

wypadku.

4. Towarzystwo nie jest zobowiàzane do wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u

pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego lub wspó∏ma∏˝onka

Ubezpieczonego, je˝eli Êmierç Ubezpieczonego lub wspó∏ma∏˝onka

jest nast´pstwem:

1) dzia∏aƒ wojennych, dzia∏aƒ zbrojnych, zamieszek, Êwiadomego

i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego lub wspó∏ma∏-

˝onka Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba ˝e jego udzia∏

w aktach przemocy wynika∏ z wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-

wych, stanu wy˝szej koniecznoÊci lub obrony koniecznej;

2) usi∏owania pope∏nienia lub pope∏nienia przez Ubezpieczonego

lub wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego czynu spe∏niajàcego zna-

miona przest´pstwa; 

3) nieszcz´Êliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

Odstàpienie od umowy ubezpieczenia

§ 13
Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia w terminie 30

dni, liczàc od daty dor´czenia polisy. Odstàpienie od umowy ubezpiecze-

nia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres,

w którym Towarzystwo udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

§ 14
1. Ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia w ka˝-

dym czasie z zachowaniem 1-miesi´cznego okresu wypowiedzenia,

ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego.

2. Je˝eli Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze przed zap∏a-

ceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka lub jej pierwsza rata

nie zosta∏a zap∏acona w terminie, ubezpieczyciel mo˝e wypowiedzieç

umow´ ze skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za

okres, przez który ponosi∏ odpowiedzialnoÊç. W przypadku braku

wypowiedzenia umowy wygasa ona z koƒcem okresu, za który przy-

pada∏a niezap∏acona sk∏adka.

Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia

§ 15
1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu:

1) na skutek jej wypowiedzenia – z up∏ywem ostatniego dnia okre-

su wypowiedzenia, a w przypadku wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym – w dniu dor´czenia drugiej stronie odpowied-

niego oÊwiadczenia;
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2) z up∏ywem 30 dni od dnia wymagalnoÊci ostatniej niezap∏aconej

raty sk∏adki, nie wczeÊniej jednak ni˝ z up∏ywem 7 dni od dnia

otrzymania przez Ubezpieczajàcego wezwania do zap∏aty – je˝eli

rata sk∏adki nie zosta∏a zap∏acona w ustalonym terminie, a Towa-

rzystwo po up∏ywie tego terminu wezwa∏o Ubezpieczajàcego

do jej zap∏acenia, informujàc o skutkach niezap∏acenia raty

sk∏adki we wskazanym okresie.

2. Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego

z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za czas udzielanej ochrony ubezpie-

czeniowej.

3. Je˝eli umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiàzaniu przed up∏ywem

okresu, za który zosta∏a op∏acona sk∏adka, Towarzystwo doko-

na zwrotu sk∏adki za niewykorzystany okres ochrony, liczony od na-

st´pnego dnia po rozwiàzaniu umowy ubezpieczenia.

Uposa˝ony

§ 16
1. Ubezpieczony mo˝e wskazaç jednà lub wi´cej osób jako Uposa-

˝onych. Prawo zmiany Uposa˝onych przys∏uguje Ubezpieczonemu

w ka˝dym czasie. Wskazania i zmiany osób Uposa˝onych doko-

nuje Ubezpieczony poprzez z∏o˝enie w Towarzystwie pisemnego

oÊwiadczenia w tej sprawie.

2. W przypadku wskazania wi´cej ni˝ jednego Uposa˝onego Ubezpie-

czony okreÊla procentowy udzia∏ ka˝dej z tych osób w Êwiadczeniu.

Je˝eli jednak Ubezpieczony nie okreÊli∏ lub b∏´dnie wskaza∏ procen-

towy udzia∏ poszczególnych Uposa˝onych w Êwiadczeniu, wówczas

przyjmuje si´, ˝e udzia∏y poszczególnych Uposa˝onych w Êwiadcze-

niu sà równe.

3. Âwiadczenie w zwiàzku ze Êmiercià Ubezpieczonego nie zostanie

wyp∏acone osobie, która swoim umyÊlnym dzia∏aniem spowodowa-

∏a lub przyczyni∏a si´ do Êmierci Ubezpieczonego.

4. Je˝eli Uposa˝ony zmar∏ przed Êmiercià Ubezpieczonego albo utraci∏

prawo do Êwiadczenia w myÊl postanowieƒ ust. 3, jego prawo

do Êwiadczenia przys∏uguje pozosta∏ym Uposa˝onym proporcjonalnie

do przypadajàcych im procentowych udzia∏ów w tym Êwiadczeniu.

5. Je˝eli w chwili Êmierci Ubezpieczonego nie ma Uposa˝onych albo

wszyscy utracili prawo do Êwiadczenia w myÊl postanowieƒ ust. 3,

prawo do Êwiadczenia przys∏uguje cz∏onkom rodziny Ubezpieczone-

go wed∏ug nast´pujàcej kolejnoÊci:

1) wspó∏ma∏˝onkowi;

2) dzieciom w równych cz´Êciach – w przypadku braku wspó∏ma∏-

˝onka Ubezpieczonego;

3) rodzicom w równych cz´Êciach – w przypadku braku wspó∏ma∏-

˝onka i dzieci Ubezpieczonego;

4) rodzeƒstwu w równych cz´Êciach – w przypadku braku wspó∏-

ma∏˝onka, dzieci i rodziców Ubezpieczonego;

5) spadkobiercom – w przypadku braku wspó∏ma∏˝onka, dzieci,

rodziców i rodzeƒstwa Ubezpieczonego.

6. Za osob´ zmar∏à przed Êmiercià Ubezpieczonego uwa˝a si´ równie˝

osob´, która zmar∏a jednoczeÊnie z Ubezpieczonym.

Âwiadczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego 
spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem

§ 17
1. Z zastrze˝eniem ust. 2, w przypadku Êmierci Ubezpieczonego spo-

wodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem zaistnia∏ym w okresie udzie-

lania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝one-

mu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia z tytu∏u Êmierci

Ubezpieczonego spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem.

2. Je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek b´dàcy przyczynà Êmierci Ubezpieczo-

nego jest jednoczeÊnie wypadkiem komunikacyjnym, Towarzystwo

wyp∏aci osobom uprawnionym tylko 1 Êwiadczenie – z tytu∏u Êmierci

Ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.

Âwiadczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym 

§ 18
W przypadku Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komu-

nikacyjnym zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej To-

warzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubez-

pieczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem ko-

munikacyjnym.

Âwiadczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego 
spowodowanej zawa∏em serca lub udarem mózgu

§ 19
W przypadku Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej zawa∏em serca lub

udarem mózgu zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej

Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy

ubezpieczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej zawa∏em

serca lub udarem mózgu.

Âwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci 
Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, 
spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem

§ 20
1. Z zastrze˝eniem ust. 2, w przypadku niezdolnoÊci Ubezpieczonego

do pracy zarobkowej, spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem

zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towa-

rzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy

ubezpieczenia z tytu∏u niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy za-

robkowej, spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem.

2. Je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek b´dàcy przyczynà niezdolnoÊci Ubez-

pieczonego do pracy zarobkowej jest jednoczeÊnie wypadkiem

komunikacyjnym, Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu tylko 1

Êwiadczenie – z tytu∏u niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy za-

robkowej, spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.

Âwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci Ubezpieczonego
do pracy zarobkowej, spowodowanej wypadkiem
komunikacyjnym 

§ 21
W przypadku niezdolnoÊci Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, spowo-

dowanej wypadkiem komunikacyjnym zaistnia∏ym w okresie udzielania

ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiad-

czenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia z tytu∏u niezdolnoÊci Ubezpieczo-

nego do pracy zarobkowej, spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.



Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków dla cz∏onków Okr´gowych Izb In˝ynierów Budownictwa

5

Âwiadczenia z tytu∏u Êmierci 
wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego 
spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem

§ 22
W przypadku Êmierci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego spowodowanej

nieszcz´Êliwym wypadkiem zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony ubez-

pieczeniowej Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wyso-

koÊci sumy ubezpieczenia z tytu∏u Êmierci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego

spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem.

Âwiadczenia z tytu∏u Êmierci wspó∏ma∏˝onka 
Ubezpieczonego spowodowanej zawa∏em serca 
lub udarem mózgu

§ 23
W przypadku Êmierci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego spowodowanej za-

wa∏em serca lub udarem mózgu zaistnia∏ym w okresie udzielania ochrony

ubezpieczeniowej Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie

w wysokoÊci sumy ubezpieczenia z tytu∏u Êmierci wspó∏ma∏˝onka spowo-

dowanej zawa∏em serca lub udarem mózgu.

Âwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka
Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 
spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem

§ 24
1. W przypadku niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do pra-

cy zarobkowej, spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem zaistnia-

∏ym w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo

wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpie-

czenia z tytu∏u niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do

pracy zarobkowej, spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem.

2. Je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek b´dàcy przyczynà niezdolnoÊci wspó∏-

ma∏˝onka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej jest jednoczeÊnie

wypadkiem komunikacyjnym, Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu

tylko 1 Êwiadczenie – z tytu∏u niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpie-

czonego do pracy zarobkowej, spowodowanej wypadkiem komuni-

kacyjnym.

Âwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka
Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, 
spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym 

§ 25
W przypadku niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do pracy za-

robkowej, spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym zaistnia∏ym

w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wyp∏aci

Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia z tytu∏u

niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, spo-

wodowanej wypadkiem komunikacyjnym.

Âwiadczenia z tytu∏u pokrycia 
kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 

§ 26
W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubez-

pieczeniowej Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysoko-

Êci sumy ubezpieczenia z tytu∏u pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczo-

nego.

Âwiadczenia z tytu∏u pokrycia kosztów pogrzebu
wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego 

§ 27
W przypadku Êmierci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego w okresie udziela-

nia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu

Êwiadczenie w wysokoÊci sumy ubezpieczenia z tytu∏u pokrycia kosztów

pogrzebu wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego.

Wyp∏ata Êwiadczenia

§ 28
1. Osoba uprawniona do otrzymania Êwiadczenia obowiàzana jest

do niezw∏ocznego zawiadomienia Towarzystwa o zajÊciu zdarzenia

obj´tego zakresem ubezpieczenia. Towarzystwo w terminie 7 dni

od otrzymania zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego zakre-

sem ubezpieczenia, pisemnie lub drogà elektronicznà, poinformuje

osob´ uprawnionà do otrzymania Êwiadczenia, jakie dokumenty nie-

zb´dne sà do ustalenia prawa do Êwiadczenia oraz jego wysokoÊci,

w zwiàzku z zajÊciem tego zdarzenia.

2. Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏aty Êwiadczenia w terminie

30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia

obj´tego zakresem ubezpieczenia z tytu∏u umowy ubezpieczenia.

3. Gdyby wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia prawa do

Êwiadczenia lub jego wysokoÊci okaza∏o si´ niemo˝liwe w terminie,

o którym mowa w ust. 3, Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie w ter-

minie 14 dni, liczàc od dnia, w którym przy dochowaniu nale˝ytej

starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.

4. Bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Towarzystwo wyp∏aca w terminie,

o którym mowa w ust. 3.

5. Je˝eli wyp∏ata Êwiadczenia nie jest mo˝liwa w terminach okreÊlo-

nych w powy˝szych ust´pach niniejszego paragrafu, Towarzystwo

zawiadomi o tym pisemnie osob´ zg∏aszajàcà roszczenie o wyp∏at´

Êwiadczenia, podajàc przyczyny póêniejszego terminu spe∏nienia

Êwiadczenia.

6. Je˝eli prawo do Êwiadczenia nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej

wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu o wyp∏at´ Êwiad-

czenia, Towarzystwo poinformuje o tym osob´ zg∏aszajàcà roszcze-

nie, wskazujàc okolicznoÊci i podstaw´ prawnà uzasadniajàce od-

mow´ wyp∏aty Êwiadczenia lub wyp∏acenie go w innej wysokoÊci ni˝

wynikajàca ze zg∏oszonego roszczenia.

Wykaz dokumentów niezb´dnych 
do wyp∏aty Êwiadczenia

§ 29
W przypadku Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszcz´Êliwym wy-

padkiem lub wypadkiem komunikacyjnym Uposa˝ony lub inna osoba

uprawniona do Êwiadczenia zobowiàzana jest dor´czyç Towarzystwu na-

st´pujàce dokumenty:

1) wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

2) orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´;

3) kopi´ statystycznej karty zgonu lub zaÊwiadczenie lekarskie potwier-

dzajàce przyczyn´ zgonu;

4) kopi´ dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci ka˝-

dego z Uposa˝onych lub osób uprawnionych;

5) protokó∏ powypadkowy (sporzàdzony np. przez komisj´ BHP w za-

k∏adzie pracy lub protokó∏ policyjny);

6) protokó∏ z sekcji zw∏ok (je˝eli by∏a przeprowadzona);
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7) dokumentacj´ wydanà w post´powaniu karnym, je˝eli takie zosta∏o

wszcz´te w celu wyjaÊnienia okolicznoÊci Êmierci Ubezpieczonego

(np. postanowienie prokuratury, wyrok sàdu);

8) zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym;

9) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia

wskazane przez Towarzystwo.

§ 30
W przypadku Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej zawa∏em serca lub

udarem mózgu Uposa˝ony lub inna osoba uprawniona do Êwiadczenia zo-

bowiàzana jest dor´czyç Towarzystwu nast´pujàce dokumenty:

1) wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

2) orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em

kserokopi´;

3) kopi´ statystycznej karty zgonu potwierdzonà za zgodnoÊç z orygi-

na∏em lub dokumentacj´ medycznà potwierdzajàcà przyczyn´ zgonu;

4) protokó∏ z sekcji zw∏ok, jeÊli by∏a przeprowadzona;

5) kserokopi´ dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci

ka˝dego z Uprawnionych;

6) zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa b´dàcej Ubezpieczajàcym;

7) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia

wskazane przez Towarzystwo.

§ 31
W przypadku niezdolnoÊci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarob-

kowej, spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem lub wypadkiem komu-

nikacyjnym, Ubezpieczony zobowiàzany jest dor´czyç Towarzystwu nast´-

pujàce dokumenty:

1) wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

2) protokó∏ powypadkowy (sporzàdzony np. przez komisj´ BHP w za-

k∏adzie pracy lub protokó∏ policyjny);

3) dokumentacj´ wydanà w post´powaniu karnym, je˝eli takie zosta∏o

wszcz´te w celu wyjaÊnienia okolicznoÊci zdarzenia b´dàcego przed-

miotem zg∏oszonego roszczenia (np. postanowienie prokuratury, wyrok

sàdu);

4) kopi´ druków zwolnieƒ lekarskich;

5) decyzj´ i orzeczenie ZUS o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy (lub

orzeczenie innego organu orzeczniczo-rentowego: KRUS, Powiato-

wy Zespó∏ ds. Orzekania o Stopniu Niepe∏nosprawnoÊci itp.);

6) dokumentacj´ medycznà z przychodni, szpitala lub adresy placó-

wek, w których Ubezpieczony by∏ zarejestrowany i leczony w zwiàzku

z zaistnia∏ym zdarzeniem ubezpieczeniowym b´dàcym przedmiotem

zg∏oszonego roszczenia;

7) kopi´ dokumentu to˝samoÊci Ubezpieczonego;

8) zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym;

9) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia

wskazane przez Towarzystwo.

§ 32
W przypadku Êmierci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego spowodowanej

nieszcz´Êliwym wypadkiem Ubezpieczony zobowiàzany jest dor´czyç To-

warzystwu nast´pujàce dokumenty:

1) wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

2) orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´;

3) kopi´ statystycznej karty zgonu lub dokumentacj´ medycznà po-

twierdzajàcà przyczyn´ zgonu;

4) kopi´ dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci Ubez-

pieczonego;

5) protokó∏ powypadkowy (sporzàdzony np. przez komisj´ BHP w za-

k∏adzie pracy lub protokó∏ policyjny);

6) protokó∏ z sekcji zw∏ok (je˝eli by∏a przeprowadzona);

7) dokumentacj´ wydanà w post´powaniu karnym, je˝eli takie zosta∏o

wszcz´te w celu wyjaÊnienia okolicznoÊci Êmierci Ubezpieczonego

(np. postanowienie prokuratury, wyrok sàdu);

8) zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym;

9) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia

wskazane przez Towarzystwo.

§ 33
W przypadku Êmierci wspó∏ma∏˝onka spowodowanej zawa∏em serca lub

udarem mózgu Ubezpieczony zobowiàzany jest dor´czyç Towarzystwu

nast´pujàce dokumenty:

1) wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

2) orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em

kserokopi´;

3) kopi´ statystycznej karty zgonu potwierdzonà za zgodnoÊç z orygi-

na∏em lub dokumentacj´ medycznà potwierdzajàcà przyczyn´ zgonu;

4) protokó∏ z sekcji zw∏ok, jeÊli by∏a przeprowadzona;

5) kserokopi´ dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci

Ubezpieczonego;

6) potwierdzony za zgodnoÊç z orygina∏em aktualny odpis skróconego

aktu ma∏˝eƒstwa;

7) zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym;

8) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia

wskazane przez Towarzystwo.

§ 34
W przypadku niezdolnoÊci wspó∏ma∏˝onka Ubezpieczonego do wyko-

nywania pracy zarobkowej spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem lub

wypadkiem komunikacyjnym Ubezpieczony zobowiàzany jest dor´czyç

Towarzystwu nast´pujàce dokumenty:

1) wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

2) protokó∏ powypadkowy (sporzàdzony np. przez komisj´ BHP w za-

k∏adzie pracy lub protokó∏ policyjny);

3) dokumentacj´ wydanà w post´powaniu karnym, je˝eli takie zosta∏o

wszcz´te w celu wyjaÊnienia okolicznoÊci zdarzenia b´dàcego

przedmiotem zg∏oszonego roszczenia (np. postanowienie prokura-

tury, wyrok sàdu);

4) kopi´ druków zwolnieƒ lekarskich;

5) decyzj´ i orzeczenie ZUS o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy (lub

orzeczenie innego organu orzeczniczo-rentowego: KRUS, Powiato-

wy Zespó∏ ds. Orzekania o Stopniu Niepe∏nosprawnoÊci itp.);

6) dokumentacj´ medycznà z przychodni, szpitala lub adresy placó-

wek, w których wspó∏ma∏˝onek by∏ zarejestrowany i leczony w zwiàz-

ku z zaistnia∏ym zdarzeniem b´dàcym przedmiotem zg∏oszonego

roszczenia;

7) kopi´ dokumentu to˝samoÊci Ubezpieczonego;

8) zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym;

9) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia

wskazane przez Towarzystwo.

§ 35
W przypadku ubiegania si´ o zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

Uposa˝ony lub osoba uprawniona do Êwiadczenia zobowiàzana jest dor´-

czyç Towarzystwu nast´pujàce dokumenty:
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1) wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

2) orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´;

3) kopi´ statystycznej karty zgonu lub zaÊwiadczenie lekarskie potwier-

dzajàce przyczyn´ zgonu;

4) kopi´ dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci osoby

uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia;

5) zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym;

6) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia

wskazane przez Towarzystwo.

§ 36
W przypadku ubiegania si´ o zwrot kosztów pogrzebu wspó∏ma∏˝onka

Ubezpieczonego Ubezpieczony zobowiàzany jest dor´czyç Towarzystwu

nast´pujàce dokumenty:

1) wype∏niony wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia;

2) orygina∏ aktu zgonu lub potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´;

3) kopi´ statystycznej karty zgonu lub zaÊwiadczenie lekarskie potwier-

dzajàce przyczyn´ zgonu;

4) kopi´ dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci osoby

uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia;

5) zaÊwiadczenie o przynale˝noÊci Ubezpieczonego do Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa, b´dàcej Ubezpieczajàcym;

6) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia

wskazane przez Towarzystwo.

§ 37
1. Wszystkie kopie dokumentów muszà byç potwierdzone za zgod-

noÊç z orygina∏em przez pracownika Ubezpieczajàcego, pracownika

Hanzy Brokers Sp. z o.o., przedstawiciela Towarzystwa lub notariu-

sza.

2. Dokumenty, o których mowa w §§ 29–36, sporzàdzone w j´zyku

obcym, powinny zostaç przet∏umaczone na j´zyk polski przez t∏u-

macza przysi´g∏ego przed dor´czeniem Towarzystwu.

Skargi i za˝alenia

§ 38
1. W ka˝dym przypadku osoba zainteresowana mo˝e wnosiç skargi

i za˝alenia do Zarzàdu Towarzystwa.

2. Skargi i za˝alenia mogà byç sk∏adane w siedzibie Towarzystwa bezpo-

Êrednio lub przesy∏ane w formie pisemnej pod adresem Towarzystwa.

Powinny one okreÊlaç dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ osoby zg∏asza-

jàcej skarg´ lub za˝alenie oraz przedmiot tej skargi lub za˝alenia.

3. Skargi i za˝alenia rozpatrywane sà niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝

w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo.

W przypadku gdy rozpatrzenie skargi lub za˝alenia jest niemo˝liwe

w powy˝szym 30-dniowym terminie, poinformuje o tym wnoszàce-

go skarg´ lub za˝alenie oraz rozpatrzy skarg´ lub za˝alenie najpóê-

niej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej

starannoÊci rozpatrzenie takie sta∏o si´ mo˝liwe.

4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub za˝alenia zawiadamia si´ osob´,

która zg∏osi∏a skarg´ lub za˝alenie, niezw∏ocznie po jej rozpatrzeniu,

w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z wnoszàcym skar-

g´ lub za˝alenie.

5. Niezale˝nie od powy˝szego trybu organem uprawnionym do rozpa-

trywania skarg na dzia∏alnoÊç Towarzystwa jest Rzecznik Ubezpie-

czonych.

W∏aÊciwoÊç sàdowa

§ 39
Powództwo o roszczenie wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na wy-

toczyç przed sàdem powszechnym w∏aÊciwym dla siedziby Towarzystwa,

Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uposa˝onego.

Postanowienia koƒcowe

§ 40
1. O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, odwo∏anie oÊwiad-

czenia, w tym wniosku lub dyspozycji, jest skuteczne, je˝eli zosta∏o

dor´czone Towarzystwu nie póêniej ni˝ wraz z tym wnioskiem lub

dyspozycjà.

2. Towarzystwo odmówi realizacji dyspozycji, je˝eli wniosek lub doku-

ment dyspozycji zosta∏ wype∏niony nieprawid∏owo lub jest niekom-

pletny.

3. W przypadku niepowiadomienia Towarzystwa o zmianie adresu Ubez-

pieczajàcego lub Uposa˝onego, pisma przes∏ane do tych osób na

ostatni adres wskazany Towarzystwu wywierajà skutki nimi przewi-

dziane po up∏ywie 30 dni od daty ich nadania w placówce pocztowej.

4. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 5, wszelkie oÊwiadczenia i zawia-

domienia dotyczàce umowy ubezpieczenia sk∏adane sà na piÊmie.

OÊwiadczenia i zawiadomienia sk∏adane Towarzystwu przesy∏ane sà

listem poleconym na adres Towarzystwa bàdê sk∏adane osobiÊcie

w jego siedzibie za pokwitowaniem.

5. O ile umowa ubezpieczenia nie wymaga zachowania formy pisem-

nej, Strony mogà ustaliç, ˝e oÊwiadczenia i zawiadomienia dotyczà-

ce umowy ubezpieczenia b´dà sk∏adane z wykorzystaniem Êrodków

porozumiewania si´ na odleg∏oÊç: odpowiednio – na wskazany

przez Towarzystwo i Ubezpieczajàcego adres poczty elektronicznej,

numer telefonu, numer faksu.

§ 41
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje si´ odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

§ 42
1. Niniejsze OWU zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa

nr 1/31/07/2008 z dnia 31 lipca 2008 r.

2. Niniejsze OWU wchodzà w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2008 r. i majà

zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tym dniu.

Prezes Zarzàdu

Maciej Szwarc

Cz∏onek Zarzàdu

Janusz Arczewski
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AXA jest jednà z najwi´kszych grup ubezpieczeniowych
Êwiata, której zaufa∏o ponad 67 milionów klientów
w 55 krajach.

Spó∏ki AXA w Polsce oferujà indywidualne i grupowe
ubezpieczenia na ˝ycie, ubezpieczenia na ˝ycie z funduszami
kapita∏owymi, fundusz emerytalny, ubezpieczenia majàtkowe
kierowane do klientów korporacyjnych oraz ubezpieczenia
zdrowotne, turystyczne i komunikacyjne. 

Milionom klientów na Êwiecie nasza marka kojarzy si´
z bezpieczeƒstwem, profesjonalizmem oraz doskona∏ym
dopasowaniem produktów do ich potrzeb. 

AXA to bezpieczeƒstwo finansowe
Zapewniamy kompleksowe rozwiàzania finansowe 
Tobie i Twojej rodzinie przez ca∏e ˝ycie. 

AXA Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 50, fax 022 555 05 52, www.axa.pl

Organ rejestrowy: Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia∏ Gospodarczy KRS, Nr KRS 38616, NIP 521-10-36-865
Kapita∏ zak∏adowy: 40 000 000 z∏ – wp∏acony w ca∏oÊci
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