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ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek 
zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zwane dalej Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego stanowią integralną część 
Ogólnych warunków ochronnego ubezpieczenia na życie „Max pro”, 
zwanych dalej OWU. 

2. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego, 
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwana dalej PKO 
Ubezpieczenia, zawiera z Ubezpieczającym umowę ubezpieczenia 
dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego wskutek 
Nieszczęśliwego Wypadku, zwaną dalej Umową Dodatkową. 

3. Umowa Dodatkowa stanowi integralną część umowy ubezpieczenia 
zawartej na podstawie OWU, zwaną dalej Umową Ubezpieczenia 
Podstawowego. 

4. Przez zawarcie Umowy Dodatkowej PKO Ubezpieczenia zobowiązuje 
się wypłacić Sumę Ubezpieczenia w razie zajścia w Okresie 
Odpowiedzialności zdarzenia objętego Zakresem Ubezpieczenia,  
a Ubezpieczający zobowiązuje się do Opłacania Składki. 

 
ROZDZIAŁ 2 
DEFINICJE 

§ 2. 

1. Terminy użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
Dodatkowego oznaczają: 
1) Lekarz Zaufania – wskazana przez PKO Ubezpieczenia osoba 

uprawniona do wykonywania zawodu lekarza lub wskazany 
przez PKO Ubezpieczenia zakład opieki zdrowotnej; 

2) Nieszczęśliwy Wypadek – zaistniałe w Okresie 
Odpowiedzialności zdarzenie nagłe, wywołane działającą nagle 
i niezależnie od woli oraz stanu zdrowia Ubezpieczonego 
przyczyną zewnętrzną, z wyłączeniem działania czynników 
biologicznych (drobnoustrojów chorobotwórczych i 
pasożytów), będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną 
wystąpienia zdarzenia objętego Zakresem Ubezpieczenia; 

3) Okres Odpowiedzialności – okres, w którym PKO 
Ubezpieczenia udziela ochrony ubezpieczeniowej; 

4) Okres Opóźnienia – okres kolejnych 60 dni, rozpoczynający się 
pierwszego dnia okresu, za który Składka Ubezpieczeniowa jest 
należna, jeżeli nie nastąpiło Opłacenie Składki; 

5) Opłacenie Składki – uznanie rachunku bankowego PKO 
Ubezpieczenia kwotą Składki Ubezpieczeniowej; 

6) Polisa – dokument wystawiony przez PKO Ubezpieczenia 
potwierdzający zawarcie Umowy Dodatkowej i jej warunki; 

7) Pozostawanie pod wpływem Alkoholu – stan po spożyciu 
alkoholu w ilości, która powoduje, że zawartość alkoholu we 
krwi wynosi od 0,2o/oo wzwyż albo stężenie alkoholu  
w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1mg/dcm3 wzwyż; 

8) Rocznica Polisy – każda rocznica dnia wskazanego w Polisie 
jako dzień zawarcia Umowy Dodatkowej, a jeżeli w danym roku 
nie ma takiego dnia – ostatni dzień odpowiedniego miesiąca; 

9) Rok Polisowy – rok rozpoczynający się w dniu wskazanym  
w Polisie jako dzień zawarcia Umowy Dodatkowej oraz w każdą 
Rocznicę Polisy; 

10) Składka Ubezpieczeniowa – kwota, do której wpłacania na 
wskazany w Umowie Dodatkowej rachunek bankowy PKO 
Ubezpieczenia, w wysokości i terminach określonych  
w Umowie Dodatkowej, zobowiązany jest Ubezpieczający; 

11) Suma Ubezpieczenia – określona w Umowie Dodatkowej kwota 
wypłacana przez PKO Ubezpieczenia w przypadku uznania 
roszczenia z tytułu zajścia w Okresie Odpowiedzialności 
zdarzenia objętego Zakresem Ubezpieczenia; 

12) Ubezpieczający – wskazana w Umowie Dodatkowej, osoba 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę 
Dodatkową z PKO Ubezpieczenia; 

13) Ubezpieczony – wskazana w Umowie Dodatkowej osoba 
fizyczna albo dwie osoby fizyczne, które są objęte ochroną 
ubezpieczeniową; 

14) Zakres Ubezpieczenia – wskazany w Umowie Dodatkowej zbiór 
zdarzeń; zajście któregokolwiek z tych zdarzeń uprawnia osobę 
uprawnioną zgodnie z OWU do zgłoszenia roszczenia o wypłatę 
Sumy Ubezpieczenia. 

2. Jeżeli postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Dodatkowego lub Umowy Dodatkowej nie stanowią inaczej, 
terminy zdefiniowane w OWU mają zastosowanie w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego. 

 
ROZDZIAŁ 3 
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 3. 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 
2. Umowa Dodatkowa zawierana jest jako: 

1) w wariancie I – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek zgonu 
Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku,  
w przypadku, gdy Umowa Ubezpieczenia Podstawowego 
zawarta jest jako ochronne ubezpieczenie na jedno życie; 

2) w wariancie II – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek zgonu 
któregokolwiek z Ubezpieczonych wskutek Nieszczęśliwego 
Wypadku, w przypadku, gdy Umowa Ubezpieczenia 
Podstawowego zawarta jest jako ochronne ubezpieczenie na 
dwa życia. 

3. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia w życiu 
Ubezpieczonego zaistniałe w Okresie Odpowiedzialności: 
1) w wariancie I – zgon Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego 

Wypadku, czyli zgon Ubezpieczonego, którego bezpośrednią  
i wyłączną przyczyną jest Nieszczęśliwy Wypadek; 

2) w wariancie II – zgon któregokolwiek z Ubezpieczonych 
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, czyli zgon któregokolwiek  
z Ubezpieczonych, którego bezpośrednią i wyłączną przyczyną 
jest Nieszczęśliwy Wypadek. 

 
ROZDZIAŁ 4 
OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 4. 

1. Okres Odpowiedzialności rozpoczyna się w dniu wskazanym  
w Polisie jako dzień zawarcia Umowy Dodatkowej jednak nie 
wcześniej niż w dniu następnym po dniu, w którym nastąpiło 
Opłacenie Składki z tytułu Umowy Dodatkowej, a także nie 
wcześniej niż: 
1) w dniu rozpoczęcia okresu odpowiedzialności z Umowy 

Ubezpieczenia Podstawowego, jeżeli Umowa Dodatkowa 
została zawarta łącznie z Umową Ubezpieczenia 
Podstawowego; 

2) w rocznicę polisy Umowy Ubezpieczenia Podstawowego, jeżeli 
Umowa Dodatkowa została zawarta w rocznicę polisy Umowy 
Ubezpieczenia Podstawowego. 

2. Okres Odpowiedzialności kończy się z chwilą: 
1) zakończenia okresu odpowiedzialności z tytułu Umowy 

Ubezpieczenia Podstawowego; 
2) upływu ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę 

Dodatkową; 
3) upływu Okresu Opóźnienia w płatności Składki 

Ubezpieczeniowej mimo pisemnego wezwania 
Ubezpieczającego do zapłaty w terminie 30 dni, wysłanego 
Ubezpieczającemu przez PKO Ubezpieczenia po 30. dniu Okresu 
Opóźnienia. 

 
ROZDZIAŁ 5 
WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PKO 
UBEZPIECZENIA 

§ 5. 

PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu 
Ubezpieczonego, jeśli nastąpił on w związku lub jest następstwem: 

1) usiłowania lub dokonania przestępstwa przez Ubezpieczonego; 
2) Pozostawania pod wpływem Alkoholu przez Ubezpieczonego, 

zażycia środków odurzających lub psychotropowych, użycia 
narkotyków lub innych podobnie działających środków, 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO 
NA WYPADEK ZGONU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO 
WYPADKU 
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wyłączając przypadki, gdy Ubezpieczony przyjmował te środki 
w ramach zaleconej przez lekarza terapii medycznej; 

3) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez 
Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał ważnych 
uprawnień wymaganych przez prawo o ruchu drogowym albo 
jeżeli Ubezpieczony kierował tym pojazdem Pozostając pod 
wpływem Alkoholu, zażyciu środków odurzających lub 
psychotropowych, użyciu narkotyków lub innych podobnie 
działających środków; 

4) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego, 
który był osobą pieszą Pozostającą pod wpływem Alkoholu 
albo użyciu narkotyków bądź innych podobnie działających 
środków; 

5) leczenia lub innych zabiegów o charakterze medycznym, 
którym dobrowolnie poddał się Ubezpieczony, prowadzonymi 
poza kontrolą osób uprawnionych np. terapia znachorska; 

6) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów motorowych, 
motorowodnych, lotniczych, w tym lotniarstwa, 
spadochroniarstwa i szybownictwa, wspinaczki górskiej  
i skałkowej, sportów walki, podnoszenia ciężarów, speleologii, 
nurkowania, skoków na linie, skoków do wody oraz innych 
niebezpiecznych sportów; 

7) wypadku lotniczego, za wyjątkiem przypadków, gdy 
Ubezpieczony był pasażerem samolotu wykonującego lot  
w ramach regularnego przewozu lotniczego. 

 
ROZDZIAŁ 6 
ZAWARCIE UMOWY DODATKOWEJ 

§ 6. 

1. Umowa Dodatkowa może zostać zawarta jednocześnie z Umową 
Ubezpieczenia Podstawowego albo w każdą rocznicę polisy Umowy 
Ubezpieczenia Podstawowego. 

2. Umowa Dodatkowa zawierana jest na okres, trwający nie dłużej niż 
do końca okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia 
Podstawowego. 

3. W przypadku, gdy Umowa Ubezpieczenia Podstawowego zawarta 
jest na czas nieokreślony, Umowę Dodatkową zawiera się do końca 
Roku Polisowego rozpoczynającego się w roku kalendarzowym,  
w którym Ubezpieczony lub chociażby jeden z Ubezpieczonych 
kończy 64 lata. 

4. Umowa Dodatkowa jest zawarta na czas ustalony w Umowie 
Dodatkowej, liczony od dnia wskazanego w Polisie jako dzień 
zawarcia Umowy Dodatkowej. 

§ 7. 

1. W celu zawarcia Umowy Dodatkowej Ubezpieczający składa 
wniosek o jej zawarcie, zgodnie z zasadami zawartymi w OWU. 

2. Umowę Dodatkową uważa się za zawartą z dniem określonym  
w Polisie, jednakże nie później niż z dniem doręczenia Polisy 
Ubezpieczającemu. 

3. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Dodatkowej jest doręczenie 
Polisy Ubezpieczającemu. 
 

ROZDZIAŁ 7 
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

§ 8. 

1. Wysokość Składki Ubezpieczeniowej ustala PKO Ubezpieczenia  
w zależności od wysokości Sumy Ubezpieczenia, stanu zdrowia 
oraz wykonywanego zawodu przez Ubezpieczonego. 

2. Składka Ubezpieczeniowa ustalana jest jako składka ratalna 
opłacana z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną albo 
roczną. 

3. Ubezpieczający zobowiązany jest do Opłacania Składki z góry,  
w wysokości, z częstotliwością i w terminach określonych  
w Umowie Dodatkowej. 

4. Składka Ubezpieczeniowa w całości przeznaczona jest na pokrycie 
kosztów ochrony ubezpieczeniowej i kosztów działalności 
ubezpieczeniowej PKO Ubezpieczenia 

 
ROZDZIAŁ 8 
SUMA UBEZPIECZENIA I JEJ WYPŁATA 

§ 9. 

1. Wysokość Sumy Ubezpieczenia określona jest w Polisie. 
2. Suma Ubezpieczenia jest równa sumie ubezpieczenia z Umowy 

Ubezpieczenia Podstawowego. 

§ 10. 

1. PKO Ubezpieczenia wypłaca Sumę Ubezpieczenia osobie 
uprawnionej, zgodnie z postanowieniami OWU, w przypadku: 

1) w wariancie I – zgonu Ubezpieczonego wskutek 
Nieszczęśliwego Wypadku; 

2) w wariancie II – zgonu któregokolwiek z Ubezpieczonych 
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku; wypłata Sumy 
Ubezpieczenia jest wykonaniem Umowy Dodatkowej  
w stosunku do obu Ubezpieczonych. 

2. Suma Ubezpieczenia nie przysługuje, jeżeli zgon Ubezpieczonego 
nastąpił po upływie 180 dni od dnia zajścia Nieszczęśliwego 
Wypadku. 

3. Jeżeli PKO Ubezpieczenia wypłaciło świadczenie z tytułu trwałej 
utraty zdrowia przez Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami 
ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek 
trwałej utraty zdrowia wskutek nieszczęśliwego wypadku lub PKO 
Ubezpieczenia zobowiązane jest do wypłaty świadczenia z tego 
tytułu, a w okresie 180 dni od dnia zajścia Nieszczęśliwego 
Wypadku nastąpi zgon Ubezpieczonego, będąca następstwem tego 
wypadku, świadczenie, o którym mowa powyżej, będzie potrącone  
z Sumy Ubezpieczenia wypłacanej z tytułu zgonu Ubezpieczonego 
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. 

4. Jeżeli Umowa Dodatkowa została zawarta na rzecz dwóch 
Ubezpieczonych, postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio  
w stosunku do Ubezpieczonego, z tytułu zgonu którego PKO 
Ubezpieczenia wypłaca Sumę Ubezpieczenia. 
 

ROZDZIAŁ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 

Umowa Dodatkowa może zawierać postanowienia dodatkowe lub 
odmienne od ustalonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
Dodatkowego. 

§ 12. 

Wypłaty kwot z tytułu Umowy Dodatkowej podlegają przepisom 
regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, 
obowiązującym w momencie dokonywania wypłat. 

§ 13. 

W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
Dodatkowego stosuje się odpowiednie postanowienia OWU. 

§ 14. 

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu 
wskutek nieszczęśliwego wypadku zostały zatwierdzone w dniu  
22 grudnia 2015 roku i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 
 
W imieniu i na rzecz PKO Ubezpieczenia: 
 
 
 
 
 
Prezes Zarządu    Członek Zarządu  
Sławomir Łopalewski  Maciej Berger 


