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Informacje dotyczące:
Ogólne warunki ubezpieczenia
Umowa dodatkowa – trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
nr OWU/PD12/1/2016 (OWU)

Informacje zawarte w OWU Nr artykułu OWU

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 
lub wartości wykupu Ubezpieczenia.

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 OWU

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

Art. 3, Art. 10 OWU

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek 
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek 
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych 
okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, 
w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu  
nie przysługuje.

Nie dotyczy
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Ogólne warunki ubezpieczenia 
Umowa dodatkowa – trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

nr OWU/PD12/1/2016

Umowa dodatkowa, oznaczona w polisie i innych dokumentach wystawionych przez Nationale‑Nederlanden kodem PD12, 
jest zawierana na podstawie Warunków oraz Ogólnych warunków ubezpieczenia Umowy dodatkowej – Trwałe inwalidztwo 
wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/PD12/1/2016 (dalej: Warunki Umowy dodatkowej).

Art. 1 Co oznaczają używane pojęcia?

1. „Dziecko” – Ubezpieczony, który w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 1 rok życia, a nie ukończył  
18. roku życia.

2.  „Trwałe inwalidztwo całkowite” – uszkodzenie ciała doznane przez Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego 
wypadku, które spowodowało całkowitą, bezterminową i nieodwracalną niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek 
pracy zarobkowej. Trwałe inwalidztwo całkowite Dziecka wiąże się z koniecznością zapewnienia całkowitej opieki 
lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym 
dzieckiem w danym wieku.

3.  „Trwałe inwalidztwo częściowe” – fizyczna utrata części ciała albo całkowita i nieodwracalna utrata władzy w części 
ciała albo uszkodzenie ciała doznane przez Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, określone w Tabeli 
inwalidztwa częściowego.

4.  „Trwałe inwalidztwo” – Trwałe inwalidztwo całkowite lub Trwałe inwalidztwo częściowe.
5.  „Nieszczęśliwy wypadek” – nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, 

które nastąpiło w czasie, w którym Nationale‑Nederlanden udzielało ochrony ubezpieczeniowej, i które stało 
się bezpośrednią i wyłączną przyczyną Trwałego inwalidztwa. W rozumieniu Warunków Umowy dodatkowej za 
przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy wypadek, nie uważa się Choroby ani Choroby psychicznej.

6.  „Suma ubezpieczenia” – kwota, która stanowi podstawę do obliczenia Świadczenia wypłacanego w przypadku 
zajścia Trwałego inwalidztwa.

7.  „Postępowanie terapeutyczne” – postępowanie mające na celu przywrócenie zaburzonych na skutek 
Nieszczęśliwego wypadku funkcji poszczególnych organów.

8.  „Choroba” – zdiagnozowana przez Lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, 
wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, 
narządach, układach lub całym ustroju.

9.  „Choroba psychiczna” – choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (ICD‑10).

Art. 2 Kogo ubezpiecza Nationale‑Nederlanden w ramach Umowy dodatkowej? Co obejmuje ubezpieczenie?

1.  Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, która ukończyła 1. rok życia i nie ukończyła 71. roku życia.
2.  Nationale‑Nederlanden ubezpiecza zdrowie Ubezpieczonego.
3.  Ubezpieczenie obejmuje Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego, które nastąpiło nie później niż przed upływem  

180 dni, licząc od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku.

Art. 3 Jak długo trwa Umowa dodatkowa?

1.  Umowa dodatkowa zawierana jest:
a) na 5 lat albo
b) do najbliższej 5. rocznicy trwania Umowy od dokupienia Umowy dodatkowej, jednak na okres nie krótszy  

niż 4 lata i 1 Miesiąc polisowy.
2. Umowa dodatkowa trwa najdłużej do rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, która nastąpi po ukończeniu 

przez Ubezpieczonego 75 lat.
3. Umowa dodatkowa wygasa:

a) z dniem wypłaty Sumy ubezpieczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa całkowitego,
b) z dniem wypłaty 200% Sumy ubezpieczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa.
 Limit 200% Sumy ubezpieczenia dotyczy łącznej kwoty świadczeń z tytułu Trwałego inwalidztwa częściowego 

albo łącznej kwoty świadczeń z tytułu Trwałego inwalidztwa częściowego i z tytułu Trwałego inwalidztwa 
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całkowitego wypłaconych w okresie, na jaki Umowa dodatkowa została zawarta. Limit 200% odnosi się do Sumy 
ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia ostatniego Trwałego inwalidztwa.

c) z upływem okresu, na jaki została zawarta,
d) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

Art. 4 Czy można kontynuować ubezpieczenie?

1. Tak, Nationale‑Nederlanden zaproponuje przedłużenie Umowy dodatkowej, chyba że umowa ta wygasła w związku 
z wypłatą Ubezpieczonemu Sumy ubezpieczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa całkowitego lub wypłatą 200% Sumy 
ubezpieczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa.

2. Nie, jeżeli Umowa dodatkowa wygasła z powodu wypłaty Ubezpieczonemu Sumy ubezpieczenia z tytułu Trwałego 
inwalidztwa całkowitego lub wypłatą 200% Sumy ubezpieczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa.

3. Przedłużenie Umowy dodatkowej następuje na okres 5 lat. Jeśli do końca Umowy lub do rocznicy rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej, która nastąpi po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75 lat, zostało mniej niż 5 lat,  
to można przedłużyć tę umowę odpowiednio na okres 4, 3, 2 lat lub 1 roku.

Art. 5 Komu i jaką kwotę wypłaci Nationale‑Nederlanden?

1.  Ubezpieczony nabywa prawo do pieniędzy z chwilą zajścia Trwałego inwalidztwa. Nationale‑Nederlanden wypłaci 
pieniądze także wtedy, gdy Trwałe inwalidztwo nastąpiło po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy dodatkowej.

2.  Nationale‑Nederlanden wypłaci:
a)  Sumę ubezpieczenia obowiązującą w dniu zajścia Trwałego inwalidztwa całkowitego,
b)  odpowiedni procent Sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia Trwałego inwalidztwa częściowego, 

zgodnie z poniższą tabelą.
3.  Jeżeli Ubezpieczony jest uprawniony jednocześnie do Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa całkowitego 

i z tytułu Trwałego inwalidztwa częściowego, to Nationale‑Nederlanden wypłaci tylko wyższą z tych kwot.
4.  Jeśli Trwałe inwalidztwo nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy dodatkowej, podstawą do obliczenia 

Świadczenia jest Suma ubezpieczenia obowiązująca w ostatnim dniu Umowy dodatkowej.
5.  W przypadku utraty co najmniej dwóch części ciała wymienionych w Tabeli inwalidztwa częściowego w obrębie tej 

samej kończyny, Nationale‑Nederlanden wypłaci kwotę równą największej wartości Świadczenia należnego za jedną 
z utraconych części ciała.

6.  Jeżeli Ubezpieczonym jest Właściciel polisy i nabył prawo do świadczenia, Nationale‑Nederlanden ma prawo 
pomniejszyć wypłacaną kwotę o zaległe Składki wymagalne na dzień zajścia Trwałego inwalidztwa lub na dzień 
poprzedzający dzień rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy dodatkowej.

Tabela inwalidztwa częściowego

Lp. Zdarzenie % Sumy ubezpieczenia

1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):
a) rozległe, szpecące, ściągające blizny o długości co najmniej 5 cm
b) całkowite oskalpowanie – utrata skóry owłosionej

5%
30%

2. Uszkodzenie kości czaszki:
a) szczeliny złamań wgłobienia, fragmentacja
b) ubytki w kościach na całej jej grubości poniżej 10 cm kwadratowych
c) ubytki w kościach na całej jej grubości powyżej 10 cm kwadratowych

5%
10%
15%

3. Padaczka pourazowa z napadami typu grandmal utrzymująca się pomimo leczenia:
a) z co najmniej 3 napadami w miesiącu
b) z co najmniej 1 lub 2 napadami w miesiącu

25%
15%

4. Utrata mowy – całkowita, stała i nieodwracalna utrata funkcji mowy trwająca nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 6 miesięcy. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza laryngologa w oparciu 
o uszkodzenie fałdów głosowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje także przypadki całkowitej afazji powstałej 
wskutek ciężkiego urazu głowy z uszkodzeniem ośrodków mowy w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Ubezpieczeniem nie są objęte utrata zdolności mówienia spowodowana schorzeniami psychicznymi oraz 
utrata zdolności mówienia możliwa do skorygowania postępowaniem terapeutycznym.

100%

5. Utrata nosa w całości – włącznie z kośćmi nosa 20%
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Lp. Zdarzenie % Sumy ubezpieczenia

6. Utrata języka:
a) całkowita
b) częściowa, powodująca zaburzenia funkcji

50%
10%

7. Utrata małżowiny usznej:
a) całkowita
b) częściowa lub znaczne zniekształcenie
c) całkowita utrata obu małżowin

15%
5%
25%

8. Utrata słuchu w obu uszach – całkowita, stała i nieodwracalna utrata słuchu w obu uszach w zakresie 
wszystkich dźwięków. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza laryngologa oraz dodatkowo 
wynikiem badania audiometrycznego. Ubezpieczeniem nie są objęte przypadki możliwe do skorygowania 
postępowaniem terapeutycznym.

100%

9. Utrata słuchu w jednym uchu – całkowita, stała i nieodwracalna utrata słuchu w jednym uchu w zakresie 
wszystkich dźwięków. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza laryngologa oraz dodatkowo 
wynikiem badania audiometrycznego. Ubezpieczeniem nie są objęte przypadki możliwe do skorygowania 
postępowaniem terapeutycznym.

50%

10. Ubytek słuchu powyżej 70 dB wg Rosera:
a) w jednym uchu
b) w obu uszach

20%
50%

11. Utrata wzroku w obu oczach – całkowita, stała i nieodwracalna utrata wzroku w obu oczach. Rozpoznanie 
musi być potwierdzone przez Lekarza okulistę. Ubezpieczeniem nie są objęte przypadki możliwe do 
skorygowania postępowaniem terapeutycznym.

100%

12. Utrata wzroku w jednym oku – całkowita, stała i nieodwracalna utrata wzroku w jednym
oku. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza okulistę. Ubezpieczeniem nie są
objęte przypadki możliwe do skorygowania postępowaniem terapeutycznym.

50%

13. Uszkodzenie krtani z jej zwężeniem:
a) wymagające stosowania na stałe rurki tchawiczej
b) z dusznością, chrypką, pozwalające na funkcjonowanie bez rurki tchawiczej

40%
15%

14. Uszkodzenie tchawicy z jej zwężeniem powodujące duszność w trakcie wysiłku 15%

15. Uszkodzenie przełyku:
a) umożliwiające odżywianie jedynie płynami
b) z całkowitą niedrożnością, wymagające stałej przetoki żołądkowej

25%
70%

16. Uszkodzenie mostka wskutek złamania z jego zniekształceniem 5%

17. Całkowita utrata jednego płuca 30%

18. Częściowa utrata płuca (obejmująca co najmniej jeden płat) 12%

19. Uszkodzenie serca z przerwaniem ciągłości jego ściany 40%

20. Uszkodzenie żołądka z koniecznością jego wycięcia:
a) częściowego
b) całkowitego

10%
30%

21. Uszkodzenie jelita cienkiego lub grubego z koniecznością jego wycięcia:
a) obejmującego mniej niż 50% długości
b) obejmującego więcej niż 50% długości

10%
30%

22. Całkowite usunięcie śledziony 15%

23. Uszkodzenie wątroby z koniecznością jej częściowego wycięcia 20%

24. Całkowita utrata jednej nerki 30%
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Lp. Zdarzenie % Sumy ubezpieczenia

25. Oparzenia II i III stopnia obejmujące:
a) od 10% do 30% powierzchni ciała
b) powyżej 30% powierzchni ciała

15%
40%

26. Staw rzekomy kości udowej 30%

27. Staw rzekomy kości piszczelowej 20%

28. Staw rzekomy kości strzałkowej 10%

29. Staw rzekomy kości ramieniowej 30%

30. Staw rzekomy kości promieniowej 20%

31. Staw rzekomy kości łokciowej 20%

32. Złamania miednicy:
a) z przerwaniem ciągłości obręczy, zniekształceniem i upośledzeniem chodu
b) bez przerwania ciągłości obręczy, z zaburzeniami funkcji

25%

10%

33. Złamanie kompresyjne kręgu – za każdy kręg kręgosłupa 4%

Fizyczna utrata części ciała albo całkowita i nieodwracalna utrata władzy w części ciała

34. Utrata nogi 70%

35. Utrata podudzia 60%

36. Utrata obu podudzi 100%

37. Utrata stopy 50%

38. Utrata wszystkich palców u stopy (włącznie z dużym palcem) 30%

39. Utrata dużego palca u stopy 10%

40. Utrata palca (wszystkie paliczki) u stopy (z wyjątkiem dużego palca) 2%

41. Utrata ramienia 75%

42. Utrata przedramienia 70%

43. Utrata dłoni 60%

44. Utrata kciuka 16%

45. Utrata jednego paliczka kciuka 10%

46. Utrata palca wskazującego 10%

47. Utrata palca środkowego 8%

48. Utrata palca serdecznego 6%

49. Utrata palca małego 4%

50. Utrata jednego paliczka palca ręki (wyłączając kciuk) 2%
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Lp. Zdarzenie % Sumy ubezpieczenia

51. Utrata dwóch paliczków palca ręki (wyłączając kciuk) 3%

52. Utrata wszystkich palców u dłoni (włączając kciuk) 45%

53. Utrata wszystkich pozostałych palców u dłoni (z wyłączeniem kciuka) 30%

Art. 6 Jakie są obowiązki Ubezpieczonego?

Na wniosek Nationale‑Nederlanden Ubezpieczony ma obowiązek poddania się badaniom orzeczniczym, które są 
przeprowadzane:
a)  w celu określenia, czy Ubezpieczony doznał i pozostaje w stanie Trwałego inwalidztwa,
b)  w autoryzowanych przez Nationale‑Nederlanden placówkach medycznych, na koszt Nationale‑Nederlanden.
Odmowa poddania się badaniom orzeczniczym w terminie określonym przez Nationale‑Nederlanden może spowodować 
odmowę wypłaty Świadczenia.

Art. 7 Jak jest ustalana wysokość składki? Jak długo będzie opłacana?

1. Składka za Umowę dodatkową jest ustalana zgodnie z obowiązującą w Nationale‑Nederlanden taryfą składek 
i zależy od Sumy ubezpieczenia. Na wysokość Składki mogą mieć wpływ wykonywany przez Ubezpieczonego zawód 
oraz uprawniany przez Ubezpieczonego sport i hobby.

2. Składka za Umowę dodatkową jest opłacana regularnie razem ze Składką za Umowę.

Art. 8 Jak podwyższyć lub obniżyć Sumę ubezpieczenia?

1.  Zmiana Sumy ubezpieczenia odbywa się na wniosek Właściciela polisy po akceptacji Nationale‑Nederlanden.
2.  Przed podwyższeniem Sumy ubezpieczenia Nationale‑Nederlanden może zwrócić się z prośbą o informacje 

dotyczące sytuacji finansowej Właściciela polisy lub Ubezpieczonego. Przekazanie tych informacji jest wskazane 
w celu właściwego określenia potrzeb ubezpieczeniowych, ustalenia odpowiedniej Sumy ubezpieczenia oraz 
prawidłowej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

3.  Suma ubezpieczenia może zostać obniżona po 2 Latach polisowych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
z tytułu Umowy dodatkowej z zachowaniem minimalnej Składki ochronnej i minimalnej Składki.

4.  Warunkiem zmiany Sumy ubezpieczenia jest wpłacenie wszystkich zaległych Składek najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o zmianę.

5.  Zmiana Sumy ubezpieczenia powoduje zmianę wysokości składki za Umowę dodatkową.
6.  Nowa Suma ubezpieczenia obowiązuje od pierwszego dnia Miesiąca polisowego po akceptacji wniosku przez 

Nationale‑Nederlanden, pod warunkiem opłacenia Składki w nowej wysokości.
7. Nationale‑Nederlanden potwierdza zmianę Dokumentem ubezpieczenia.

Art. 9 Co należy zrobić, aby Nationale‑Nederlanden wypłaciło pieniądze?

1.  Nationale‑Nederlanden powinno zostać poinformowane o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
2.  Nationale‑Nederlanden wypłaci Świadczenie na podstawie wniosku o wypłatę złożonego wraz z następującymi 

dokumentami:
a)  urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia Ubezpieczonego,
b)  dokumentacją medyczną z przebiegu leczenia potwierdzającą wystąpienie Trwałego inwalidztwa (np. kartą 

informacyjną leczenia szpitalnego, zaświadczeniami lekarskimi, dokumentacją leczenia ambulatoryjnego, 
wynikami badań),

c)  orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o ile 
Ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem społecznym,

d)  dokumentem potwierdzającym zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku (np. notatką urzędową z policji 
lub innym),

e)  innymi dokumentami niezbędnymi do określenia tytułu wypłaty Świadczenia oraz jego wysokości – na wniosek 
Nationale‑Nederlanden.

3.  Wskazane jest, aby Ubezpieczony złożył wniosek o wypłatę Świadczenia po zakończeniu leczenia, w tym rehabilitacji, 
z wyłączeniem przypadków fizycznej utraty części ciała.
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Art. 10 W jakich sytuacjach Nationale‑Nederlanden nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci pieniędzy?

Nationale‑Nederlanden nie wypłaci Świadczenia, jeżeli Nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Ubezpieczony doznał 
Trwałego inwalidztwa, został spowodowany lub miał miejsce w następstwie:

a)  okoliczności wyłączających odpowiedzialność Nationale‑Nederlanden wskazanych w Warunkach,
b)  spożywania lub pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości 

lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie Lekarza i w sposób przez 
niego zalecony,

c)  prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu przez Ubezpieczonego, który nie był do 
tego uprawniony lub jeżeli pojazd lub inny środek transportu nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu 
drogowego, powietrznego lub wodnego, zgodnie z przepisami właściwego prawa.

Art. 11 Zastosowanie Warunków

W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Umowy dodatkowej mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Warunków.

Art. 12 Wejście w życie Warunków Umowy dodatkowej

Warunki, zatwierdzone przez Zarząd Nationale‑Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 74/2015 
z dnia 8 grudnia 2015 r., wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Anna Grzelońska
Członek Zarządu

Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu

02.01.2023
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