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1. Niniejsze Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczące czasowej niezdolności 

Ubezpieczonego do pracy, stosuje się  jako rozszerzenie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na 

Życie, zawieranej na rzecz Ubezpieczonych na podstawie  gólnych Warunków Grupowego 

Ubezpieczenia na Życie  ertum 8/2018 (zwanych dalej OWU) pomiędzy, Ubezpieczającym a 

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A., zwaną dalej Towarzystwem.  

2. Niniejsza Umowa stanowi Umowę  Dodatkową w rozumieniu  WU.  

3. O ile postanowienia niniejszej Umowy Dodatkowej nie stanowią  inaczej, pojęcia i postanowienia 

zawarte w  WU stosuje się odpowiednio. Do poję   tych dodaje się  następujące: 

1) Czasowa              Ubezpieczonego do pracy – orzeczony przez lekarza okres 

czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku 

lub choroby Ubezpieczonego, skutkujący wypłata 80% Wynagrodzenia/Uposażenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, który trwa nieprzerwanie co najmniej 7 dni 

kalendarzowych, potwierdzony drukiem ZUS ZLA.  

2) Wy agr       /Up saż     – uposażenie zasadnicze miesięczne netto wraz z dodatkami 

netto o charakterze stałym, należne Ubezpieczonemu na zajmowanym stanowisku w dniu 

rozpoczęcia okresu czasowej niezdolności do pracy, potwierdzone przez pracodawcę 

Ubezpieczonego wystawieniem odpowiedniego zaświadczenia.  

4.  dpowiedzialnoś   Towarzystwa wygasa w dniu rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez 

Ubezpieczonego 70 roku życia. 

5. Prawo do świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej dotyczącej czasowej niezdolności 

Ubezpieczonego do pracy przysługuje Ubezpieczonemu.  

6.  chrona ubezpieczeniowa z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej rozpoczyna się po upływie 6–

miesięcznego okresu karencji, liczonego od dnia przystąpienia do Umowy Dodatkowej, z 

zastrzeżeniem zapisów w Umowie Generalnej.  

7. Z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie, za 

każdy dzień  zasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy obliczone zgodnie z wzorem, z 

zastrzeżeniem ustępów poniższych:  

 

 Wys k     w a c    a        g = 1/30 x W x 20% 

 

 gdzie: 

 Wysokoś  świadczenia dziennego – kwota należna za każdy dzień  zasowej niezdolności 

Ubezpieczonego do pracy. 

 W – Wynagrodzenie/Uposażenie  

 

8. Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej w 

związku z Czasową niezdolnością  Ubezpieczonego do pracy nieprzekraczającą  łącznie 90 dni w 

roku polisowym w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.  

9. Wysokoś  świadczenia dziennego, obliczanego zgodnie z wzorem wskazanym w ust.7  nie może 

przekroczy  55 zł. 

10. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, o ile zdarzenie ubezpieczeniowe powodujące 

powstanie Czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy powstało w związku przyczynowo 

skutkowym:  

1) wojny, działań  wojennych lub stanu wojennego, uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, 

zamieszkach lub rozruchach społecznych którymi są: 

a) czynne i niezgodne z prawem czynności fizyczne skierowane bezpośrednio przeciwko 

innej osobie, w celu zmuszenia jej do poddania się woli lub do określonego zachowania 
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zgodnego z wolą osoby zmuszającej, przez co swoboda woli tej osoby zostaje 

ograniczona, 

b) czynny i niezgodny z prawem udział w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych 

rozruchami lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu oraz uczestnika takich zdarzeń 

bądź działalnoś  polegająca na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, 

urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i 

zamieszek;  

2) popełnienia czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa   

3) prowadzenia pojazdu bez określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do 

prowadzenia danego pojazdu, prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu albo w 

stanie nietrzeźwości, prowadzenia pojazdu, który nie posiada aktualnego badania 

technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu   

4) samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa  

5) działania czynników powodujących skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne lub 

napromieniowanie; 

6) przyczynienia się Ubezpieczonego będącego w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków lub 

środków psychotropowych, w stanie nietrzeźwości bądź w wyniku uszkodzeń trzustki lub 

wątroby wyłącznie spowodowanych spożywaniem alkoholu  do zajścia zdarzenia 

ubezpieczeniowego  stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartoś  alkoholu w organizmie 

wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w 

wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Stan po użyciu alkoholu 

zachodzi, gdy zawartoś  alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 

0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg 

alkoholu w 1 dm3; 

7) poddania się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, 

przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych; 

8) świadomego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania wskazań i zaleceń 

lekarskich; 

9) wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie 

samolotu linii lotniczych innych niż przewoźnika lotniczego w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa lotniczego, z wyjątkiem zdarzeń powodujących śmier  Ubezpieczonego 

wskutek wypadku lotniczego zaistniałego podczas przebywania przez Ubezpieczonego na 

pokładzie śmigłowca lub samolotu pasażerskiego posiadającego świadectwo zdatności do 

lotu i pilotowanego przez licencjonowanego pilota: 

a) będącego własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

b) podczas przewozu czarterowego wykonywanego na podstawie umowy z przewoźnikiem 

lotniczym uprawnionym do wykonywania przewozów lotniczych,  

pod warunkiem, że statek powietrzny spełnia warunki bezpieczeństwa określone w aktualnie 

obowiązujących przepisach prawnych w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków 

powietrznych;  

10) uprawiania następujących niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych: kolarstwa 

ekstremalnego (inaczej zwane kolarstwem grawitacyjnym, które charakteryzuje się jazdą po 

mocno nachylonych stokach, po trasie obfitującej w przeszkody, ostre zakręty, skocznie), 

wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i snowboardingu ekstremalnego (rozumianej jako 

pokonywanie zjazdów o wysokim stopniu trudności poza oznakowanymi trasami), spływów 

sportowych, spadochroniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, bungee, nurkowania do 

głębokości poniżej 25 metrów, parkur, buggykitingu, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy 

quadami, ekstremalnej jazdy na motocyklu (rozumianej jako wymagającej ponadprzeciętnych 
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umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia np. 

jazda kaskaderska), off-roadu, uczestniczeniu w rajdach przeprawowych i samochodowych; 

11) uczestnictwa w zawodach z użyciem pojazdów kołowych, koni, łodzi lub nart wodnych, przy 

czym zawody oznaczają zorganizowaną formę rywalizacji sportowej w celu osiągnięcia 

nagrody lub wyniku sportowego i organizowane są przez jednostki uprawnione na podstawie 

przepisów prawa” z wyłączeniem zawodów organizowanych przez Ubezpieczającego 

Generalnego lub płatników składek dla Funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej; 

12) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków, 

a także ataku konwulsji, epilepsji, zaburzeń zachowania, nerwic z zastrzeżeniem, że 

wyłączenie nie ma zastosowania w odniesieniu do Ubezpieczonych funkcjonariuszy i 

pracowników Służy Więziennej w zakresie zaburzeń psychicznych i nerwic oznaczonych wg 

Międzynarodowej statystycznej Kwalifikacji  horób i Problemów Zdrowotnych I D jako F41 

do F48. W przypadku  zasowiej niezdolności Ubezpieczonego do pracy powstałej wskutek 

wskazanej w zdaniu poprzednim jednostki chorobowej odpowiedzialnoś  Towarzystwa jest 

ograniczona do 30 dni w roku polisowym;  

13) wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem  

14) uzależnień   

15) choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie ma 

zastosowania do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w przypadku, gdy do 

zakażenia wirusem HIV doszło w wyniku wykonywania czynności służbowych wynikających 

ze stosunku pracy wykonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

16) leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba, że wynikają one z obrażeń doznanych w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku;  

17) badań lekarskich, dodatkowych badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby 

zawodowej, badań diagnostycznych niewynikających z zachorowania, badań dawców 

narządów (z wyjątkiem pobytów w szpitalu związanych bezpośrednio z pobraniem narządu); 

18) operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji 

niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie 

odpowiedzialności Towarzystwa lub choroby nowotworowej rozpoznanej w tym okresie. 

11. Zgłaszając wniosek o wypłatę  świadczenia Ubezpieczony składa do Towarzystwa: 

1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia  

2) kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury) jeżeli czasowa 

niezdolnoś  Ubezpieczonego do pracy powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku  

3) kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej przebieg leczenia  

4) kopię zwolnień lekarskich (druk ZUS Z A) będących potwierdzeniem orzeczonych przez 

lekarza okresów czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy; 

5) zaświadczenie od lekarza prowadzącego wskazujące rozpoznanie według I D-10 lub w 

przypadku hospitalizacji kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego wraz z historią 

choroby; 

6) oświadczenie pracodawcy o wysokości Wynagrodzenia/Uposażenia oraz wartoś  

wypłacanego Wynagrodzenia/Uposażenia w trakcie trwania  zasowej niezdolności 

Ubezpieczonego do pracy; 

7) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności wypłaty świadczenia, na wniosek 

Towarzystwa.  

12. Towarzystwo decyduje o zasadności roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 

11.  
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13. Prawo do świadczenia przysługuje pod warunkiem, że zdarzenie powodujące powstanie czasowej 

niezdolności Ubezpieczonego do pracy oraz zwolnienia lekarskie potwierdzające czasową 

niezdolnoś  Ubezpieczonego do pracy miały miejsce w okresie trwania odpowiedzialności 

Towarzystwa z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej. Świadczenie będzie wypłacone wyłącznie za 

dni przypadające w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu Umowy Dodatkowej. 


