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Postanowienia ogólne 

§ 1 
Niniejsze Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia AXA 24, 
zwane dalej OWUD, maj" zastosowanie do umów ubezpieczenia zawiera-
nych pomi#dzy AXA $ycie Towarzystwem Ubezpiecze% S.A. a Ubezpieczaj"-
cymi, jako rozszerzenie umów grupowego ubezpieczenia na &ycie Optymal-
ny Wybór AXA. 

§ 2 
Poj#cia zdefi niowane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na 
&ycie Optymalny Wybór AXA, u&ywane w niniejszych OWUD, maj" takie 
samo znaczenie, o ile w OWUD nie zosta'y zdefi niowane odmiennie. Do po-
j#( tych dodaje si#:
 1)  Centrum Operacyjne AXA – Inter Partner Assistance Polska S.A. 

z siedzib" w Warszawie;
 2)  choroba przewlek#a – choroba o d'ugotrwa'ym przebiegu, trwaj"ca 

zwykle miesi"cami lub latami, stale lub okresowo leczona, lub cho-
roba b#d"ca przyczyn" hospitalizacji w okresie 12 miesi#cy przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia oraz jej komplikacje; 

 3)  choroba psychiczna – choroba zakwalifi kowana w Mi#dzynarodowej 
Statystycznej Kwalifi kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 
jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania;

 4)  dziecko – dziecko w'asne lub przysposobione Ubezpieczonego, za-
mieszkuj"ce wspólnie z Ubezpieczonym w miejscu zamieszkania, 
w wieku do 25 lat;

 5)  hospitalizacja – pobyt w szpitalu w celu przeprowadzenia leczenia;
 6)  lekarz prowadz$cy – lekarz sprawuj"cy opiek# nad osob" obj#t" 

ochron" z ramienia placówki medycznej, w której osoba ta podda'a 
si# leczeniu;

 7)  lekarz uprawniony – lekarz konsultant Centrum Operacyjnego AXA;
 8)  miejsce pobytu – miejsce na terenie RP, w którym Ubezpieczony, 

wspó'ma'&onek lub dziecko przebywa tymczasowo i które w ocenie 
przedstawiciela Centrum Operacyjnego AXA spe'nia warunki realiza-
cji )wiadcze% AXA 24;

 9)  miejsce zamieszkania – miejsce na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej (RP) wskazane przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub 
dziecko jako miejsce sta'ego zamieszkania;

 10)  nag#e zachorowanie – powsta'y w sposób nag'y stan chorobowy za-
gra&aj"cy zdrowiu lub &yciu Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziec-
ka lub (tylko dla )wiadcze% wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 15)) ro-
dzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka Ubezpieczonego, 
wymagaj"cy natychmiastowej pomocy lekarskiej, z wy'"czeniem wszel-
kich chorób, które zaistnia'y przed rozpocz#ciem ochrony ubezpiecze-
niowej udzielanej Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onkowi lub dziecku 
zgodnie z OWUD;

 11)  nieszcz%!liwy wypadek – nag'e zdarzenie wywo'ane przyczyn" ze-
wn#trzn" o charakterze losowym, niezale&ne od woli i stanu zdrowia 
Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziecka lub (tylko dla )wiadcze% 
wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 15)) rodzica Ubezpieczonego lub ro-
dzica wspó'ma'&onka Ubezpieczonego, które nast"pi'o w okresie 
ograniczonym datami rozpocz#cia i wyga)ni#cia odpowiedzialno)ci 
Towarzystwa, w nast#pstwie którego Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, 
dziecko, rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka niezale&-
nie od swojej woli dozna' uszkodzenia cia'a, uszczerbku na zdrowiu 
lub zmar';

 12)  placówka medyczna – szpital, przychodnia lub gabinet medyczny 
dzia'aj"cy legalnie w ramach systemu opieki zdrowotnej na teryto-
rium RP;

 13)  poronienie – samoistne, przedwczesne zako%czenie ci"&y trwaj"cej 
krócej ni& 20 tygodni;

 14)  rodzic Ubezpieczonego – matka lub ojciec Ubezpieczonego w rozu-
mieniu kodeksu rodzinnego i opieku%czego; za rodzica Ubezpieczo-
nego uznaje si# równie& osob# b#d"c" w dniu zaj)cia zdarzenia 
ubezpieczeniowego:

 a)  &on" ojca Ubezpieczonego lub wdow" po ojcu Ubezpieczonego, 
o ile po )mierci ojca Ubezpieczonego nie wst"pi'a ponownie 
w zwi"zek ma'&e%ski;

 b)  m#&em matki Ubezpieczonego lub wdowcem po matce Ubezpie-
czonego, o ile po )mierci matki Ubezpieczonego nie wst"pi' po-
nownie w zwi"zek ma'&e%ski;

 15)  rodzic wspó#ma#&onka Ubezpieczonego – matka lub ojciec wspó'-
ma'&onka w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opieku%czego; za ro-
dzica wspó'ma'&onka uznaje si# równie& osob# b#d"c" w dniu zaj-
)cia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 a)  &on" ojca wspó'ma'&onka lub wdow" po ojcu wspó'ma'&onka, 
o ile po )mierci ojca wspó'ma'&onka nie wst"pi'a ponownie 
w zwi"zek ma'&e%ski,

 b)  m#&em matki wspó'ma'&onka lub wdowcem po matce wspó'ma'-
&onka, o ile po )mierci matki wspó'ma'&onka nie wst"pi' ponow-
nie w zwi"zek ma'&e%ski;

 16)  rozstrój zdrowia – reakcja organizmu na dzia'anie czynnika chorobo-
twórczego lub urazu, prowadz"ca do zaburze% czynno)ciowych, 
zmian organicznych w tkankach, narz"dach, uk'adach lub ca'ym 
ustroju, z wyj"tkiem chorób przewlek'ych;

 17)  sprz%t rehabilitacyjny – niezb#dny drobny sprz#t rehabilitacyjny 
okre)lony i zalecony przez lekarza specjalist# prowadz"cego lecze-
nie, umo&liwiaj"cy samodzielne lub u'atwione funkcjonowanie; przez 
drobny sprz#t rehabilitacyjny rozumie si# sprz#t, którego waga nie 
przekracza 20 kg;

 18)  !wiadczenie medyczne – zapewnienie przez Towarzystwo organiza-
cji lub organizacji i pokrycia kosztów us'ug medycznych, o których 
mowa w § 4 ust. 4;

 19)  Towarzystwo – AXA $ycie Towarzystwo Ubezpiecze% S.A. z siedzib" 
w Warszawie;

 20)  urodzenie martwego dziecka – urodzenie martwego noworodka, za-
rejestrowanego w urz#dzie stanu cywilnego, w akcie urodzenia któ-
rego Ubezpieczony jest wymieniony jako rodzic tego dziecka;

 21)  urodzenie si% dziecka Ubezpieczonego – urodzenie si# &ywego 
dziecka, potwierdzone wystawionym przez urz"d stanu cywilnego ak-
tem urodzenia, w którym Ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic 
tego dziecka;

 22)  wspó#ma#&onek – osoba, która w dacie zaj)cia zdarzenia ubezpie-
czeniowego pozostawa'a z Ubezpieczonym w zwi"zku ma'&e%skim, 
w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opieku%czego, w stosunku do 
którego nie zosta'a orzeczona separacja, zgodnie z obowi"zuj"cymi 
przepisami prawa;

 23)  zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie obj#te odpowiedzialno)ci" 
Towarzystwa na podstawie dodatkowej umowy ubezpieczenia, pole-
gaj"ce na wyst"pieniu u osób obj#tych ochron": 

 a)  rozstroju zdrowia w nast#pstwie nag'ego zachorowania,
 b)  obra&e% cia'a w nast#pstwie nieszcz#)liwego wypadku,
 c)  pogorszenia si# stanu zdrowia w wyniku zaj)cia trudnych sytu-

acji losowych, wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 17),
 d)  urodzenia si# dziecka Ubezpieczonego – wy'"cznie w zakresie 

)wiadczenia wizyta po'o&nej w przypadku urodzenia si# dziecka. 
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Przedmiot ubezpieczenia

§ 3
 1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i &ycie Ubezpieczonego, 

wspó'ma'&onka Ubezpieczonego, dziecka Ubezpieczonego, rodzica 
Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka Ubezpieczonego.

 2.  Na podstawie niniejszej umowy dodatkowej Towarzystwo zobowi"zuje 
si# do zapewnienia Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onkowi oraz dziecku 
)wiadcze% polegaj"cych na organizacji lub organizacji i pokryciu kosz-
tów us'ug okre)lonych w § 4 ust. 4, oraz rodzicowi Ubezpieczonego 
lub wspó'ma'&onka – )wiadcze% wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 15). 

 3.  Osobami obj#tymi ochron" w niniejszej dodatkowej umowie ubezpie-
czenia s":

 1) Ubezpieczony;
 2) wspó'ma'&onek;
 3) dziecko;
 4)  rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka Ubezpieczo-

nego – jedynie w zakresie )wiadcze% wymienionych w § 4 ust. 4 
pkt 15).

Zakres ubezpieczenia

§ 4
 1.  Zakres ubezpieczenia w ramach umowy dodatkowej obejmuje nast#-

puj"ce )wiadczenia udzielane w przypadku zdarze% ubezpieczenio-
wych zaistnia'ych wy'"cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wykonywane wy'"cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 1) opiek# po hospitalizacji;
 2)  dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez le-

karza;
 3)  transport medyczny z osob" blisk" z miejsca pobytu do placówki 

medycznej;
 4)  transport medyczny z osob" blisk" z placówki medycznej do 

miejsca zamieszkania;
 5)  transport medyczny z osob" blisk" z placówki medycznej do pla-

cówki medycznej;
 6) wizyt# lekarsk";
 7) wizyt# piel#gniarki;
 8) rehabilitacj#;
 9)  organizacj# wypo&yczenia albo zakupu sprz#tu rehabilitacyjnego;
 10)  opiek# nad dzie(mi i osobami niesamodzielnymi w przypadku 

hospitalizacji;
 11) korepetycje;
 12) 'ó&ko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka; 
 13) opiek# domow" po hospitalizacji;
 14) wizyt# po'o&nej w przypadku urodzenia si# dziecka; 
 15)  udzielenie pomocy medycznej rodzicowi Ubezpieczonego lub ro-

dzicowi wspó'ma'&onka;
 16) przekazanie pilnej wiadomo)ci; 
 17) pomoc psychologa;
 18) infolini# medyczn".
 2.  *"czna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe:
 1)  wynosi 3000 z' – w stosunku do )wiadcze% medycznych okre)lo-

nych w ust. 4 pkt. 1)–14) oraz pkt 17);
 2)  wskazana jest ka&dorazowo w opisie danego )wiadczenia – w sto-

sunku do )wiadcze% medycznych okre)lonych w ust. 4 pkt 15);
 3)  nie wyst#puje w stosunku do )wiadczenia polegaj"cego na do-

st#pie do informacji medycznej, co oznacza, &e infolinia medycz-
na organizowana jest bez limitów.

   Sumy te mog" by( wykorzystywane wielokrotnie, pod warunkiem &e 
odnosz" si# do ró&nych zdarze% ubezpieczeniowych. 

 3.  Je&eli us'uga gwarantowana w ramach )wiadcze% przekroczy sum# 
ubezpieczenia okre)lon" w OWUD, mo&e ona zosta( wykonana przez 
Centrum Operacyjne AXA, o ile Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, przed-
stawiciel ustawowy dziecka, a tak&e dziecko, gdy jest pe'noletnie, 
wyrazi zgod# na pokrycie ró&nicy pomi#dzy kosztami faktycznymi 
a zagwarantowan" przez Towarzystwo sum" ubezpieczenia. Suma 
ubezpieczenia okre)lona w ust. 2 pkt 1) odnosi si# '"cznie do Ubez-
pieczonego, wspó'ma'&onka i dziecka.

 4.  !wiadczenia medyczne realizowane s" w sposób okre)lony poni&ej 
i po spe'nieniu poni&szych warunków: 

 1)  opieka po hospitalizacji – je&eli Ubezpieczony, wspó'ma'&onek 
lub dziecko na skutek wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
byli hospitalizowani przez okres d'u&szy ni& 5 dni oraz zgodnie 
z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez lekarza 
prowadz"cego powinni pozostawa( w pozycji le&"cej po okresie 
hospitalizacji, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie 
kosztów opieki piel#gniarskiej albo domowej po zako%czeniu ho-
spitalizacji, w miejscu zamieszkania; 

 2)  dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez 
lekarza – je&eli Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko na sku-
tek wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego wymaga pozosta-
wania w pozycji le&"cej, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekar-
skiego wydanym przez lekarza prowadz"cego, Towarzystwo 
zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia nie-
zb#dnych leków, zaleconych wcze)niej przez lekarza prowadz"ce-
go na podstawie recept i odpowiednio pisemnych zalece%, do 
miejsca pobytu; Towarzystwo nie pokrywa kosztów zakupu leków;

 3)  transport medyczny z osob$ blisk$ z miejsca pobytu do pla-
cówki medycznej – je&eli zaistnia'a konieczno)( przewiezienia 
Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka do placówki me-
dycznej na skutek wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów trans-
portu medycznego Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka 
do placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadz"cego, 
w uzgodnieniu z lekarzem uprawnionym Centrum Operacyjnego 
AXA; transport jest organizowany, o ile stan zdrowia Ubezpieczo-
nego, wspó'ma'&onka lub dziecka nie wymaga interwencji pogo-
towia ratunkowego;

 4)  transport medyczny z osob$ blisk$ z placówki medycznej do 
miejsca zamieszkania – w przypadku gdy w nast#pstwie zdarze-
nia ubezpieczeniowego Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziec-
ko przebywali w placówce medycznej, Towarzystwo zapewnia 
zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubez-
pieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka z placówki medycznej 
do miejsca zamieszkania; transport jest organizowany, o ile stan 
zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dost#pnego publiczne-
go lub prywatnego )rodka transportu; o zasadno)ci transportu 
decyduje lekarz uprawniony Centrum Operacyjnego AXA;

 5)  transport medyczny z osob$ blisk$ z placówki medycznej do 
placówki medycznej – w przypadku gdy placówka medyczna, 
w której na skutek wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
przebywa Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko, nie odpo-
wiada wymogom leczenia odpowiednim dla ich stanu zdrowia 
albo gdy Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko skierowani 
zostali na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w in-
nej placówce medycznej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie 
i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego, 
wspó'ma'&onka lub dziecka do placówki medycznej odpowiadaj"-
cej wymogom leczenia albo do placówki medycznej, w której zo-
stan" wykonane badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny; 
transport jest organizowany, o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia 
skorzystanie z dost#pnego publicznego lub prywatnego )rodka 
transportu oraz wy'"cznie w sytuacji, gdy z uwagi na stan zdro-
wia Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka nie jest ko-
nieczna interwencja pogotowia ratunkowego;
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 6)  wizyta lekarska – Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokry-
cie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorgani-
zowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza pierw-
szego kontaktu do miejsca pobytu, je&eli powy&sze jest konieczne 
w nast#pstwie nieszcz#)liwego wypadku Ubezpieczonego, wspó'-
ma'&onka lub dziecka; )wiadczenie jest organizowane, o ile nie 
jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego;

 7)  wizyta piel%gniarki – Towarzystwo – na zlecenie lekarza prowa-
dz"cego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów honora-
riów i dojazdów piel#gniarki do miejsca pobytu, je&eli powy&sze 
jest konieczne w nast#pstwie nieszcz#)liwego wypadku; )wiad-
czenie na rzecz Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka 
obejmuje organizacj# i pokrycie kosztów:

 a)  wykonywania czynno)ci zwi"zanych z utrzymaniem higieny, 
 b)  wykonywania zabiegów leczniczych, takich jak: ok'ady, opa-

trunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. – zgod-
nie z zaleceniami lekarza prowadz"cego Ubezpieczonego, 
wspó'ma'&onka lub dziecka,

 c)  wykonywania czynno)ci diagnostycznych, takich jak: pomiar 
ci)nienia i t#tna, wa&enie itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza 
prowadz"cego Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka,

 d)  wykonywania czynno)ci pomagaj"cych w od&ywianiu si#;
 8)  rehabilitacja – je&eli w nast#pstwie zdarzenia ubezpieczeniowe-

go Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko, zgodnie ze wska-
zaniem lekarza specjalisty, wymaga rehabilitacji w domu lub 
w poradni rehabilitacyjnej, Towarzystwo zapewnia zorganizowa-
nie oraz pokrycie kosztów wizyt fi zykoterapeuty w miejscu za-
mieszkania albo zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu 
do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej; 

 9)  organizacja wypo&yczenia albo zakupu sprz%tu rehabilitacyj-
nego – je&eli w nast#pstwie zdarzenia ubezpieczeniowego Ubez-
pieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko, zgodnie ze wskazaniem 
lekarza specjalisty, powinni u&ywa( sprz#tu rehabilitacyjnego 
w domu, Towarzystwo zapewnia podanie informacji dotycz"cych 
placówek handlowych lub wypo&yczalni oferuj"cych sprz#t reha-
bilitacyjny; dodatkowo, Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty 
transportu drobnego sprz#tu rehabilitacyjnego do miejsca za-
mieszkania; Towarzystwo zapewnia dost#p do sprz#tu rehabilita-
cyjnego oraz pokrywa – w granicach sumy ubezpieczenia – kosz-
ty wypo&yczenia sprz#tu rehabilitacyjnego; Towarzystwo nie 
obejmuje ochron" ubezpieczeniow" przebiegu i skutków terapii 
prowadzonej w ramach rehabilitacji; Centrum Operacyjne AXA 
nie ponosi odpowiedzialno)ci za braki w asortymencie;

 10)  opieka nad dzie'mi i osobami niesamodzielnymi – w przypadku 
hospitalizacji Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka w wy-
niku nieszcz#)liwego wypadku lub nag'ego zachorowania, w sy-
tuacji gdy przewidywany jest d'u&szy ni& 3-dniowy okres hospitali-
zacji Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka, Towarzystwo 
– na wniosek Ubezpieczonego – zapewnia zorganizowanie i po-
krycie kosztów:

 a)  przewozu dzieci Ubezpieczonego w towarzystwie osoby upraw-
nionej przez Towarzystwo do miejsca zamieszkania (na tery-
torium RP) osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do 
opieki nad dzie(mi i ich powrotu (bilety kolejowe lub autobu-
sowe pierwszej klasy), albo

 b)  przejazdu osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do opie-
ki nad dzie(mi/osobami niesamodzielnymi z jej miejsca za-
mieszkania (na terytorium RP) do miejsca zamieszkania Ubez-
pieczonego i jej powrotu (bilety kolejowe lub autobusowe 
pierwszej klasy);

   warunkiem )wiadczenia wskazanych wy&ej )wiadcze% jest po-
danie Centrum Operacyjnemu AXA przez Ubezpieczonego da-
nych osoby wyznaczonej do opieki nad dzie(mi, takich jak: 
imi# i nazwisko, dane teleadresowe;

   Centrum Operacyjne AXA )wiadczy us'ugi organizacji opieki 
nad dzie(mi/osobami niesamodzielnymi po uzyskaniu przez 
lekarza uprawnionego Centrum Operacyjnego AXA informacji 
ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji oraz 
gdy istnieje mo&liwo)( skontaktowania si# z osob" wyzna-
czon" przez Ubezpieczonego do opieki;

   w przypadku gdy Centrum Operacyjnemu AXA nie uda'o si# 
skontaktowa( z osob" wyznaczon" do opieki, w ci"gu 24 go-
dzin od momentu zg'oszenia roszczenia przez Ubezpieczone-
go, pod wskazanym przez Ubezpieczonego adresem lub oso-
ba ta nie zgadza si# na sprawowanie tej opieki i w zwi"zku 
z tym nie ma mo&liwo)ci wykonania us'ug, Towarzystwo zorga-
nizuje i pokryje koszty opieki nad dzie(mi/osobami niesamo-
dzielnymi w miejscu zamieszkania – pod warunkiem &e zosta-
nie ono udost#pnione – maksymalnie do 3 dni; je&eli po 
up'ywie tego okresu b#dzie istnia'a konieczno)( przed'u&enia 
opieki, Centrum Operacyjne AXA do'o&y stara% w celu zorgani-
zowania opieki przez dalsz" rodzin# lub opiek# spo'eczn";

   powy&sze us'ugi s" realizowane na wniosek Ubezpieczonego 
i za jego pisemn" zgod" oraz w sytuacji, gdy w miejscu za-
mieszkania nie ma &adnej osoby, która mog'aby tak" opiek# 
zapewni(; 

 11)  korepetycje – je&eli w nast#pstwie nieszcz#)liwego wypadku lub 
nag'ego zachorowania dziecko nie mo&e uczestniczy( w zaj#ciach 
dydaktycznych w placówce o)wiatowo-wychowawczej, w zwi"zku 
z konieczno)ci" hospitalizacji przez okres d'u&szy ni& 14 dni lub 
konieczno)ci" przebywania w miejscu zamieszkania na zwolnie-
niu lekarskim powy&ej 14 dni, Towarzystwo zorganizuje i pokryje 
koszty dojazdu korepetytora do miejsca hospitalizacji dziecka lub 
miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji w zakresie bie&"ce-
go programu nauczania w placówce o)wiatowo-wychowawczej 
w czasie nieobecno)ci dziecka (z wy'"czeniem materia'u dydak-
tycznego o charakterze specjalistycznym lub zawodowym, w od-
niesieniu do ca'ej grupy przedmiotów); dla uczniów szkó' podsta-
wowych, gimnazjów i szkó' ponadgimnazjalnych zakres )wiadczenia 
obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spo)ród: j#zyka 
polskiego, matematyki, fi zyki, chemii, biologii, j#zyków obcych (an-
gielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpa%skiego); 

 12)  #ó&ko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka – je&eli w na-
st#pstwie nieszcz#)liwego wypadku lub nag'ego zachorowania 
dziecko jest hospitalizowane, Towarzystwo zorganizuje i pokryje 
koszty 'ó&ka szpitalnego dla jednego prawnego opiekuna dziec-
ka w placówce medycznej, w której dziecko jest hospitalizowane, 
o ile dana placówka medyczna oferuje tak" mo&liwo)(; )wiad-
czenie b#dzie realizowane zgodnie z lokalnymi mo&liwo)ciami 
przez ca'y czas hospitalizacji dziecka, jednak&e nie d'u&ej ni& do 
wyczerpania sumy ubezpieczenia;

 13)  opieka domowa po hospitalizacji – je&eli w nast#pstwie zdarze-
nia ubezpieczeniowego Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziec-
ko byli hospitalizowani przez okres d'u&szy ni& 7 dni oraz zgodnie 
z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz"cego powinni przeby-
wa( po okresie hospitalizacji w pozycji le&"cej, Towarzystwo zor-
ganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium osoby wyzna-
czonej do pe'nienia opieki domowej w miejscu zamieszkania 
– do 5 dni, maksymalnie po 4 godziny dziennie – w ni&ej wymie-
nionym zakresie:

 – zakupy artyku'ów spo&ywczych pierwszej potrzeby,
 – niezb#dne porz"dki,
 – dostawa/przygotowanie posi'ków,
 – opieka nad zwierz#tami domowymi,
 – podlewanie kwiatów;
   niniejsze )wiadczenie przys'uguje jedynie w przypadku, gdy 

w miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mog'aby tak" opie-
k# zapewni(; ubezpieczeniem obj#ta jest wy'"cznie dostawa wy-
&ej wy&ej wymienionych artyku'ów bez kosztów zakupu samych 
produktów, które to koszty pokrywa Ubezpieczony;
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 14)  wizyta po#o&nej w przypadku urodzenia si% dziecka – w przypad-
ku urodzenia si# dziecka Ubezpieczonego, na wniosek Ubezpie-
czonego lub wspó'ma'&onka, Centrum Operacyjne AXA zorganizu-
je i pokryje koszty 1 wizyty (tj. dojazdu oraz honorarium) po'o&nej, 
w miejscu zamieszkania; )wiadczenie przys'uguje w okresie pie-
rwszego miesi"ca od wyj)cia matki dziecka ze szpitala;

 15)  udzielenie pomocy medycznej rodzicowi Ubezpieczonego lub 
rodzicowi wspó#ma#&onka – Towarzystwo gwarantuje rodzicowi 
Ubezpieczonego oraz rodzicowi wspó'ma'&onka organizacj# i po-
krycie kosztów takich us'ug, jak:

 a)  opieka po hospitalizacji – je&eli na skutek zdarzenia ubez-
pieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'-
&onka by' hospitalizowany przez okres minimum 5 dni oraz 
zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz"cego powi-
nien le&e( po okresie hospitalizacji, Towarzystwo zapewnia 
zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki piel#gniarskiej albo 
domowej po zako%czeniu hospitalizacji, w miejscu zamiesz-
kania rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka 
Ubezpieczonego; Towarzystwo pokrywa koszty tego )wiadcze-
nia do '"cznej kwoty 500 z' na jedno zdarzenie ubezpiecze-
niowe,

 b)  transport na wizyt% kontroln$ – je&eli na skutek zdarzenia 
ubezpieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'-
ma'&onka by' hospitalizowany przez okres minimum 5 dni oraz 
zgodnie z zaleceniem lekarza prowadz"cego powinien uda( 
si# na wizyt# kontroln", Towarzystwo zapewnia zorganizowanie 
i pokrycie kosztów transportu na 1 wizyt# kontroln" w roku 
z miejsca zamieszkania rodzica Ubezpieczonego lub rodzica 
wspó'ma'&onka Ubezpieczonego do placówki medycznej,

 c)  asysta – je&eli na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego rodzic 
Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka wymaga transpor-
tu medycznego do placówki medycznej i z powrotem, Towarzy-
stwo zapewni zorganizowanie i pokrycie honorarium osoby, 
która b#dzie towarzyszy( rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzi-
cowi wspó'ma'&onka podczas tego transportu oraz pomo&e 
przy za'atwieniu w placówce medycznej formalno)ci zwi"za-
nych z rejestracj" oraz wypisem ze szpitala; Towarzystwo po-
krywa koszty tego )wiadczenia do '"cznej kwoty 200 z' na 
jedno zdarzenie ubezpieczeniowe,

 d)  infolinia medyczna – na wniosek rodzica Ubezpieczonego 
lub rodzica wspó'ma'&onka, Towarzystwo zapewnia udziele-
nie pier wszej konsultacji z lekarzem uprawnionym Centrum 
Operacyjnego AXA drog" telefoniczn" na podstawie informa-
cji przekazanych przez rodzica Ubezpieczonego lub rodzica 
wspó'ma'&onka; ogólna informacja, o której mowa powy&ej, 
nie stanowi porady medycznej; Towarzystwo nie ponosi od-
powiedzialno)ci za skutki zastosowania si# do uzyskanych 
informacji; )wiadczenie jest realizowane, o ile stan zdrowia 
rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka nie wy-
maga interwencji pogotowia ratunkowego;

 16)  przekazanie pilnej wiadomo!ci od Ubezpieczonego, wspó#ma#-
&onka lub dziecka – na wniosek Ubezpieczonego, wspó'ma'&on-
ka lub dziecka Operator Centrum Operacyjnego AXA przeka&e 
wyznaczonej przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecko 
osobie ka&d" piln" wiadomo)( w zwi"zku z nag'ym zdarzeniem 
ubezpieczeniowym, któremu uleg' Ubezpieczony, wspó'ma'&onek 
lub dziecko;

 17)  pomoc psychologa – w przypadku gdy w wyniku pogorszenia si# 
stanu zdrowia Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka w zwi"z-
ku z zaj)ciem nast#puj"cych sytuacji losowych:

 a) zgonu Ubezpieczonego,
 b) zgonu dziecka, 
 c) urodzenia si# martwego dziecka, 
 d) zgonu wspó'ma'&onka, 
 e) poronienia,

 f) rozstroju zdrowia Ubezpieczonego, 
 g) rozstroju zdrowia wspó'ma'&onka,
 h) rozstroju zdrowia dziecka,
   Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onkowi lub dziecku niezb#dna jest 

pomoc psychologa, Towarzystwo zapewnia pomoc psychologa 
polegaj"c" na organizacji i pokryciu kosztów wizyt u psychologa; 
Towarzystwo nie obejmuje ochron" ubezpieczeniow" przebiegu 
i skutków terapii; Towarzystwo, na pro)b# Ubezpieczonego, wspó'-
  ma'&onka lub dziecka, zapewnia równie& us'ugi informacyjne do-
tycz"ce mo&liwo)ci dalszego korzystania z poradni zdrowia psy-
chicznego w ramach ubezpieczenia spo'ecznego;

 18)  infolinia medyczna – Towarzystwo zapewnia Ubezpieczonemu, 
wspó'ma'&onkowi lub dziecku dost#p do infolinii medycznej, pole-
gaj"cy na telefonicznej rozmowie z uprawnionym personelem me-
dycznym, który w miar# posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz 
istniej"cych mo&liwo)ci udzieli Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onko-
wi lub dziecku ustnej ogólnej informacji o danym schorzeniu, ty-
powo stosowanym leczeniu, w tym o nowoczesnych metodach 
leczenia dost#pnych na terenie RP, a tak&e o uwa run kowaniach 
medycznych dotycz"cych poszczególnych schorze%; Towarzystwo 
gwarantuje równie& Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onkowi lub dziec-
ku dost#p do informacji na temat:

 a) jednostek chorobowych,
 b) stanów wymagaj"cych nag'ej pomocy,
 c) zachowa% prozdrowotnych,
 d)  leków, w tym objawów niepo&"danych przy przyjmowaniu le-

ków, oraz przyjmowania leków w trakcie ci"&y,
 e)  ci"&y – jej objawów, etapów rozwoju p'odu, bada% w czasie 

ci"&y, zagro&e%, diety w trakcie ci"&y i po porodzie, 
 f) przygotowania si# do porodu,
 g) piel#gnacji w czasie ci"&y i po porodzie,
 h) bada% prenatalnych,
 i) szkó' rodzenia,
 j) karmienia noworodka,
 k) obowi"zkowych szczepie% dzieci,
 l) piel#gnacji niemowl"t,
 m) transportu medycznego,
 n)  telefonów zaufania i grup wsparcia, udzielaj"cych na terenie 

RP pomocy osobom dotkni#tym alkoholizmem, w trudnej sy-
tuacji rodzinnej, cierpi"cym na okre)lone schorzenia (np. cu-
krzyc#, chorob# serca), kobietom po mastektomii, rodzicom 
ci#&ko chorych dzieci,

 o)  placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, 
spó'dzielni lekarskich), w tym adresów, godzin pracy i nume-
rów telefonów placówek odpowiadaj"cych potrzebom Ubez-
pieczonego i rekomendowanych przez lekarzy uprawnionych 
Centrum Operacyjnego AXA,

 p)  aptek znajduj"cych si# na terytorium RP, w tym w szczegól-
no)ci na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów tele-
fonów,

 q)  bada% kontrolnych dla grup wiekowych o podwy&szonym ryzyku,
 r)  szczepie%, zagro&e% epidemiologicznych dla podró&nych,
 s)  placówek prowadz"cych zabiegi rehabilitacyjne,
 t)  placówek handlowych oferuj"cych sprz#t rehabilitacyjny,
 u)  sposobu przygotowywania si# do zabiegów lub bada% medycz-

nych,
 v)  domów pomocy spo'ecznej, hospicjów,
 w)  przebiegu za'atwiania formalno)ci zwi"zanych ze zgonem bli-

skiej osoby;
   informacje, o których mowa powy&ej nie maj" charakteru diagno-

stycznego i leczniczego i nie mog" by( traktowane jako podsta-
wa do jakichkolwiek roszcze% wobec lekarza uprawnionego Cen-
trum Operacyjnego AXA i Towarzystwa.
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Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia !wiadcze" opieku"czych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny AXA 24

 5.  O celowo)ci organizacji i pokrycia kosztów wszystkich wymienio-
nych powy&ej us'ug medycznych decyduje lekarz uprawniony Cen-
trum Operacyjnego AXA.

Zawarcie umowy dodatkowej

§ 5
 1.  Umowa dodatkowa mo&e by( zawarta wy'"cznie jako rozszerzenie 

umowy podstawowej w dniu zawarcia umowy podstawowej lub z po-
cz"tkiem jej obowi"zywania od dowolnej rocznicy polisy.

 2.  Do zawarcia umowy dodatkowej stosuje si# odpowiednio postanowie-
nia umowy podstawowej, dotycz"ce zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa

§ 6
 1.  Ochrona ubezpieczeniowa z tytu'u umowy dodatkowej rozpoczyna 

si# w dniu wskazanym w )wiadectwie uczestnictwa, nie wcze)niej 
jednak ni& w dniu op'acenia sk'adki '"cznej, w tym sk'adki '"cznej 
indywidualnej za danego Ubezpieczonego.

 2.  Ochrona ubezpieczeniowa z tytu'u umowy dodatkowej wygasa w przy-
padkach i terminach wyga)ni#cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu'u 
umowy podstawowej, okre)lonych w umowie podstawowej, a tak&e:

 1)  z dniem rozwi"zania umowy dodatkowej;
 2)  z dniem odst"pienia od umowy dodatkowej;
 3)  w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych lub wspó'ma'-

&onków – z up'ywem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubez-
pieczony lub wspó'ma'&onek uko%czy' 69. rok &ycia. 

 3.  Ochrona ubezpieczeniowa jest )wiadczona pod warunkiem op'ace-
nia sk'adki '"cznej indywidualnej za danego Ubezpieczonego za dany 
okres ubezpieczenia, najpó+niej w dniu wymagalno)ci sk'adki. 
W przypadku nieop'acenia sk'adki w wysoko)ci i terminie okre)lo-
nych w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia )wiadczenia 
opisane w niniejszych OWUD nie s" nale&ne. 

Wypowiedzenie umowy dodatkowej

§ 7
Ubezpieczaj"cy mo&e w ka&dym czasie wypowiedzie( umow# dodatkow" ze 
skutkiem na ostatni dzie% roku polisy.

Rozwi$zanie umowy dodatkowej

§ 8
Umowa dodatkowa rozwi"zuje si# w przypadkach i terminach rozwi"zania 
umowy podstawowej, okre)lonych w umowie podstawowej, a tak&e:
 1)  z ostatnim dniem roku polisy, w którym Ubezpieczaj"cy wypowiedzia' 

umow# dodatkow";
 2)  z dniem poprzedzaj"cym przekszta'cenie umowy podstawowej w ubez-

 pieczenie bezsk'adkowe. 

Ustalenie i spe#nienie !wiadcze" Towarzystwa

§ 9
 1.  W razie wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego, gdy konieczne 

jest skorzystanie z pomocy medycznej, transportu lub innych us'ug, 
o których mowa w niniejszych OWUD, Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, 
dziecko lub osoba wyst#puj"ca w jego imieniu oraz rodzic Ubezpie-
czonego lub rodzic wspó'ma'&onka zobowi"zani s" – przed podj#-
ciem jakichkolwiek dzia'a% we w'asnym zakresie – niezw'ocznie zg'o-
si( telefonicznie pro)b# o pomoc do Centrum Operacyjnego AXA, 
telefon +48 22 575 91 32. Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, dziecko 
lub osoba kontaktuj"ca si# w jego imieniu z Centrum Operacyjnym 

AXA oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka powinni 
dok'adnie wyja)ni( dy&uruj"cemu pracownikowi Centrum Operacyj-
nego AXA okoliczno)ci, w jakich Ubezpieczony si# znajduje i jakiej 
pomocy potrzebuje, oraz umo&liwi( lekarzom uprawnionym Centrum 
Operacyjnego AXA dost#p do wszystkich informacji medycznych.

 2.  W przypadku zaistnienia takiej konieczno)ci, na &"danie Centrum 
Operacyjnego AXA, zarówno Ubezpieczony, jak i osoba wyst#puj"ca 
w jego imieniu, wspó'ma'&onek, dziecko lub osoba wyst#puj"ca w jego 
imieniu oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka s" zo-
bowi"zani: 

 1)  poda( nazwisko i imi# Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziec-
ka oraz rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka, a tak-
&e numer PESEL i w miar# mo&liwo)ci jego numer telefonu;

 2)  poda( numer polisy grupowego ubezpieczenia na &ycie Optymal-
ny Wybór AXA;

 3)  poda( dok'adne miejsce zdarzenia, krótki opis i rodzaj wymaga-
nej pomocy;

 4)  stosowa( si# do zalece% Centrum Operacyjnego AXA, udzielaj"c 
informacji i niezb#dnych pe'nomocnictw;

 5)  umo&liwi( Centrum Operacyjnemu AXA dokonanie czynno)ci nie-
zb#dnych do ustalenia okoliczno)ci zdarzenia, zasadno)ci i wy-
soko)ci roszczenia oraz udzieli( w tym celu wyja)nie%.

 3.  W wyj"tkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego lub 
si'y wy&szej Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, dziecko lub osoba wyst#-
puj"ca w jego imieniu oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'-
ma'&onka nie mogli skontaktowa( si# z Centrum Operacyjnym AXA 
i w zwi"zku z tym sami pokryli koszty us'ug medycznych, o których 
mowa w OWUD, Towarzystwo zwróci Ubezpieczonemu, wspó'ma'&on-
kowi, dziecku oraz rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi wspó'-
ma'&onka w ca'o)ci b"d+ cz#)ciowo (w zale&no)ci od tego jaka 
cz#)( wydatków zosta'a przeznaczona na sfi nansowanie )wiadcze%, 
do których zobowi"zane by'o Centrum Operacyjne AXA) poniesione 
przez nich koszty, pod warunkiem zg'oszenia si# do Centrum Opera-
cyjnego AXA najpó+niej w ci"gu 5 dni kalendarzowych od daty zaist-
nienia zdarzenia ubezpieczeniowego uprawniaj"cego do skorzysta-
nia z pomocy medycznej i przedstawienia wskazanych przez Centrum 
Operacyjne AXA dokumentów. Zwrot kosztów b#dzie nast#powa' po 
zaakceptowaniu ich przez Centrum Operacyjne AXA. Towarzystwo za-
strzega sobie prawo do zwrotu kosztów, jakie ponios'oby w przypad-
ku zapewnienia us'ug medycznych we w'asnym zakresie, w wysoko-
)ci nie wy&szej ni& wysoko)ci sum ubezpieczenia. 

 4.  !wiadczenia odnosz"ce si# do zdarze% ubezpieczeniowych obj#tych 
ochron" Towarzystwa s" realizowane przez czas maksymalnie 12 
miesi#cy, licz"c od daty zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
któremu dane )wiadczenie przys'uguje, z zastrze&eniem postano-
wie% opisu )wiadczenia w § 4 ust. 4 pkt 14). 

 5.  Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odmowy spe'nienia )wiad-
czenia, zmniejszenia go lub – w przypadku zwrotu kosztów – pokry-
cia ca'kowitych kosztów, jakie Towarzystwo ponios'oby w przypadku 
organizowania us'ug we w'asnym zakresie, je&eli Ubezpieczony lub 
osoba wyst#puj"ca w jego imieniu, wspó'ma'&onek, dziecko lub oso-
ba wyst#puj"ca w jego imieniu oraz rodzic Ubezpieczonego lub ro-
dzic wspó' ma'&onka umy)lnie lub w skutek ra&"cego niedbalstwa 
nie dope'nili któregokolwiek z obowi"zków okre)lonych wy&ej, o ile 
przyczyni'o si# to do zwi#kszenia szkody lub uniemo&liwi'o Towarzy-
stwu ustalenie okoliczno)ci lub skutków zdarzenia ubezpieczenio-
wego.

 6.  Podanie przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziecko lub osob# 
wyst#puj"c" w jego imieniu oraz rodzica Ubezpieczonego lub rodzi-
ca wspó'ma'&onka nieprawdziwych danych, dotycz"cych okoliczno)ci 
lub skutków zdarzenia ubezpieczeniowego obj#tego ochron" ubez-
pieczeniow", lub uchylenie si# od udzielenia wyja)nie%, powoduje 
odmow# zwrotu kosztów. Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, dziecko lub 
osoba wyst#puj"ca w jego imieniu oraz rodzic Ubezpieczonego lub 
rodzic wspó'ma'&onka zobowi"zani s" zwróci( Towarzystwu koszty 
poniesione wskutek podania przez Ubezpieczonego lub osob# dzia-
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'aj"c" w jego imieniu, wspó'ma'&onka, dziecko lub osob# wyst#puj"-
ca w jego imieniu oraz rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'-
ma'&onka nieprawdziwych informacji.

 7.  Wykonanie us'ug medycznych gwarantowanych w niniejszych OWUD 
mo&e by( opó+nione na skutek strajków, zamieszek, niepokojów 
spo'ecznych, zamachów terrorystycznych, wojny domowej lub wojny 
o zasi#gu mi#dzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub 
jonizuj"cego, zaistnienia zdarzenia losowego lub zadzia'ania si'y 
wy&szej udokumentowanych przez Towarzystwo.

Wy#$czenia odpowiedzialno!ci

§ 10
 1.  Z zakresu odpowiedzialno)ci Towarzystwa wy'"czone s":
 1)  koszty wizyty lekarza i transportu medycznego oraz innych us'ug, 

które zorganizowane zosta'y przez Centrum Operacyjne AXA, w za-
kresie w jakim ich realizacja wynika'a z powodu podania niepraw-
dziwych informacji przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziec-
ka, rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka; koszty 
takich )wiadcze% ponosi Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, dziecko 
oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka;

 2)  zdarzenia skutkuj"ce powstaniem zagro&enia &ycia, wymagaj"ce 
natychmiastowej interwencji pogotowia ratunkowego; 

 3)  zdarzenia zwi"zane z zagro&eniem &ycia Ubezpieczonego, wspó'-
ma'&onka, dziecka, rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'-
ma'&onka zdefi niowane tak na podstawie informacji przekaza-
nych przez zg'aszaj"cego do Centrum Operacyjnego AXA – w takim 
przypadku Towarzystwo mo&e odmówi( realizacji )wiadcze%, przy 
czym Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno)ci, je&eli kwalifi ka-
cja danego zdarzenia jako zagra&aj"cego &yciu i skutki takiej 
kwalifi kacji nast"pi'y na podstawie informacji przekazanych przez 
zg'aszaj"cego.

 2.  Odpowiedzialno)( Towarzystwa nie obejmuje:
 1)  )wiadcze% i us'ug poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2)  kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, 

dziecko oraz rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka 
bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania akceptacji Centrum 
Operacyjnego AXA, nawet gdy koszty te mieszcz" si# w grani-
cach limitów odpowiedzialno)ci, z zastrze&eniem postanowie% 
§ 9 ust. 4;

 3)  kosztów zakupu leków;
 4)  kosztów zakupu sprz#tu rehabilitacyjnego;
 5)  kosztów wypo&yczenia sprz#tu rehabilitacyjnego, je&eli s" one 

pokrywane w ramach ubezpieczenia spo'ecznego;
 6)  kosztów powsta'ych z tytu'u i w nast#pstwie:
 a)  leczenia sanatoryjnego, fi zykoterapii – w zakresie wykraczaj"-

cym poza opisany w § 4 ust. 4 pkt 8) OWUD, zabiegów ze 
wskaza% estetycznych, helioterapii,

 b)  epidemii, ska&e% i katastrof naturalnych, wojny, dzia'a% wojen-
nych, konfl iktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachu 
stanu, aktów terroru,

 c)  pozostawania Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziecka, rodzi-
ca Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka pod wp'ywem 
alkoholu w ilo)ci powoduj"cej, &e zawarto)( alkoholu w organi-
zmie wynosi lub prowadzi do st#&enia we krwi od 0,2‰ alko-
holu albo do obecno)ci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg 
alkoholu w 1 dm3,

 d)  u&ycia przez osob#, w stosunku do której realizowane maj" 
by( )wiadczenia okre)lone w OWUD, narkotyków lub innych 
substancji toksycznych o podobnym dzia'aniu, leków nieprze-
pisanych przez lekarza lub u&ytych niezgodnie z zaleceniem 
lekarskim b"d+ niezgodnie ze wskazaniem ich u&ycia,

 e)  chorób psychicznych lub zaburze% zachowania w rozumieniu 
Mi#dzynarodowej Statystycznej Kwalifi kacji Chorób i Proble-
mów Zdrowotnych ICD-10,

 f)  pope'nienia przest#pstwa lub usi'owania pope'nienia przest#p-
stwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pó+n. zm.),

 g)  uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywno)ci fi zycznej, 
takich jak: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, lotnictwo, nur-
kowanie przy u&yciu specjalistycznego sprz#tu, skoki na gu-
mowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motoro-
wodne, szybownictwo, wy)cigi samochodowe i motocyklowe,

 h)  dzia'ania energii j"drowej, promieniowania radioaktywnego 
i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla cz'o-
wieka, z wy'"czeniem stosowania wy&ej wymienionych w tera-
pii zgodnie z zaleceniami lekarskimi,

 i)  próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na 
w'asn" pro)b#, niezale&nie od stanu poczytalno)ci,

 j)  chorób przenoszonych drog" p'ciow", chorób wenerycznych, 
AIDS i wirusa HIV pozytywnego;

 k)  chorób przewlek'ych,
 l)  przerywania ci"&y, sztucznego zap'odnienia lub ka&dego inne-

go leczenia bezp'odno)ci oraz kosztów )rodków antykoncep-
cyjnych,

 m)  szczepie%,
 n)  leczenia dentystycznego,
 o)  niestosowania si# Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziecka, 

rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka do zale-
ce% lekarza prowadz"cego lub lekarza uprawnionego Centrum 
Operacyjnego AXA.

Postanowienia ko"cowe

§ 11
 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWUD stosuje si# odpo-

wiednio postanowienia Ogólnych warunków grupowego ubezpiecze-
nia na &ycie Optymalny Wybór AXA.

 2.  Niniejsze OWUD zosta'y zatwierdzone uchwa'" Zarz"du Towarzystwa 
nr 1/26/01/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. i maj" zastosowanie 
do umów dodatkowych zawieranych od 1 lutego 2012 r.

 Prezes Zarz"du Cz'onek Zarz"du

 Jaros'aw Bartkiewicz Janusz Arczewski
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Postanowienia ogólne 

§ 1 
Niniejsze Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia AXA 24 
Plus, zwane dalej OWUD, maj" zastosowanie do umów ubezpieczenia za-
wieranych pomi#dzy AXA $ycie Towarzystwem Ubezpiecze% S.A. a Ubezpie-
czaj"cymi, jako rozszerzenie umów grupowego ubezpieczenia na &ycie 
Optymalny Wybór AXA. 

§ 2 
Poj#cia zdefi niowane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na 
&ycie Optymalny Wybór AXA, u&ywane w niniejszych OWUD, maj" takie 
samo znaczenie, o ile w OWUD nie zosta'y zdefi niowane odmiennie. Do po-
j#( tych dodaje si#:
 1)  Centrum Operacyjne AXA – Inter Partner Assistance Polska S.A. 

z siedzib" w Warszawie;
 2)  choroba przewlek#a – choroba o d'ugotrwa'ym przebiegu, trwaj"ca 

zwykle miesi"cami lub latami, stale lub okresowo leczona, lub cho-
roba b#d"ca przyczyn" hospitalizacji w okresie 12 miesi#cy przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia oraz jej komplikacje; 

 3)  choroba psychiczna – choroba zakwalifi kowana w Mi#dzynarodowej 
Statystycznej Kwalifi kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 
jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania;

 4)  dziecko – dziecko w'asne lub przysposobione Ubezpieczonego, za-
mieszkuj"ce wspólnie z Ubezpieczonym w miejscu zamieszkania, 
w wieku do 25 lat;

 5)  hospitalizacja – pobyt w szpitalu w celu przeprowadzenia leczenia;
 6)  lekarz prowadz$cy – lekarz sprawuj"cy opiek# nad osob" obj#t" 

ochron" z ramienia placówki medycznej, w której osoba ta podda'a 
si# leczeniu;

 7)  lekarz uprawniony – lekarz konsultant Centrum Operacyjnego AXA;
 8)  miejsce pobytu – miejsce na terenie RP, w którym Ubezpieczony, 

wspó'ma'&onek lub dziecko przebywa tymczasowo i które w ocenie 
przedstawiciela Centrum Operacyjnego AXA spe'nia warunki realiza-
cji )wiadcze% AXA 24 Plus;

 9)  miejsce zamieszkania – miejsce na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej (RP) wskazane przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub 
dziecko jako miejsce sta'ego zamieszkania;

 10)  nag#e zachorowanie – powsta'y w sposób nag'y stan chorobowy za-
gra&aj"cy zdrowiu lub &yciu Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziec-
ka lub (tylko dla )wiadcze% wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 15)) ro-
dzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka Ubezpieczonego, 
wymagaj"cy natychmiastowej pomocy lekarskiej, z wy'"czeniem wszel-
kich chorób, które zaistnia'y przed rozpocz#ciem ochrony ubezpiecze-
niowej udzielanej Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onkowi lub dziecku 
zgodnie z OWUD;

 11)  nieszcz%!liwy wypadek – nag'e zdarzenie wywo'ane przyczyn" ze-
wn#trzn" o charakterze losowym, niezale&ne od woli i stanu zdrowia 
Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziecka lub (tylko dla )wiadcze% 
wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 15)) rodzica Ubezpieczonego lub ro-
dzica wspó'ma'&onka Ubezpieczonego, które nast"pi'o w okresie 
ograniczonym datami rozpocz#cia i wyga)ni#cia odpowiedzialno)ci 
Towarzystwa, w nast#pstwie którego Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, 
dziecko, rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka niezale&-
nie od swojej woli dozna' uszkodzenia cia'a, uszczerbku na zdrowiu 
lub zmar';

 12)  placówka medyczna – szpital, przychodnia lub gabinet medyczny 
dzia'aj"cy legalnie w ramach systemu opieki zdrowotnej na teryto-
rium RP;

 13)  poronienie – samoistne, przedwczesne zako%czenie ci"&y trwaj"cej 
krócej ni& 20 tygodni;

 14)  rodzic Ubezpieczonego – matka lub ojciec Ubezpieczonego w rozu-
mieniu kodeksu rodzinnego i opieku%czego; za rodzica Ubezpieczo-
nego uznaje si# równie& osob# b#d"c" w dniu zaj)cia zdarzenia 
ubezpieczeniowego:

 a)  &on" ojca Ubezpieczonego lub wdow" po ojcu Ubezpieczonego, 
o ile po )mierci ojca Ubezpieczonego nie wst"pi'a ponownie 
w zwi"zek ma'&e%ski;

 b)  m#&em matki Ubezpieczonego lub wdowcem po matce Ubezpie-
czonego, o ile po )mierci matki Ubezpieczonego nie wst"pi' po-
nownie w zwi"zek ma'&e%ski;

 15)  rodzic wspó#ma#&onka Ubezpieczonego – matka lub ojciec wspó'-
ma'&onka w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opieku%czego; za ro-
dzica wspó'ma'&onka uznaje si# równie& osob# b#d"c" w dniu zaj-
)cia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 a)  &on" ojca wspó'ma'&onka lub wdow" po ojcu wspó'ma'&onka, 
o ile po )mierci ojca wspó'ma'&onka nie wst"pi'a ponownie 
w zwi"zek ma'&e%ski,

 b)  m#&em matki wspó'ma'&onka lub wdowcem po matce wspó'ma'-
&onka, o ile po )mierci matki wspó'ma'&onka nie wst"pi' ponow-
nie w zwi"zek ma'&e%ski;

 16)  rozstrój zdrowia – reakcja organizmu na dzia'anie czynnika chorobo-
twórczego lub urazu, prowadz"ca do zaburze% czynno)ciowych, 
zmian organicznych w tkankach, narz"dach, uk'adach lub ca'ym 
ustroju, z wyj"tkiem chorób przewlek'ych;

 17)  sprz%t rehabilitacyjny – niezb#dny drobny sprz#t rehabilitacyjny 
okre)lony i zalecony przez lekarza specjalist# prowadz"cego lecze-
nie, umo&liwiaj"cy samodzielne lub u'atwione funkcjonowanie; przez 
drobny sprz#t rehabilitacyjny rozumie si# sprz#t, którego waga nie 
przekracza 20 kg;

 18)  !wiadczenie medyczne – zapewnienie przez Towarzystwo organiza-
cji lub organizacji i pokrycia kosztów us'ug medycznych, o których 
mowa w § 4 ust. 4;

 19)  Towarzystwo – AXA $ycie Towarzystwo Ubezpiecze% S.A. z siedzib" 
w Warszawie;

 20)  urodzenie martwego dziecka – urodzenie martwego noworodka, za-
rejestrowanego w urz#dzie stanu cywilnego, w akcie urodzenia któ-
rego Ubezpieczony jest wymieniony jako rodzic tego dziecka;

 21)  urodzenie si% dziecka Ubezpieczonego – urodzenie si# &ywego 
dziecka, potwierdzone wystawionym przez urz"d stanu cywilnego ak-
tem urodzenia, w którym Ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic 
tego dziecka;

 22)  wspó#ma#&onek – osoba, która w dacie zaj)cia zdarzenia ubezpie-
czeniowego pozostawa'a z Ubezpieczonym w zwi"zku ma'&e%skim, 
w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opieku%czego, w stosunku do 
którego nie zosta'a orzeczona separacja, zgodnie z obowi"zuj"cymi 
przepisami prawa;

 23)  wypadek komunikacyjny – zaistnia'y w ruchu l"dowym, powietrznym 
lub wodnym nieszcz#)liwy wypadek, w rozumieniu niniejszych OWUD, 
któremu uleg' Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko jako:

 a)  pasa&er lub kieruj"cy pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy 
Prawo o ruchu drogowym – motorowerem, pojazdem szynowym, 
statkiem morskim, promem morskim lub pasa&erskim statkiem 
powietrznym,

 b) rowerzysta,   
 c) pieszy;

Ogólne warunki 
dodatkowego grupowego ubezpieczenia )wiadcze% opieku%czych dla Ubezpieczonego 
oraz jego rodziny AXA 24 Plus
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 24)  zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie obj#te odpowiedzialno)ci" 
Towarzystwa na podstawie dodatkowej umowy ubezpieczenia, pole-
gaj"ce na wyst"pieniu u osób obj#tych ochron": 

 a)  rozstroju zdrowia w nast#pstwie nag'ego zachorowania oraz w nas-
t#pstwie wypadku komunikacyjnego,

 b)  obra&e% cia'a w nast#pstwie nieszcz#)liwego wypadku (w tym 
wypadku komunikacyjnego),

 c)  pogorszenia si# stanu zdrowia w wyniku zaj)cia trudnych sytu-
acji losowych, wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 17),

 d)  urodzenia si# dziecka Ubezpieczonego – wy'"cznie w zakresie 
)wiadczenia wizyta po'o&nej w przypadku urodzenia si# dziecka. 

Przedmiot ubezpieczenia

§ 3
 1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i &ycie Ubezpieczonego, 

wspó'ma'&onka Ubezpieczonego, dziecka Ubezpieczonego, rodzica 
Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka Ubezpieczonego.

 2.  Na podstawie niniejszej umowy dodatkowej Towarzystwo zobowi"zuje 
si# do zapewnienia Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onkowi oraz dziecku 
)wiadcze% polegaj"cych na organizacji lub organizacji i pokryciu kosz-
tów us'ug okre)lonych w § 4 ust. 4, oraz rodzicowi Ubezpieczonego 
lub wspó'ma'&onka – )wiadcze% wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 15). 

 3.  Osobami obj#tymi ochron" w niniejszej dodatkowej umowie ubezpie-
czenia s":

 1) Ubezpieczony;
 2) wspó'ma'&onek;
 3) dziecko;
 4)  rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka Ubezpieczo-

nego – jedynie w zakresie )wiadcze% wymienionych w § 4 ust. 4 
pkt 15).

Zakres ubezpieczenia

§ 4
 1.  Zakres ubezpieczenia w ramach umowy dodatkowej obejmuje nast#-

puj"ce )wiadczenia udzielane w przypadku zdarze% ubezpieczenio-
wych zaistnia'ych wy'"cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wykonywane wy'"cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 1) opiek# po hospitalizacji;
 2)  dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez le-

karza;
 3)  transport medyczny z osob" blisk" z miejsca pobytu do placówki 

medycznej;
 4)  transport medyczny z osob" blisk" z placówki medycznej do 

miejsca zamieszkania;
 5)  transport medyczny z osob" blisk" z placówki medycznej do pla-

cówki medycznej;
 6) wizyt# lekarsk";
 7) wizyt# piel#gniarki;
 8) rehabilitacj#;
 9)  organizacj# wypo&yczenia albo zakupu sprz#tu rehabilitacyjnego;
 10)  opiek# nad dzie(mi i osobami niesamodzielnymi w przypadku 

hospitalizacji;
 11) korepetycje;
 12) 'ó&ko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka; 
 13) opiek# domow" po hospitalizacji;
 14) wizyt# po'o&nej w przypadku urodzenia si# dziecka; 
 15)  udzielenie pomocy medycznej rodzicowi Ubezpieczonego lub ro-

dzicowi wspó'ma'&onka;
 16) przekazanie pilnej wiadomo)ci; 
 17) pomoc psychologa;
 18) infolini# medyczn".

 2.  *"czna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe:
 1)  wynosi 3000 z' – w stosunku do )wiadcze% medycznych okre)lo-

nych w ust. 4 pkt. 1)–14) oraz pkt 17);
 2)  wynosi 6000 z' – w stosunku do )wiadcze% medycznych okre)lo-

nych w ust. 4 pkt. 1)–14) oraz pkt 17), w przypadku gdy zdarze-
niem ubezpieczeniowym b#d"cym przyczyn" udzielenia wy&ej 
wymienionych )wiadcze% by' nieszcz#)liwy wypadek w postaci 
wypadku komunikacyjnego;

 3)  wskazana jest ka&dorazowo w opisie danego )wiadczenia – w sto-
sunku do )wiadcze% medycznych okre)lonych w ust. 4 pkt 15);

 4)  nie wyst#puje w stosunku do )wiadczenia polegaj"cego na do-
st#pie do informacji medycznej, co oznacza, &e infolinia medycz-
na organizowana jest bez limitów.

   Sumy te mog" by( wykorzystywane wielokrotnie, pod warunkiem &e 
odnosz" si# do ró&nych zdarze% ubezpieczeniowych. 

 3.  Je&eli us'uga gwarantowana w ramach )wiadcze% przekroczy sum# 
ubezpieczenia okre)lon" w OWUD, mo&e ona zosta( wykonana przez 
Centrum Operacyjne AXA, o ile Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, przed-
stawiciel ustawowy dziecka, a tak&e dziecko, gdy jest pe'noletnie, 
wyrazi zgod# na pokrycie ró&nicy pomi#dzy kosztami faktycznymi 
a zagwarantowan" przez Towarzystwo sum" ubezpieczenia. Suma 
ubezpieczenia okre)lona w ust. 2 pkt. 1) i 2) odnosi si# '"cznie do 
Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka i dziecka.

 4.  !wiadczenia medyczne realizowane s" w sposób okre)lony poni&ej 
i po spe'nieniu poni&szych warunków: 

 1)  opieka po hospitalizacji – je&eli Ubezpieczony, wspó'ma'&onek 
lub dziecko na skutek wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
byli hospitalizowani przez okres d'u&szy ni& 5 dni oraz zgodnie 
z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez lekarza 
prowadz"cego powinni pozostawa( w pozycji le&"cej po okresie 
hospitalizacji, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie 
kosztów opieki piel#gniarskiej albo domowej po zako%czeniu ho-
spitalizacji, w miejscu zamieszkania; 

 2)  dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez le-
karza – je&eli Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko na skutek 
wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego wymaga pozostawania 
w pozycji le&"cej, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego 
wydanym przez lekarza prowadz"cego, Towarzystwo zapewnia zor-
ganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia niezb#dnych leków, 
zaleconych wcze)niej przez lekarza prowadz"cego na podstawie 
recept i odpowiednio pisemnych zalece%, do miejsca pobytu; Towa-
rzystwo nie pokrywa kosztów zakupu leków;

 3)  transport medyczny z osob$ blisk$ z miejsca pobytu do pla-
cówki medycznej – je&eli zaistnia'a konieczno)( przewiezienia 
Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka do placówki me-
dycznej na skutek wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów trans-
portu medycznego Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka 
do placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadz"cego, 
w uzgodnieniu z lekarzem uprawnionym Centrum Operacyjnego 
AXA; transport jest organizowany, o ile stan zdrowia Ubezpieczo-
nego, wspó'ma'&onka lub dziecka nie wymaga interwencji pogo-
towia ratunkowego;

 4)  transport medyczny z osob$ blisk$ z placówki medycznej do 
miejsca zamieszkania – w przypadku gdy w nast#pstwie zdarze-
nia ubezpieczeniowego Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziec-
ko przebywali w placówce medycznej, Towarzystwo zapewnia 
zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubez-
pieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka z placówki medycznej 
do miejsca zamieszkania; transport jest organizowany, o ile stan 
zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dost#pnego publiczne-
go lub prywatnego )rodka transportu; o zasadno)ci transportu 
decyduje lekarz uprawniony Centrum Operacyjnego AXA;

 5)  transport medyczny z osob$ blisk$ z placówki medycznej do 
placówki medycznej – w przypadku gdy placówka medyczna, 
w której na skutek wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
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przebywa Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko, nie odpo-
wiada wymogom leczenia odpowiednim dla ich stanu zdrowia 
albo gdy Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko skierowani 
zostali na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w in-
nej placówce medycznej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie 
i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego, 
wspó'ma'&onka lub dziecka do placówki medycznej odpowiadaj"-
cej wymogom leczenia albo do placówki medycznej, w której zo-
stan" wykonane badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny; 
transport jest organizowany, o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia 
skorzystanie z dost#pnego publicznego lub prywatnego )rodka 
transportu oraz wy'"cznie w sytuacji, gdy z uwagi na stan zdro-
wia Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka nie jest ko-
nieczna interwencja pogotowia ratunkowego;

 6)  wizyta lekarska – Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokry-
cie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorgani-
zowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza pierw-
szego kontaktu do miejsca pobytu, je&eli powy&sze jest konieczne 
w nast#pstwie nieszcz#)liwego wypadku Ubezpieczonego, wspó'-
ma'&onka lub dziecka; )wiadczenie jest organizowane, o ile nie 
jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego;

 7)  wizyta piel%gniarki – Towarzystwo – na zlecenie lekarza prowa-
dz"cego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów honora-
riów i dojazdów piel#gniarki do miejsca pobytu, je&eli powy&sze 
jest konieczne w nast#pstwie nieszcz#)liwego wypadku; )wiad-
czenie na rzecz Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka 
obejmuje organizacj# i pokrycie kosztów:

 a)  wykonywania czynno)ci zwi"zanych z utrzymaniem higieny, 
 b)  wykonywania zabiegów leczniczych, takich jak: ok'ady, opa-

trunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. – zgod-
nie z zaleceniami lekarza prowadz"cego Ubezpieczonego, 
wspó'ma'&onka lub dziecka,

 c)  wykonywania czynno)ci diagnostycznych, takich jak: pomiar 
ci)nienia i t#tna, wa&enie itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza 
prowadz"cego Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka,

 d)  wykonywania czynno)ci pomagaj"cych w od&ywianiu si#;
 8)  rehabilitacja – je&eli w nast#pstwie zdarzenia ubezpieczeniowe-

go Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko, zgodnie ze wska-
zaniem lekarza specjalisty, wymaga rehabilitacji w domu lub 
w poradni rehabilitacyjnej, Towarzystwo zapewnia zorganizowa-
nie oraz pokrycie kosztów wizyt fi zykoterapeuty w miejscu za-
mieszkania albo zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu 
do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej; 

 9)  organizacja wypo&yczenia albo zakupu sprz%tu rehabilitacyj-
nego – je&eli w nast#pstwie zdarzenia ubezpieczeniowego Ubez-
pieczony, wspó'ma'&onek lub dziecko, zgodnie ze wskazaniem 
lekarza specjalisty, powinni u&ywa( sprz#tu rehabilitacyjnego 
w domu, Towarzystwo zapewnia podanie informacji dotycz"cych 
placówek handlowych lub wypo&yczalni oferuj"cych sprz#t reha-
bilitacyjny; dodatkowo, Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty 
transportu drobnego sprz#tu rehabilitacyjnego do miejsca za-
mieszkania; Towarzystwo zapewnia dost#p do sprz#tu rehabilita-
cyjnego oraz pokrywa – w granicach sumy ubezpieczenia – kosz-
ty wypo&yczenia sprz#tu rehabilitacyjnego; Towarzystwo nie 
obejmuje ochron" ubezpieczeniow" przebiegu i skutków terapii 
prowadzonej w ramach rehabilitacji; Centrum Operacyjne AXA 
nie ponosi odpowiedzialno)ci za braki w asortymencie;

 10)  opieka nad dzie'mi i osobami niesamodzielnymi – w przypadku 
hospitalizacji Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka w wyni-
ku nieszcz#)liwego wypadku lub nag'ego zachorowania, w sytuacji 
gdy przewidywany jest d'u&szy ni& 3-dniowy okres hospitalizacji 
Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka, Towarzystwo – na 
wniosek Ubezpieczonego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie 
kosztów:

 a)  przewozu dzieci Ubezpieczonego w towarzystwie osoby upraw-
nionej przez Towarzystwo do miejsca zamieszkania (na tery-

torium RP) osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do 
opieki nad dzie(mi i ich powrotu (bilety kolejowe lub autobu-
sowe pierwszej klasy), albo

 b)  przejazdu osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do opie-
ki nad dzie(mi/osobami niesamodzielnymi z jej miejsca za-
mieszkania (na terytorium RP) do miejsca zamieszkania Ubez-
pieczonego i jej powrotu (bilety kolejowe lub autobusowe 
pierwszej klasy);

   warunkiem )wiadczenia wskazanych wy&ej )wiadcze% jest po-
danie Centrum Operacyjnemu AXA przez Ubezpieczonego da-
nych osoby wyznaczonej do opieki nad dzie(mi, takich jak: 
imi# i nazwisko, dane teleadresowe;

   Centrum Operacyjne AXA )wiadczy us'ugi organizacji opieki 
nad dzie(mi/osobami niesamodzielnymi po uzyskaniu przez 
lekarza uprawnionego Centrum Operacyjnego AXA informacji 
ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji oraz 
gdy istnieje mo&liwo)( skontaktowania si# z osob" wyzna-
czon" przez Ubezpieczonego do opieki;

   w przypadku gdy Centrum Operacyjnemu AXA nie uda'o si# 
skontaktowa( z osob" wyznaczon" do opieki, w ci"gu 24 go-
dzin od momentu zg'oszenia roszczenia przez Ubezpieczone-
go, pod wskazanym przez Ubezpieczonego adresem lub oso-
ba ta nie zgadza si# na sprawowanie tej opieki i w zwi"zku 
z tym nie ma mo&liwo)ci wykonania us'ug, Towarzystwo zor-
ganizuje i pokryje koszty opieki nad dzie(mi/osobami niesa-
modzielnymi w miejscu zamieszkania – pod warunkiem &e 
zostanie ono udost#pnione – maksymalnie do 3 dni; je&eli 
po up'ywie tego okresu b#dzie istnia'a konieczno)( przed'u-
&enia opieki, Centrum Operacyjne AXA do'o&y stara% w celu 
zorganizowania opieki przez dalsz" rodzin# lub opiek# spo-
'eczn";

   powy&sze us'ugi s" realizowane na wniosek Ubezpieczonego 
i za jego pisemn" zgod" oraz w sytuacji, gdy w miejscu za-
mieszkania nie ma &adnej osoby, która mog'aby tak" opiek# 
zapewni(; 

 11)  korepetycje – je&eli w nast#pstwie nieszcz#)liwego wypadku lub 
nag'ego zachorowania dziecko nie mo&e uczestniczy( w zaj#ciach 
dydaktycznych w placówce o)wiatowo-wychowawczej, w zwi"zku 
z konieczno)ci" hospitalizacji przez okres d'u&szy ni& 14 dni lub 
konieczno)ci" przebywania w miejscu zamieszkania na zwolnie-
niu lekarskim powy&ej 14 dni, Towarzystwo zorganizuje i pokryje 
koszty dojazdu korepetytora do miejsca hospitalizacji dziecka lub 
miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji w zakresie bie&"ce-
go programu nauczania w placówce o)wiatowo-wychowawczej 
w czasie nieobecno)ci dziecka (z wy'"czeniem materia'u dydak-
tycznego o charakterze specjalistycznym lub zawodowym, w od-
niesieniu do ca'ej grupy przedmiotów); dla uczniów szkó' podsta-
wowych, gimnazjów i szkó' ponadgimnazjalnych zakres )wiadczenia 
obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spo)ród: j#zyka 
polskiego, matematyki, fi zyki, chemii, biologii, j#zyków obcych (an-
gielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpa%skiego); 

 12)  #ó&ko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka – je&eli w na-
st#pstwie nieszcz#)liwego wypadku lub nag'ego zachorowania 
dziecko jest hospitalizowane, Towarzystwo zorganizuje i pokryje 
koszty 'ó&ka szpitalnego dla jednego prawnego opiekuna dziec-
ka w placówce medycznej, w której dziecko jest hospitalizowane, 
o ile dana placówka medyczna oferuje tak" mo&liwo)(; )wiad-
czenie b#dzie realizowane zgodnie z lokalnymi mo&liwo)ciami 
przez ca'y czas hospitalizacji dziecka, jednak&e nie d'u&ej ni& do 
wyczerpania sumy ubezpieczenia;

 13)  opieka domowa po hospitalizacji – je&eli w nast#pstwie zdarze-
nia ubezpieczeniowego Ubezpieczony, wspó'ma'&onek lub dziec-
ko byli hospitalizowani przez okres d'u&szy ni& 7 dni oraz zgodnie 
z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz"cego powinni przeby-
wa( po okresie hospitalizacji w pozycji le&"cej, Towarzystwo zor-
ganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium osoby wyzna-
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czonej do pe'nienia opieki domowej w miejscu zamieszkania 
– do 5 dni, maksymalnie po 4 godziny dziennie – w ni&ej wymie-
nionym zakresie:

 – zakupy artyku'ów spo&ywczych pierwszej potrzeby,
 – niezb#dne porz"dki,
 – dostawa/przygotowanie posi'ków,
 – opieka nad zwierz#tami domowymi,
 – podlewanie kwiatów;
   niniejsze )wiadczenie przys'uguje jedynie w przypadku, gdy 

w miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mog'aby tak" opie-
k# zapewni(; ubezpieczeniem obj#ta jest wy'"cznie dostawa wy-
&ej wy&ej wymienionych artyku'ów bez kosztów zakupu samych 
produktów, które to koszty pokrywa Ubezpieczony;

 14)  wizyta po#o&nej w przypadku urodzenia si% dziecka – w przypad-
ku urodzenia si# dziecka Ubezpieczonego, na wniosek Ubezpie-
czonego lub wspó'ma'&onka, Centrum Operacyjne AXA zorganizu-
je i pokryje koszty 1 wizyty (tj. dojazdu oraz honorarium) po'o&nej, 
w miejscu zamieszkania; )wiadczenie przys'uguje w okresie 
pierwszego miesi"ca od wyj)cia matki dziecka ze szpitala;

 15)  udzielenie pomocy medycznej rodzicowi Ubezpieczonego lub 
rodzicowi wspó#ma#&onka – Towarzystwo gwarantuje rodzicowi 
Ubezpieczonego oraz rodzicowi wspó'ma'&onka organizacj# i po-
krycie kosztów takich us'ug, jak:

 a)  opieka po hospitalizacji – je&eli na skutek zdarzenia ubezpie-
czeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka 
by' hospitalizowany przez okres minimum 5 dni oraz zgodnie 
z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz"cego powinien le&e( 
po okresie hospitalizacji, Towarzystwo zapewnia zorganizowa-
nie i pokrycie kosztów opieki piel#gniarskiej albo domowej po 
zako%czeniu hospitalizacji, w miejscu zamieszkania rodzica 
Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka Ubezpieczonego; 
Towarzystwo pokrywa koszty tego )wiadczenia do '"cznej kwo-
ty 500 z' na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe,

 b)  transport na wizyt% kontroln$ – je&eli na skutek zdarzenia 
ubezpieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'-
ma'&onka by' hospitalizowany przez okres minimum 5 dni oraz 
zgodnie z zaleceniem lekarza prowadz"cego powinien uda( 
si# na wizyt# kontroln", Towarzystwo zapewnia zorganizowanie 
i pokrycie kosztów transportu na 1 wizyt# kontroln" w roku 
z miejsca zamieszkania rodzica Ubezpieczonego lub rodzica 
wspó'ma'&onka Ubezpieczonego do placówki medycznej,

 c)  asysta – je&eli na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego rodzic 
Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka wymaga transpor-
tu medycznego do placówki medycznej i z powrotem, Towarzy-
stwo zapewni zorganizowanie i pokrycie honorarium osoby, 
która b#dzie towarzyszy( rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzi-
cowi wspó'ma'&onka podczas tego transportu oraz pomo&e 
przy za'atwieniu w placówce medycznej formalno)ci zwi"za-
nych z rejestracj" oraz wypisem ze szpitala; Towarzystwo po-
krywa koszty tego )wiadczenia do '"cznej kwoty 200 z' na 
jedno zdarzenie ubezpieczeniowe,

 d)  infolinia medyczna – na wniosek rodzica Ubezpieczonego lub 
rodzica wspó'ma'&onka, Towarzystwo zapewnia udzielenie 
pierwszej konsultacji z lekarzem uprawnionym Centrum Opera-
cyjnego AXA drog" telefoniczn" na podstawie informacji przeka-
zanych przez rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&on-
ka; ogólna informacja, o której mowa powy&ej, nie stanowi 
porady medycznej; Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno)ci 
za skutki zastosowania si# do uzyskanych informacji; )wiad-
czenie jest realizowane, o ile stan zdrowia rodzica Ubezpieczo-
nego lub rodzica wspó'ma'&onka nie wymaga interwencji pogo-
towia ratunkowego;

 16)  przekazanie pilnej wiadomo!ci od Ubezpieczonego, wspó#ma#-
&onka lub dziecka – na wniosek Ubezpieczonego, wspó'ma'&on-
ka lub dziecka Operator Centrum Operacyjnego AXA przeka&e 

wyznaczonej przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecko 
osobie ka&d" piln" wiadomo)( w zwi"zku z nag'ym zdarzeniem 
ubezpieczeniowym, któremu uleg' Ubezpieczony, wspó'ma'&onek 
lub dziecko;

 17)  pomoc psychologa – w przypadku gdy w wyniku pogorszenia si# 
stanu zdrowia Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziecka w zwi"z-
ku z zaj)ciem nast#puj"cych sytuacji losowych:

 a) zgonu Ubezpieczonego,
 b) zgonu dziecka, 
 c) urodzenia si# martwego dziecka, 
 d) zgonu wspó'ma'&onka, 
 e) poronienia,
 f) rozstroju zdrowia Ubezpieczonego, 
 g) rozstroju zdrowia wspó'ma'&onka,
 h) rozstroju zdrowia dziecka,
   Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onkowi lub dziecku niezb#dna jest 

pomoc psychologa, Towarzystwo zapewnia pomoc psychologa po-
legaj"c" na organizacji i pokryciu kosztów wizyt u psychologa; 
Towarzystwo nie obejmuje ochron" ubezpieczeniow" przebiegu 
i skutków terapii; Towarzystwo, na pro)b# Ubezpieczonego, wspó'-
 ma'&onka lub dziecka, zapewnia równie& us'ugi informacyjne do-
tycz"ce mo&liwo)ci dalszego korzystania z poradni zdrowia psy-
chicznego w ramach ubezpieczenia spo'ecznego;

 18)  infolinia medyczna – Towarzystwo zapewnia Ubezpieczonemu, 
wspó'ma'&onkowi lub dziecku dost#p do infolinii medycznej, pole-
gaj"cy na telefonicznej rozmowie z uprawnionym personelem me-
dycznym, który w miar# posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz 
istniej"cych mo&liwo)ci udzieli Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onko-
wi lub dziecku ustnej ogólnej informacji o danym schorzeniu, ty-
powo stosowanym leczeniu, w tym o nowoczesnych metodach 
leczenia dost#pnych na terenie RP, a tak&e o uwa run kowaniach 
medycznych dotycz"cych poszczególnych schorze%; Towarzystwo 
gwarantuje równie& Ubezpieczonemu, wspó'ma'&onkowi lub dziec-
ku dost#p do informacji na temat:

 a) jednostek chorobowych,
 b) stanów wymagaj"cych nag'ej pomocy,
 c) zachowa% prozdrowotnych,
 d)  leków, w tym objawów niepo&"danych przy przyjmowaniu le-

ków, oraz przyjmowania leków w trakcie ci"&y,
 e)  ci"&y – jej objawów, etapów rozwoju p'odu, bada% w czasie 

ci"&y, zagro&e%, diety w trakcie ci"&y i po porodzie, 
 f) przygotowania si# do porodu,
 g) piel#gnacji w czasie ci"&y i po porodzie,
 h) bada% prenatalnych,
 i) szkó' rodzenia,
 j) karmienia noworodka,
 k) obowi"zkowych szczepie% dzieci,
 l) piel#gnacji niemowl"t,
 m) transportu medycznego,
 n)  telefonów zaufania i grup wsparcia, udzielaj"cych na terenie 

RP pomocy osobom dotkni#tym alkoholizmem, w trudnej sy-
tuacji rodzinnej, cierpi"cym na okre)lone schorzenia (np. cu-
krzyc#, chorob# serca), kobietom po mastektomii, rodzicom 
ci#&ko chorych dzieci,

 o)  placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, 
spó'dzielni lekarskich), w tym adresów, godzin pracy i nume-
rów telefonów placówek odpowiadaj"cych potrzebom Ubez-
pieczonego i rekomendowanych przez lekarzy uprawnionych 
Centrum Operacyjnego AXA,

 p)  aptek znajduj"cych si# na terytorium RP, w tym w szczegól-
no)ci na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów tele-
fonów,

 q)  bada% kontrolnych dla grup wiekowych o podwy&szonym ryzyku,
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 r)  szczepie%, zagro&e% epidemiologicznych dla podró&nych,
 s)  placówek prowadz"cych zabiegi rehabilitacyjne,
 t)  placówek handlowych oferuj"cych sprz#t rehabilitacyjny,
 u)  sposobu przygotowywania si# do zabiegów lub bada% medycz-

nych,
 v)  domów pomocy spo'ecznej, hospicjów,
 w)  przebiegu za'atwiania formalno)ci zwi"zanych ze zgonem bli-

skiej osoby;
   informacje, o których mowa powy&ej nie maj" charakteru diagno-

stycznego i leczniczego i nie mog" by( traktowane jako podsta-
wa do jakichkolwiek roszcze% wobec lekarza uprawnionego Cen-
trum Operacyjnego AXA i Towarzystwa.

 5.  O celowo)ci organizacji i pokrycia kosztów wszystkich wymienio-
nych powy&ej us'ug medycznych decyduje lekarz uprawniony Cen-
trum Operacyjnego AXA.

Zawarcie umowy dodatkowej

§ 5
 1.  Umowa dodatkowa mo&e by( zawarta wy'"cznie jako rozszerzenie 

umowy podstawowej w dniu zawarcia umowy podstawowej lub z po-
cz"tkiem jej obowi"zywania od dowolnej rocznicy polisy.

 2.  Do zawarcia umowy dodatkowej stosuje si# odpowiednio postanowie-
nia umowy podstawowej, dotycz"ce zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa

§ 6
 1.  Ochrona ubezpieczeniowa z tytu'u umowy dodatkowej rozpoczyna 

si# w dniu wskazanym w )wiadectwie uczestnictwa, nie wcze)niej 
jednak ni& w dniu op'acenia sk'adki '"cznej, w tym sk'adki '"cznej 
indywidualnej za danego Ubezpieczonego.

 2.  Ochrona ubezpieczeniowa z tytu'u umowy dodatkowej wygasa w przy-
padkach i terminach wyga)ni#cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu'u 
umowy podstawowej, okre)lonych w umowie podstawowej, a tak&e:

 1)  z dniem rozwi"zania umowy dodatkowej;
 2)  z dniem odst"pienia od umowy dodatkowej;
 3)  w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych lub wspó'ma'-

&onków – z up'ywem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubez-
pieczony lub wspó'ma'&onek uko%czy' 69. rok &ycia. 

 3.  Ochrona ubezpieczeniowa jest )wiadczona pod warunkiem op'ace-
nia sk'adki '"cznej indywidualnej za danego Ubezpieczonego za dany 
okres ubezpieczenia, najpó+niej w dniu wymagalno)ci sk'adki. 
W przypadku nieop'acenia sk'adki w wysoko)ci i terminie okre)lo-
nych w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia )wiadczenia 
opisane w niniejszych OWUD nie s" nale&ne. 

Wypowiedzenie umowy dodatkowej

§ 7
Ubezpieczaj"cy mo&e w ka&dym czasie wypowiedzie( umow# dodatkow" ze 
skutkiem na ostatni dzie% roku polisy.

Rozwi$zanie umowy dodatkowej

§ 8
Umowa dodatkowa rozwi"zuje si# w przypadkach i terminach rozwi"zania 
umowy podstawowej, okre)lonych w umowie podstawowej, a tak&e:
 1)  z ostatnim dniem roku polisy, w którym Ubezpieczaj"cy wypowiedzia' 

umow# dodatkow";
 2)  z dniem poprzedzaj"cym przekszta'cenie umowy podstawowej w ubez-

 pieczenie bezsk'adkowe. 

Ustalenie i spe#nienie !wiadcze" Towarzystwa

§ 9
 1.  W razie wyst"pienia zdarzenia ubezpieczeniowego, gdy konieczne 

jest skorzystanie z pomocy medycznej, transportu lub innych us'ug, 
o których mowa w niniejszych OWUD, Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, 
dziecko lub osoba wyst#puj"ca w jego imieniu oraz rodzic Ubezpie-
czonego lub rodzic wspó'ma'&onka zobowi"zani s" – przed podj#-
ciem jakichkolwiek dzia'a% we w'asnym zakresie – niezw'ocznie zg'o-
si( telefonicznie pro)b# o pomoc do Centrum Operacyjnego AXA, 
telefon +48 22 575 91 32. Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, dziecko 
lub osoba kontaktuj"ca si# w jego imieniu z Centrum Operacyjnym 
AXA oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka powinni 
dok'adnie wyja)ni( dy&uruj"cemu pracownikowi Centrum Operacyj-
nego AXA okoliczno)ci, w jakich Ubezpieczony si# znajduje i jakiej 
pomocy potrzebuje, oraz umo&liwi( lekarzom uprawnionym Centrum 
Operacyjnego AXA dost#p do wszystkich informacji medycznych.

 2.  W przypadku zaistnienia takiej konieczno)ci, na &"danie Centrum 
Operacyjnego AXA, zarówno Ubezpieczony, jak i osoba wyst#puj"ca 
w jego imieniu, wspó'ma'&onek, dziecko lub osoba wyst#puj"ca w jego 
imieniu oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka s" zo-
bowi"zani: 

 1)  poda( nazwisko i imi# Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka lub dziec-
ka oraz rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka, a tak-
&e numer PESEL i w miar# mo&liwo)ci jego numer telefonu;

 2)  poda( numer polisy grupowego ubezpieczenia na &ycie Optymal-
ny Wybór AXA;

 3)  poda( dok'adne miejsce zdarzenia, krótki opis i rodzaj wymaga-
nej pomocy;

 4)  stosowa( si# do zalece% Centrum Operacyjnego AXA, udzielaj"c 
informacji i niezb#dnych pe'nomocnictw;

 5)  umo&liwi( Centrum Operacyjnemu AXA dokonanie czynno)ci nie-
zb#dnych do ustalenia okoliczno)ci zdarzenia, zasadno)ci i wy-
soko)ci roszczenia oraz udzieli( w tym celu wyja)nie%.

 3.  W wyj"tkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego lub 
si'y wy&szej Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, dziecko lub osoba wyst#-
puj"ca w jego imieniu oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'-
ma'&onka nie mogli skontaktowa( si# z Centrum Operacyjnym AXA 
i w zwi"zku z tym sami pokryli koszty us'ug medycznych, o których 
mowa w OWUD, Towarzystwo zwróci Ubezpieczonemu, wspó'ma'&on-
kowi, dziecku oraz rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi wspó'-
ma'&onka w ca'o)ci b"d+ cz#)ciowo (w zale&no)ci od tego jaka 
cz#)( wydatków zosta'a przeznaczona na sfi nansowanie )wiadcze%, 
do których zobowi"zane by'o Centrum Operacyjne AXA) poniesione 
przez nich koszty, pod warunkiem zg'oszenia si# do Centrum Opera-
cyjnego AXA najpó+niej w ci"gu 5 dni kalendarzowych od daty zaist-
nienia zdarzenia ubezpieczeniowego uprawniaj"cego do skorzysta-
nia z pomocy medycznej i przedstawienia wskazanych przez Centrum 
Operacyjne AXA dokumentów. Zwrot kosztów b#dzie nast#powa' po 
zaakceptowaniu ich przez Centrum Operacyjne AXA. Towarzystwo za-
strzega sobie prawo do zwrotu kosztów, jakie ponios'oby w przypad-
ku zapewnienia us'ug medycznych we w'asnym zakresie, w wysoko-
)ci nie wy&szej ni& wysoko)ci sum ubezpieczenia. 

 4.  !wiadczenia odnosz"ce si# do zdarze% ubezpieczeniowych obj#tych 
ochron" Towarzystwa s" realizowane przez czas maksymalnie 12 
miesi#cy, licz"c od daty zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
któremu dane )wiadczenie przys'uguje, z zastrze&eniem postano-
wie% opisu )wiadczenia w § 4 ust. 4 pkt 14). 

 5.  Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odmowy spe'nienia )wiadcze-
nia, zmniejszenia go lub – w przypadku zwrotu kosztów – pokrycia 
ca'kowitych kosztów, jakie Towarzystwo ponios'oby w przypadku orga-
nizowania us'ug we w'asnym zakresie, je&eli Ubezpieczony lub osoba 
wyst#puj"ca w jego imieniu, wspó'ma'&onek, dziecko lub osoba wy-
st#puj"ca w jego imieniu oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'-
ma'&onka umy)lnie lub w skutek ra&"cego niedbalstwa nie dope'nili 
któregokolwiek z obowi"zków okre)lonych wy&ej, o ile przyczyni'o si# 
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to do zwi#kszenia szkody lub uniemo&liwi'o Towarzystwu ustalenie 
okoliczno)ci lub skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.

 6.  Podanie przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziecko lub osob# 
wyst#puj"c" w jego imieniu oraz rodzica Ubezpieczonego lub rodzi-
ca wspó'ma'&onka nieprawdziwych danych, dotycz"cych okoliczno)ci 
lub skutków zdarzenia ubezpieczeniowego obj#tego ochron" ubez-
pieczeniow", lub uchylenie si# od udzielenia wyja)nie%, powoduje 
odmow# zwrotu kosztów. Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, dziecko lub 
osoba wyst#puj"ca w jego imieniu oraz rodzic Ubezpieczonego lub 
rodzic wspó'ma'&onka zobowi"zani s" zwróci( Towarzystwu koszty 
poniesione wskutek podania przez Ubezpieczonego lub osob# dzia-
'aj"c" w jego imieniu, wspó'ma'&onka, dziecko lub osob# wyst#puj"-
ca w jego imieniu oraz rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'-
ma'&onka nieprawdziwych informacji.

 7.  Wykonanie us'ug medycznych gwarantowanych w niniejszych OWUD 
mo&e by( opó+nione na skutek strajków, zamieszek, niepokojów 
spo'ecznych, zamachów terrorystycznych, wojny domowej lub wojny 
o zasi#gu mi#dzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub 
jonizuj"cego, zaistnienia zdarzenia losowego lub zadzia'ania si'y 
wy&szej udokumentowanych przez Towarzystwo.

Wy#$czenia odpowiedzialno!ci

§ 10
 1.  Z zakresu odpowiedzialno)ci Towarzystwa wy'"czone s":
 1)  koszty wizyty lekarza i transportu medycznego oraz innych us'ug, 

które zorganizowane zosta'y przez Centrum Operacyjne AXA, w za-
kresie w jakim ich realizacja wynika'a z powodu podania niepraw-
dziwych informacji przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziec-
ka, rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka; koszty 
takich )wiadcze% ponosi Ubezpieczony, wspó'ma'&onek, dziecko 
oraz rodzic Ubezpieczonego lub rodzic wspó'ma'&onka;

 2)  zdarzenia skutkuj"ce powstaniem zagro&enia &ycia, wymagaj"ce 
natychmiastowej interwencji pogotowia ratunkowego; 

 3)  zdarzenia zwi"zane z zagro&eniem &ycia Ubezpieczonego, wspó'-
ma'&onka, dziecka, rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'-
ma'&onka zdefi niowane tak na podstawie informacji przekaza-
nych przez zg'aszaj"cego do Centrum Operacyjnego AXA – w takim 
przypadku Towarzystwo mo&e odmówi( realizacji )wiadcze%, przy 
czym Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno)ci, je&eli kwalifi ka-
cja danego zdarzenia jako zagra&aj"cego &yciu i skutki takiej 
kwalifi kacji nast"pi'y na podstawie informacji przekazanych przez 
zg'aszaj"cego.

 2.  Odpowiedzialno)( Towarzystwa nie obejmuje:
 1)  )wiadcze% i us'ug poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2)  kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, 

dziecko oraz rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka 
bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania akceptacji Centrum 
Operacyjnego AXA, nawet gdy koszty te mieszcz" si# w grani-
cach limitów odpowiedzialno)ci, z zastrze&eniem postanowie% 
§ 9 ust. 4;

 3)  kosztów zakupu leków;
 4)  kosztów zakupu sprz#tu rehabilitacyjnego;
 5)  kosztów wypo&yczenia sprz#tu rehabilitacyjnego, je&eli s" one 

pokrywane w ramach ubezpieczenia spo'ecznego;
 6)  kosztów powsta'ych z tytu'u i w nast#pstwie:
 a)  leczenia sanatoryjnego, fi zykoterapii – w zakresie wykraczaj"-

cym poza opisany w § 4 ust. 4 pkt 8) OWUD, zabiegów ze 
wskaza% estetycznych, helioterapii,

 b)  epidemii, ska&e% i katastrof naturalnych, wojny, dzia'a% wojen-
nych, konfl iktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachu 
stanu, aktów terroru,

 c)  pozostawania Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziecka, rodzi-
ca Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka pod wp'ywem 
alkoholu w ilo)ci powoduj"cej, &e zawarto)( alkoholu w organi-
zmie wynosi lub prowadzi do st#&enia we krwi od 0,2‰ alko-
holu albo do obecno)ci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg 
alkoholu w 1 dm3,

 d)  u&ycia przez osob#, w stosunku do której realizowane maj" 
by( )wiadczenia okre)lone w OWUD, narkotyków lub innych 
substancji toksycznych o podobnym dzia'aniu, leków nieprze-
pisanych przez lekarza lub u&ytych niezgodnie z zaleceniem 
lekarskim b"d+ niezgodnie ze wskazaniem ich u&ycia,

 e)  chorób psychicznych lub zaburze% zachowania w rozumieniu 
Mi#dzynarodowej Statystycznej Kwalifi kacji Chorób i Proble-
mów Zdrowotnych ICD-10,

 f)  pope'nienia przest#pstwa lub usi'owania pope'nienia przest#p-
stwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pó+n. zm.),

 g)  uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywno)ci fi zycznej, 
takich jak: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, lotnictwo, nur-
kowanie przy u&yciu specjalistycznego sprz#tu, skoki na gu-
mowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motoro-
wodne, szybownictwo, wy)cigi samochodowe i motocyklowe,

 h)  dzia'ania energii j"drowej, promieniowania radioaktywnego 
i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla cz'o-
wieka, z wy'"czeniem stosowania wy&ej wymienionych w tera-
pii zgodnie z zaleceniami lekarskimi,

 i)  próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na 
w'asn" pro)b#, niezale&nie od stanu poczytalno)ci,

 j)  chorób przenoszonych drog" p'ciow", chorób wenerycznych, 
AIDS i wirusa HIV pozytywnego;

 k)  chorób przewlek'ych,
 l)  przerywania ci"&y, sztucznego zap'odnienia lub ka&dego inne-

go leczenia bezp'odno)ci oraz kosztów )rodków antykoncep-
cyjnych,

 m)  szczepie%,
 n)  leczenia dentystycznego,
 o)  niestosowania si# Ubezpieczonego, wspó'ma'&onka, dziecka, 

rodzica Ubezpieczonego lub rodzica wspó'ma'&onka do zale-
ce% lekarza prowadz"cego lub lekarza uprawnionego Centrum 
Operacyjnego AXA.

Postanowienia ko"cowe

§ 11
 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWUD stosuje si# odpo-

wiednio postanowienia Ogólnych warunków grupowego ubezpiecze-
nia na &ycie Optymalny Wybór AXA.

 2.  Niniejsze OWUD zosta'y zatwierdzone uchwa'" Zarz"du Towarzystwa 
nr 1/26/01/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. i maj" zastosowanie 
do umów dodatkowych zawieranych od 1 lutego 2012 r.

 Prezes Zarz"du Cz'onek Zarz"du

 Jaros'aw Bartkiewicz Janusz Arczewski
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Wi%cej informacji uzyskasz od naszego przedstawiciela

AXA to jedna z najwi#kszych grup fi nansowych 
na )wiecie. Wieloletnie do)wiadczenie i sta'a obecno)(
na mi#dzynarodowych rynkach sprawi'y, &e zaufa'o nam
ju& 95 milionów klientów w 59 krajach.

AXA w Polsce to ró&norodno)( ubezpiecze% ochronnych, 
zdrowotnych i turystycznych oraz otwarty fundusz emerytalny. 
To tak&e nowoczesne rozwi"zania inwestycyjne dopasowane 
do zró&nicowanych potrzeb klientów. 

Naszym klientom oferujemy rzeteln" analiz# potrzeb
oraz wysoki standard obs'ugi.
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