
 

 

 

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na 

Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS” zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 

Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzonych w życie z dniem 19 marca 2007 roku 

z późn. zm., zatwierdzona Uchwałą nr 309/2015 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 

15 grudnia 2015 r., i wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2016 r  



Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Grupowe Ubezpieczenie na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS” 

zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone  

w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania  

i innych świadczeń lub wartości 

wykupu ubezpieczenia 

§ 14 

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń uprawniające do 

odmowy wypłaty odszkodowania  

i innych świadczeń lub ich obniżenia 

§ 6 

§ 11 

§ 14 

§ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia 
Zgonu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 

Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku  

z późn. zm. 

 

 

 

 

 

  

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 6 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

§ 5 

§ 6 



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Zgonu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego zatwierdzone 

Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 

19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 

 

  

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania  

i innych świadczeń lub wartości wykupu 

ubezpieczenia 

§ 6 

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 

§ 6 



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Zgonu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy zatwierdzone Uchwałą  

nr 212/2012 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z 13 listopada 2012 roku i mają 

zastosowanie do umów ubezpieczeń zawieranych od 21 grudnia 2012 roku. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania  

i innych świadczeń lub wartości wykupu 

ubezpieczenia 

§ 6 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 

§ 6 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Zgonu Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu zatwierdzone 

Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 

19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania  

i innych świadczeń lub wartości wykupu 

ubezpieczenia 

§ 6 

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 

§ 6 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Inwalidztwa Ubezpieczonego zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ 

„WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 
 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania  

i innych świadczeń lub wartości wykupu 

ubezpieczenia 

§ 6 

§ 7 

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 

§ 6 

§ 8  

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Inwalidztwa Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku zatwierdzone Uchwałą  

nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 

2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 6 

§ 7  

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 

§ 6 

§ 8 

 

 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Powstania Częściowego Inwalidztwa Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku, 

Powstania Częściowego Inwalidztwa Współubezpieczonego w Wyniku 

Wypadku zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A.  

i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 6 

§ 8 

§ 9 

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

§ 5 - 8 

§ 10 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Czasowej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego zatwierdzone Uchwałą  

nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 

2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 6 

§ 7  

§ 9 

§ 10 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 6 - 8 

§ 10 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Wystąpienia u Ubezpieczonego, Małżonka Ubezpieczonego, Dziecka 

Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 

Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku  

z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 8 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 6 - 8 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Wystąpienia u Ubezpieczonego, Małżonka Ubezpieczonego Choroby 

Creutzfeldta-Jakoba, Zakażenia Wirusem HIV zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 

Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku  

z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 5 

§ 6 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Powstania Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku 

Wypadku zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A.  

i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 6 - 8 

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 - 7 

§ 9 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Powstania Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego na Skutek 

Zawału Serca lub Udaru Mózgu zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ 

„WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 6- 8 

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 - 7 

§ 9  

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Zgonu Współubezpieczonego, Urodzenia się Dziecka Ubezpieczonemu,  
Urodzenia się Dziecka Ubezpieczonemu z Niską Punktacją w Skali APGAR, 

Osierocenia Dziecka przez Ubezpieczonego, Zgonu Noworodka zatwierdzone 

Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 

19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 8 - 9 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

§ 5 - 8 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia - 

Dzienne Świadczenie Szpitalne zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ 

„WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 9 

§ 13 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

§ 6 - 10 

§ 12 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia - 

Dzienne Świadczenie Szpitalne PLUS zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu 

TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. 

zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 13 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 6 - 8 

§ 10 

§ 12 

 



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia - 

Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka Ubezpieczonego zatwierdzone Uchwałą 

nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 

2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 9 

§ 12 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 6 - 9 

 

 



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia - 

Na Wypadek Leczenia Specjalistycznego zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 

Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku  

z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 8  

§ 9 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub 

ich obniżenia 

§ 5 - 8 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

Ubezpieczenia na Wypadek Operacji Ubezpieczonego zatwierdzone Uchwałą  

nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 

2007 roku z późn. zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 8 

§ 9  

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

§ 5 - 8 

 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia  

“WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY” zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu 

TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. 

zm. 

 

Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 7 

§ 9 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

§ 7 - 9 

 

  



Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia z Funduszem  

zatwierdzone Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzone  

w życie z dniem 19 marca 2007 roku z późn. zm. 

Rodzaj Informacji Jednostka redakcyjna OWDU 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 

§ 13 

§ 14 

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

Nie dotyczy 

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze 

składek ubezpieczeniowych, z aktywów 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub 

poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 

§ 6 ust. 5 

§ 9 

Tabela opłat 

Zasady Działania Funduszy 

4. Wartości wykupu ubezpieczenia w 

poszczególnych okresach trwania ochrony 

ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym 

roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie 

przysługuje 

§ 12 

 

 


