
Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejsze Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – konsulta-

cje lekarzy specjalistów w przypadku poważnego zachorowania, zwane dalej 

OWUD, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy 

AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. a Ubezpieczającymi, jako rozsze-

rzenie umów grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA.

§ 2
Pojęcia zdefi niowane w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na 

życie Optymalny Wybór AXA, w Ogólnych warunkach dodatkowego grupowe-

go ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, 

w Ogólnych warunkach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypa-

dek poważnego zachorowania współmałżonka lub partnera Ubezpieczo-

nego oraz w Ogólnych warunkach dodatkowego grupowego ubezpieczenia 

na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego, używane 

w niniejszych OWUD, mają takie samo znaczenie, o ile w OWUD nie zostały 

zdefi niowane odmiennie. Do pojęć tych dodaje się:

 1)  konsultacje lekarzy specjalistów – konsultacje lekarzy specjalistów, 

uwzględnionych w wykazie specjalności lekarskich w załączniku do roz-

porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (m.in. alergolog, anestezjolog, 

chirurg klatki piersiowej, chirurg naczyniowy, chirurg ogólny, dermato-

log, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, kar-

diolog, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, 

otolaryngolog, proktolog, pulmonolog, reumatolog, urolog);

 2)  limit refundacyjny – 90 PLN za każdą konsultację;

 3)  Partner Medyczny AXA – operator medyczny, współpracujący z Towa-

rzystwem w zakresie udzielania świadczeń w ramach umowy ubez-

pieczenia;

 4)  placówka medyczna – działający na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, grupowa 

praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, 

osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki 

lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lub osoba fi zyczna upraw-

niona do udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie obowią-

zujących przepisów prawa; w rozumieniu niniejszych OWUD za pla-

cówkę medyczną nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka 

dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od 

alkoholu, narkotyków, leków i innych, ośrodka sanatoryjnego, ośrod-

ka wypoczynkowego, ośrodka spa, a także ośrodka rehabilitacji;

 5)  umowa dodatkowa – umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie 

niniejszych OWUD;

 6)  Uprawniony – osoba, której zdrowie jest przedmiotem umowy dodatko-

wego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania 

zawartej z  Towarzystwem, u  której wystąpiło poważne zachorowanie 

w  rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpie-

czenia mających zastosowanie do stosownej umowy ubezpieczenia, tj.:

 a)  Ubezpieczony – w przypadku dodatkowego grupowego ubezpiecze-

nia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego albo

 b)  współmałżonek lub partner Ubezpieczonego – w przypadku do-

datkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego 

zachorowania współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, albo

 c)  dziecko Ubezpieczonego – w przypadku dodatkowego grupowe-

go ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania dziecka 

Ubezpieczonego,

   o ile Towarzystwo przyznało Ubezpieczonemu świadczenie ubezpie-

czeniowe z tytułu poważnego zachorowania.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 3
 1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Uprawnionego.

 2.  Zakres ubezpieczenia obejmuje pokrycie kosztów maksymalnie 30 

konsultacji Uprawnionego u lekarzy specjalistów, realizowanych w cią-

gu pierwszych 12 miesięcy, liczonych od następnego dnia roboczego 

po dniu przyznania Ubezpieczonemu przez Towarzystwo prawa do 

świadczenia z tytułu odpowiednio:

 1)  dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego 

zachorowania Ubezpieczonego albo 

 2)  dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego 

zachorowania współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, albo

 3)  dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego 

zachorowania dziecka Ubezpieczonego.

Zawarcie umowy dodatkowej

§ 4
 1.  Umowa dodatkowa może być zawarta wyłącznie jako rozszerzenie 

zakresu umowy podstawowej, jednocześnie z  umową podstawową 

lub w każdą rocznicę polisy, o ile zakres umowy podstawowej zawiera 

lub od chwili zawarcia umowy dodatkowej będzie zawierać:

 1)  dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego za-

chorowania Ubezpieczonego lub

 2)  dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego za-

chorowania współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, lub

 3)  dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego za-

chorowania dziecka Ubezpieczonego.

 2.  Umowa dodatkowa zawierana jest w  tym samym trybie co umowa 

podstawowa, na zasadach określonych w umowie podstawowej.

 3.  Umowa dodatkowa zawierana jest jako rozszerzenie jednego z do-

datkowych grupowych ubezpieczeń wymienionych w  ust. 1. Polisa 

lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 

wskazuje, do którego dodatkowego grupowego ubezpieczenia zawar-

to umowę dodatkową. Ubezpieczający może zawrzeć więcej niż jedną 

umowę dodatkową.

Ochrona ubezpieczeniowa

§ 5
 1.  Ochrona ubezpieczeniowa z  tytułu umowy dodatkowej rozpoczyna 

się w dniu wskazanym w świadectwie uczestnictwa, nie wcześniej 

jednak niż w dniu opłacenia składki łącznej, w  tym składki łącznej 

indywidualnej za danego Ubezpieczonego.

 2.  Ochrona ubezpieczeniowa z  tytułu umowy dodatkowej wygasa i za-

wiesza się z dniem wygaśnięcia i zawieszenia ochrony ubezpiecze-
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niowej z tytułu umowy podstawowej, określonym w umowie podsta-

wowej, a także:

 1)  z dniem rozwiązania umowy dodatkowej;

 2)  z dniem odstąpienia od umowy dodatkowej;

 3)  z dniem rozwiązania lub odstąpienia od dodatkowego grupowego 

ubezpieczenia, do którego zawarto umowę dodatkową. 

Wypowiedzenie umowy dodatkowej

§ 6
 1.  Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dodat-

kową, ze skutkiem na ostatni dzień roku polisy. 

 2.  Wypowiedzenie umowy dodatkowego ubezpieczenia na wypadek po-

ważnego zachorowania Ubezpieczonego lub wypowiedzenie umowy 

dodatkowej na wypadek poważnego zachorowania współmałżonka 

lub partnera Ubezpieczonego lub wypowiedzenie umowy dodatko-

wej na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego 

oznacza wypowiedzenie odpowiedniej umowy dodatkowej zawartej 

do odpowiedniego dodatkowego ubezpieczenia wymienionego w § 4 

ust. 1.

Rozwiązanie umowy dodatkowej

§ 7
Umowa dodatkowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy podstawo-

wej, określonym w umowie podstawowej, a także:

 1)  z ostatnim dniem roku polisy, w którym Ubezpieczający wypowiedział 

umowę dodatkową;

 2)  z  dniem poprzedzającym przekształcenie umowy podstawowej 

w ubezpieczenie bezskładkowe;

 3)  z  dniem rozwiązania lub odstąpienia od dodatkowego grupowego 

ubezpieczenia, do którego zawarto umowę dodatkową. 

Składka

§ 8
 1.  Do ustalenia wysokości składki dodatkowej indywidualnej stosuje 

się postanowienia umowy podstawowej w zakresie dotyczącym usta-

lania składki podstawowej.

 2.  Wysokość składki dodatkowej indywidualnej określona jest w polisie 

lub dokumencie umowy ubezpieczenia.

 3.  Składka dodatkowa stanowi część składki łącznej i płatna jest przez 

Ubezpieczającego w tych samych terminach co składka podstawowa.

Świadczenie ubezpieczeniowe

§ 9
 1.  W przypadku przyznania Ubezpieczonemu przez Towarzystwo prawa 

do świadczenia z tytułu:

 1)  dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego 

zachorowania Ubezpieczonego bądź

 2)  dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego 

zachorowania współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego, bądź

 3)  dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego 

zachorowania dziecka Ubezpieczonego,

   Towarzystwo przyzna Uprawnionemu świadczenie z tytułu umowy do-

datkowej, o ile umowa dodatkowa została zawarta do dodatkowego 

grupowego ubezpieczenia, z tytułu którego Ubezpieczonemu przyzna-

no świadczenie.

 2.  Świadczenie z tytułu niniejszej umowy dodatkowej obejmuje pokrycie 

kosztów maksymalnie 30 konsultacji Uprawnionego u  lekarzy spe-

cjalistów, realizowanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy, liczonych 

od następnego dnia roboczego po dniu przyznania Ubezpieczonemu 

przez Towarzystwo prawa do świadczenia z tytułu odpowiedniego do-

datkowego ubezpieczenia grupowego wskazanego w ust. 1 powyżej.

 3.  Konsultacje lekarzy specjalistów realizowane są przez placówki me-

dyczne należące do podstawowej sieci Partnera Medycznego AXA, 

których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.axazdrowie.pl. 

Informacje o aktualnym wykazie placówek medycznych, należących 

do sieci Partnera Medycznego AXA, można uzyskać także na infolinii 

medycznej, udostępnionej niezwłocznie po przyznaniu świadczenia 

z tytułu umowy dodatkowej.

 4.  Konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu dermatologii, ginekologii, 

okulistyki, laryngologii oraz chirurgii ogólnej realizowane są w  cią-

gu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia Uprawnionego lub jego 

opiekuna prawnego, w przypadku gdy Uprawnionym jest niepełnolet-

nie dziecko Ubezpieczonego, za pośrednictwem całodobowej infolinii 

medycznej, o ile Uprawniony lub jego opiekun prawny, w przypadku 

gdy Uprawnionym jest niepełnoletnie dziecko Ubezpieczonego, nie 

wskaże późniejszego terminu, w jakim chciałby skorzystać ze świad-

czenia. Konsultacje lekarzy w zakresie pozostałych specjalizacji re-

alizowane są w  ciągu 5 dni roboczych, o  ile Uprawniony lub jego 

opiekun prawny, w przypadku gdy Uprawnionym jest niepełnoletnie 

dziecko Ubezpieczonego, nie wskaże późniejszego terminu, w jakim 

chciałby skorzystać ze świadczenia. Gwarancja dostępności dotyczy 

dostępu do konsultacji w zakresie danej specjalizacji. Konsultacje 

specjalistyczne nie wymagają skierowania lekarskiego.

 5.  W celu ustalenia miejsca i terminu realizacji konsultacji lekarza spe-

cjalisty Uprawniony lub jego opiekun prawny, w przypadku gdy Upraw-

nionym jest niepełnoletnie dziecko Ubezpieczonego, zobowiązany 

jest zadzwonić na infolinię medyczną oraz uzgodnić z konsultantem 

miejsce i termin realizacji świadczenia w placówce medycznej nale-

żącej do sieci Partnera Medycznego AXA. 

 6.  W celu realizacji świadczenia ubezpieczeniowego Uprawniony zobo-

wiązany jest:

 1)  w uzgodnionym terminie zgłosić się do wskazanej placówki me-

dycznej;

 2)  przedstawić w  placówce medycznej dokument tożsamości ze 

zdjęciem;

 3)  zastosować się do poleceń i wskazówek otrzymanych od pracow-

ników placówki medycznej.

 7.  W przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie konsultacji lekarza 

specjalisty w sieci Partnera Medycznego AXA, Uprawniony lub jego 

opiekun prawny, w przypadku gdy Uprawnionym jest niepełnoletnie 

dziecko Ubezpieczonego, po uzyskaniu od Towarzystwa, za pośred-

nictwem infolinii medycznej, zgody na realizację świadczenia poza 

siecią Partnera Medycznego AXA, ma prawo skorzystać z dowolnie 

przez siebie wybranej placówki medycznej. W takim przypadku Towa-

rzystwo pokryje poniesione przez Uprawnionego lub jego opiekuna 

prawnego koszty konsultacji lekarzy specjalistów do wysokości limi-

tu refundacyjnego.

 8.  W przypadku opisanym w ust. 7 powyżej Towarzystwo zwróci Uprawnio-

nemu lub jego opiekunowi prawnemu, jeśli Uprawnionym jest niepełno-

letnie dziecko Ubezpieczonego, poniesione przez niego koszty konsul-

tacji lekarzy specjalistów określonych w § 2 pkt 1), do wysokości limitu 

refundacyjnego, w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania 

prawidłowo wypełnionych dokumentów wskazanych w ust. 9.

 9.  W  celu uzyskania zwrotu kosztów konsultacji lekarzy specjalistów, 

poniesionych zgodnie z ust. 7, Uprawniony lub jego opiekun prawny 

zobowiązany jest złożyć u Partnera Medycznego AXA wniosek o refun-

dację kosztów (dostępny na www.axazdrowie.pl i w siedzibie Towarzy-

stwa) wraz ze wskazanymi w nim dokumentami oraz oryginał faktury 

lub rachunku za wykonanie danej konsultacji.

 10.  W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 7, To-

warzystwo ma prawo do odmowy pokrycia kosztów konsultacji leka-

rzy specjalistów poniesionych przez Uprawnionego lub jego opiekuna 

prawnego, chyba że Uprawniony lub jego opiekun prawny nie uzyskał 

zgody na realizację świadczenia poza siecią Partnera Medycznego 

AXA z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Towarzystwa.

 11.  Aktualna lista placówek medycznych Partnera Medycznego AXA znaj-

duje się na stronie internetowej Towarzystwa. Dodatkowo informacje 

o liście placówek oraz zakresie udzielanych przez nie świadczeń moż-

na uzyskać pod numerem całodobowej infolinii medycznej. Terminy wi-

zyt w placówkach umawiane są wyłącznie za pośrednictwem infolinii.

Postanowienia końcowe

§ 10
 1.  W  sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWUD postanowienia 

Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny 

Wybór AXA stosuje się odpowiednio.

 2.  Niniejsze OWUD zostały zatwierdzone uchwałą zarządu Towarzystwa 

nr 4/22/02/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. i mają zastosowanie do 

umów dodatkowych zawieranych od 1 marca 2013 r.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu

 Jarosław Bartkiewicz Janusz Arczewski
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