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Preambu³a

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia reguluj¹ stosunek ubezpieczenia pomiêdzy Macif ¯ycie
Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych a Ubezpieczaj¹cym*, Ubezpieczonym* oraz Uposa¿onymi*
z tytu³u umowy ubezpieczenia Acti OCHRONA.
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Definicje


Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyra¿eniom nadano w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti OCHRONA, oraz innych dokumentach poni¿sze
znaczenie:

C horoba
Ka¿dy uszczerbek na zdrowiu nie spowodowany Nieszczêœliwym wypadkiem, stwierdzony przez
lekarza.

M a³¿onek/ma³¿onka
Osoba pozostaj¹ca z Ubezpieczonym w zwi¹zku ma³¿eñskim w rozumieniu Kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego (Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 z póŸn. zm.).

N ieszczêœliwy wypadek
Zdarzenie nag³e, nieprzewidziane, wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, niezale¿ne od woli poszkodowanego, którego bezpoœrednim i koniecznym nastêpstwem jest zdarzenie ubezpieczeniowe.

P artner
Osoba traktowana na równi z mê¿em/¿on¹, pozostaj¹ca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat, przy wspólnym nak³adzie œrodków finansowych
na utrzymanie.

S k³adka
Kwota wp³acana przez Ubezpieczaj¹cego jednorazowo lub w równych czêœciach okreœlonych
w warunkach szczególnych do umowy ubezpieczenia.

Œ wiadczenie
Kwota wyp³acona jednorazowo przez Towarzystwo w przypadku zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego,
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.

T aryfa sk³adek
Dokument za³¹czony do ogólnych warunków ubezpieczenia, w którym okreœlana jest podstawowa
Sk³adka roczna dla danego wieku, p³ci i zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, koszt roz³o¿enia Sk³adki
rocznej na raty, wysokoœæ obni¿ki taryfowej.

T ermin p³atnoœci
Data, w której p³atnoœæ Sk³adki powinna zostaæ dokonana zgodnie z umow¹ ubezpieczenia.

T owarzystwo
MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych.

4

T rwa³e i ca³kowite inwalidztwo
Stan osoby fizycznej nie pozwalaj¹cy na wykonywanie jakiejkolwiek dzia³alnoœci zarobkowej lub
uzyskiwanie jakichkolwiek dochodów oraz potwierdzona odpowiednim zaœwiadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza specjalistê utrata zdolnoœci do samodzielnej egzystencji polegaj¹ca na trwa³ej
utracie mo¿liwoœci wykonywania wszystkich wymienionych dalej podstawowych zwyk³ych czynnoœci
¿yciowych: mycie siê (rozumiane jako k¹piel w wannie lub pod prysznicem bez pomocy innych osób),
ubieranie siê (rozumiane jako wk³adanie i zdejmowania odzie¿y bez pomocy innych osób), od¿ywianie
siê (rozumiane jako spo¿ywanie posi³ków przy pomocy sztuæców i talerza bez pomocy innych osób),
przemieszczanie siê (rozumiane jako przemieszczanie siê z jednego pomieszczenia do drugiego bez
pomocy innych osób).

U bezpieczaj¹cy
Osoba fizyczna posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej bêd¹ca stron¹ umowy ubezpieczenia zobowi¹zana
do op³acania Sk³adki.

U bezpieczony
Wskazana imiennie w umowie ubezpieczenia osoba fizyczna, której ¿ycie i zdrowie objête jest
ubezpieczeniem. Ubezpieczonym mo¿e byæ jedynie osoba fizyczna, której wiek wynosi nie mniej ni¿ 18
lat i nie wiêcej ni¿ 65 lat. Ubezpieczony powinien podlegaæ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na terytorium Unii Europejskiej lub mieæ miejsce zamieszkania na terytorium Unii
Europejskiej, Ameryki Pó³nocnej lub krajów cz³onkowskich EFTA.

U posa¿ony
Osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania Œwiadczenia z tytu³u œmierci
Ubezpieczonego.

W iek ubezpieczonego
Ró¿nica pomiêdzy rokiem wejœcia w ¿ycie lub ka¿dorazowego przed³u¿enia umowy ubezpieczenia
a rokiem urodzenia ubezpieczonego.

Z awiadomienie o terminie p³atnoœci
Dokument wysy³any ubezpieczaj¹cemu co roku przez Towarzystwo, w którym okreœlona jest suma
ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego*, kwota podstawowej sk³adki rocznej, nale¿na sk³adka lub jej raty
oraz terminy, w których sk³adka lub jej raty powinny zostaæ zap³acone.
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Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Artyku³ 1 – Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem umowy ubezpieczenia Acti OCHRONA jest ¿ycie i zdrowie Ubezpieczonego. Niniejsze
ubezpieczenie nale¿y do dzia³u I, grupa 1 "Ubezpieczenie na ¿ycie" oraz grupy 5 "Ubezpieczenia
wypadkowe i chorobowe, jeœli s¹ uzupe³nieniem ubezpieczeñ wymienionych w grupach 1-4", zgodnie z
za³¹cznikiem do Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z póŸn. zm.).

Artyku³ 2 – Zakres ubezpieczenia
Zakres umowy ubezpieczenia Acti OCHRONA obejmuje wyp³atê przez Towarzystwo sumy
ubezpieczenia, ustalonej w warunkach szczególnych w przypadku zajœcia jednego ze zdarzeñ
ubezpieczeniowych okreœlonych w art. 3 poni¿ej.

Artyku³ 3 – Zdarzenia ubezpieczeniowe
Towarzystwo obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ nastêpuj¹ce zdarzenia ubezpieczeniowe: œmieræ oraz
Trwa³e i ca³kowite inwalidztwo Ubezpieczonego, niezale¿nie od okolicznoœci, przyczyny i miejsca, z
zastrze¿eniem wyj¹tków okreœlonych w art. 7 i 8 poni¿ej.

Artyku³ 4 – Czas trwania odpowiedzialnoœci
1. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa rozpoczyna siê od dnia wskazanego w warunkach szczególnych
umowy ubezpieczenia z zastrze¿eniem art. 9. .
2. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa koñczy siê z dniem rozwi¹zania umowy ubezpieczenia.
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Warunki zawarcia umowy

Artyku³ 5 – Warunki zawarcia umowy
1. Wniosek o zawarcie umowy wype³niaj¹ i podpisuj¹ Ubezpieczaj¹cy i Ubezpieczony odpowiadaj¹c
bez wyj¹tków na wszystkie postawione pytania.
2. W³aœciwie sporz¹dzone i podpisane przez Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego dokumenty
zwi¹zane z zawarciem umowy ubezpieczenia (wniosek o zawarcie umowy, kwestionariusze, zlecenie
dokonania p³atnoœci w drodze polecenia zap³aty), z³o¿one zostaj¹ w Towarzystwie lub jego
upowa¿nionemu przedstawicielowi.
3. Umowê zawiera siê na okres jednego roku, z zastrze¿eniem postanowieñ poni¿szych.
4. Umowa ubezpieczenia przed³u¿a siê automatycznie na kolejne okresy roczne, chyba, ¿e w trakcie
danego roku obowi¹zywania umowy zosta³a wypowiedziana przez Ubezpieczaj¹cego.
5. W razie wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczaj¹cego umowa rozwi¹zuje siê z up³ywem
ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
6. Ostatnie automatyczne roczne przed³u¿enie umowy Acti OCHRONA mo¿e nast¹piæ pomiêdzy 64 a
65 rokiem ¿ycia Ubezpieczonego.
7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonego, Ubezpieczony wyra¿a
zgodê na jej zawarcie oraz na wysokoœæ sumy ubezpieczenia.
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Artyku³ 6 – Warunki akceptacji ryzyka
1. Wniosek o zawarcie umowy Acti OCHRONA oraz oœwiadczenia dotycz¹ce pozostawania w zwi¹zku
ma³¿eñskim lub w zwi¹zku partnerskim, stanu zdrowia, przebytych chorób, dzia³alnoœci zawodowej
i sportowej Ubezpieczonego, warunków pobytu Ubezpieczonego za granic¹, wczeœniejszych lub
równoczesnych umów ubezpieczenia, stanowi¹ podstawê do zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Po rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, Towarzystwo mo¿e:
1) zaakceptowaæ ryzyko bez zastrze¿eñ,
2) zaakceptowaæ ryzyko pod warunkiem podwy¿szenia Sk³adki lub ograniczyæ jego zakres, je¿eli
treœæ oœwiadczenia nie jest zgodna z zasadami przyjêtymi przez Towarzystwo,
3) odroczyæ podjêcie decyzji i za¿¹daæ dodatkowych dokumentów lub wyników badañ lekarskich
lub diagnostycznych,
4) odmówiæ zawarcia umowy Acti OCHRONA lub odroczyæ decyzjê w sprawie jej zawarcia.
3. Badania lekarskie i diagnostyczne przeprowadzone s¹ na koszt Towarzystwa.
4. Akceptacja ryzyka przez Towarzystwo nastêpuje poprzez wys³anie warunków szczególnych do
Ubezpieczaj¹cego. Warunki szczególne stanowi¹ dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy Acti
OCHRONA
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Zakres i czas trwania
odpowiedzialnoœci Towarzystwa

Artyku³ 7 – Ograniczenie odpowiedzialnoœci
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci, je¿eli œmieræ Ubezpieczonego nast¹pi³a w okresie
pierwszych dwóch lat trwania umowy ubezpieczenia i by³a wynikiem samobójstwa Ubezpieczonego.
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci, je¿eli œmieræ lub Trwa³e i ca³kowite inwalidztwo
Ubezpieczonego nast¹pi³o w okresie pierwszych trzech lat trwania umowy ubezpieczenia i by³o
wynikiem postêpuj¹cej lub przewlek³ej Choroby, na któr¹ Ubezpieczony zapad³ przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, a o której wiedzia³ i o której nie poinformowa³ przy zawieraniu umowy lub te¿
by³o wynikiem kalectwa, do którego dosz³o przed zawarciem umowy i którego nie zg³oszono przy
zawieraniu umowy.
3. Towarzystwo nie wyp³aca sumy ubezpieczenia z tytu³u ryzyka objêtego ubezpieczeniem, je¿eli
œmieræ lub Trwa³e ca³kowite inwalidztwo Ubezpieczonego by³o wynikiem nastêpstw Chorób, pobytów
za granic¹ lub dzia³alnoœci zawodowej lub sportowej, które stanowi¹ przedmiot wy³¹czenia na
podstawie warunków szczególnych.

Artyku³ 8 – Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci
1. W przypadku œmierci Ubezpieczonego Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenie ubezpieczeniowe
bêd¹ce wynikiem:
1) dzia³añ wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
3) ska¿enia radioaktywnego lub chemicznego.
2. W przypadku Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa Ubezpieczonego Towarzystwo nie odpowiada za
zdarzenia okreœlone w art. 8 ust. 1 oraz bêd¹ce wynikiem:
1) dzia³ania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub œrodków toksycznych,
z wyj¹tkiem leków za¿ywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
2) uprawiania wszelkich sportów lotniczych lub sportów o wysokim stopniu ryzyka takich jak:
wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie, skoki na linie, sporty motorowodne, wyœcigi
samochodowe i motocyklowe, sp³ywy górskimi rzekami,
3) uprawiania æwiczeñ akrobatycznych, udzia³u w konkursach bicia rekordów,
4) samookaleczenia b¹dŸ prób samookaleczenia..

Artyku³ 9 – Data wejœcia w ¿ycie umowy – termin p³atnoœci sk³adki
1. Po zaakceptowaniu ryzyka przez Towarzystwo, umowa wchodzi w ¿ycie od daty okreœlonej w
warunkach szczególnych i pod warunkiem op³acenia pierwszej rocznej Sk³adki lub pierwszej raty
Sk³adki w terminie 30 dni od przyjêcia warunków szczególnych, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
2. Je¿eli warunki szczególne zawieraj¹ postanowienia mniej korzystne ni¿ okreœlone przez
Ubezpieczaj¹cego we wniosku o zawarcie umowy lub niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia Towarzystwo zwróci Ubezpieczaj¹cemu na to uwagê na piœmie przy dorêczaniu
warunków szczególnych i wyznaczy siedmiodniowy termin na zg³oszenie sprzeciwu.
3. Termin p³atnoœci Sk³adki rocznej jest dat¹, od której rozpoczyna siê kolejny jednoroczny okres
ubezpieczenia; jest to równie¿ data, w której Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest op³aciæ swoj¹ roczn¹
Sk³adkê.
4. Je¿eli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia wymaga okreœlonego czasu do zaakceptowania
ryzyka, Ubezpieczaj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Towarzystwa o udzielenie tymczasowej ochrony
ubezpieczeniowej na wypadek œmierci wskutek Nieszczêœliwego wypadku od chwili zarejestrowania
przez Towarzystwo podpisanego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia do czasu jego
akceptacji.
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Ochrona tymczasowa ograniczona jest do sumy ubezpieczenia, jednak nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
100.000 PLN i nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ przez okres 60 dni, wy³¹czenia okreœlone w art. 8 ust. 1 maj¹
równie¿ zastosowanie do ochrony tymczasowej.
5. Ochrona tymczasowa koñczy siê z dat¹ wejœcia w ¿ycie umowy ubezpieczenia, okreœlon¹
w warunkach szczególnych lub z dat¹ wystawienia pisma Towarzystwa informuj¹cego
Ubezpieczaj¹cego o odmowie przyjêcia ryzyka ubezpieczeniowego.
6. Ochrona tymczasowa obejmuje wy³¹cznie ryzyko œmierci na skutek Nieszczêœliwego wypadku
zwi¹zanego z ¿yciem codziennym, który mia³ miejsce na terytorium Unii Europejskiej, krajów
cz³onkowskich EFTA lub Ameryki Pó³nocnej. Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenia bêd¹ce
wynikiem okolicznoœci wymienionych w art. 8 ust. 1 jak równie¿ bêd¹ce wynikiem uprawiania
jakiegokolwiek sportu lub dzia³alnoœci zawodowej.

Artyku³ 10 – Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci
Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa wobec Ubezpieczonego nastêpuje w przypadku:
1) rozwi¹zania umowy ubezpieczenia,
2) odst¹pienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego,
3) nieop³acenia Sk³adki lub rat Sk³adki pomimo uprzedniego wezwania, o którym mowa
w art. 26 ust. 2,
4) pobytu Ubezpieczonego poza terytorium Unii Europejskiej, krajów cz³onkowskich EFTA i Ameryki
Pó³nocnej przekraczaj¹cego 12 kolejnych miesiêcy,
5) w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, przypadaj¹cym po 65 urodzinach Ubezpieczonego,
6) wyp³aty sumy ubezpieczenia w przypadku œmierci albo Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa.
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Prawa i obowi¹zki stron umowy

Artyku³ 11 – Odst¹pienie
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia wysy³aj¹c list polecony ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w terminie 30 dni od dnia wejœcia w ¿ycie umowy ubezpieczenia, o której
mowa w warunkach szczególnych; a je¿eli Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ termin ten wynosi 7 dni.
2. Op³acona Sk³adka zostaje w takim wypadku zwrócona Ubezpieczaj¹cemu w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Towarzystwo listu poleconego w sprawie odst¹pienia od umowy.

Artyku³ 12 – Wskazanie uposa¿onych
1. Ubezpieczony mo¿e wskazaæ jednego lub wiêcej Uposa¿onych do otrzymania sumy ubezpieczenia,
okreœlaj¹c czêœæ przypadaj¹c¹ ka¿demu z nich..
2. Je¿eli Uposa¿eni nie zostan¹ wskazani lub utracili prawo do Œwiadczenia, uprawnionymi do
Œwiadczenia ubezpieczeniowego bêd¹ osoby w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) ma³¿onek,
2) w przypadku jego braku, dzieci lub ich spadkobiercy - w równych czêœciach, przypadaj¹cych na
ka¿de dziecko,
3) w przypadku ich braku, rodzice Ubezpieczonego w równych czêœciach,
4) w przypadku ich braku, rodzeñstwo Ubezpieczonego lub ich spadkobiercy w równych czêœciach,
przypadaj¹cych na ka¿de z rodzeñstwa,
5) w przypadku ich braku, spadkobiercy Ubezpieczonego w równych czêœciach.
3. Œwiadczenie mo¿e zostaæ wyp³acone osobom z kolejnej grupy wy³¹cznie wtedy, gdy wszystkie
osoby wskazane w poprzednich grupach utraci³y prawo do Œwiadczenia lub zmar³y przed œmierci¹
Ubezpieczonego.

Artyku³ 13 – Stosowanie przez Towarzystwo zapisów dotycz¹cych Uposa¿onego
1. Je¿eli udzia³y poszczególnych Uposa¿onych nie zosta³y przez Ubezpieczonego okreœlone,
Towarzystwo podzieli sumê ubezpieczenia w równych czêœciach pomiêdzy wszystkich
Uposa¿onych.
2. Uposa¿ony, który umyœlnie przyczyni³ siê do œmierci Ubezpieczonego lub zmar³ przed œmierci¹
Ubezpieczonego traci prawo do Œwiadczenia.
3. Ubezpieczony mo¿e zmieniæ Uposa¿onego lub Uposa¿onych w ka¿dym czasie obowi¹zywania umowy.

Artyku³ 14 – Zmiana umowy ubezpieczenia
1. W trakcie trwania umowy, Ubezpieczaj¹cy mo¿e z³o¿yæ pisemny wniosek o zmianê umowy
ubezpieczenia.
2. Je¿eli zmiana dotyczy podwy¿szenia sumy ubezpieczenia, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do
skierowania Ubezpieczonego na badania lekarskie lub diagnostyczne przed zaakceptowaniem
wniosku. Do podwy¿szenia sumy ubezpieczenia maj¹ zastosowanie postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia dotycz¹ce zawarcia umowy ubezpieczenia, a w szczególnoœci art. 6 i 7.
3. Jednak¿e, w celu uwzglêdnienia wzrostu kosztów utrzymania, ubezpieczaj¹cy* mo¿e podwy¿szyæ
sumê ubezpieczenia co 5 lat bez przeprowadzania dodatkowych badañ lekarskich lub
diagnostycznych, w granicach 10% ostatniej sumy ubezpieczenia; sk³adka* roczna podlega
podwy¿szeniu proporcjonalnie do podwy¿szonej sumy ubezpieczenia.
4. Akceptacja zmian umowy przez Towarzystwo nastêpuje poprzez wys³anie Ubezpieczaj¹cemu
aneksu do warunków szczególnych, zawieraj¹cego nowe warunki umowy.
5. Towarzystwo, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o zmianê warunków umowy, przesy³a aneks
zawieraj¹cy powy¿sze zmiany lub odmowê wraz z uzasadnieniem.
6. Postanowienia art. 9 ust. 1, 2 i 3 maj¹ odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy.
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Artyku³ 15 – Odmowa wyp³aty œwiadczenia
1. Towarzystwo w okresie pierwszych trzech lat obowi¹zywania umowy ubezpieczenia w przypadku
pominiêcia lub podania przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia oœwiadczeñ, danych lub informacji niezgodnych z prawd¹ istotnych dla oceny ryzyka
ubezpieczeniowego i maj¹cych wp³yw na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa powstania zdarzenia
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ mo¿e odmówiæ wyp³aty Œwiadczenia, je¿eli zdarzenie
ubezpieczeniowe by³o skutkiem ww. pominiêcia lub podania nieprawdy.
2. Je¿eli do pominiêcia, o którym mowa w ust. 1, dosz³o z winy umyœlnej, w razie w¹tpliwoœci przyjmuje
siê, ¿e zdarzenie ubezpieczeniowe i jego nastêpstwa s¹ skutkiem ww. pominiêcia.

Artyku³ 16 – Postanowienia ogólne dotycz¹ce Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego
1. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek op³acania Sk³adki ubezpieczeniowej w wymaganej wysokoœci i w terminach okreœlonych w warunkach szczególnych oraz póŸniejszych aneksach i w Zawiadomieniach
o terminie p³atnoœci.
2. Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony jest zobowi¹zany do pisemnego informowania Towarzystwa
o ka¿dej zmianie swojego adresu korespondencyjnego.
3. Ubezpieczony, za zgod¹ Ubezpieczaj¹cego, uprawniony jest w ka¿dej chwili do wst¹pienia w prawa
i obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego.
4. W przypadku œmierci Ubezpieczaj¹cego bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ inn¹ ni¿ Ubezpieczony, jego
prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mog¹ przejœæ na jego nastêpców prawnych
pod warunkiem wyra¿enia przez nich zgody, jak równie¿ uzyskania zgody Ubezpieczonego, chyba,
¿e umowa stanowi inaczej.
5. W przypadku, kiedy Ubezpieczaj¹cy bêd¹cy osob¹ prawn¹ przestanie istnieæ, jego prawa i obowi¹zki
wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia przechodz¹ na podmiot bêd¹cy jego nastêpc¹ prawnym, chyba,
¿e umowa stanowi inaczej.
6. Ubezpieczony ma prawo ¿¹daæ, aby Towarzystwo udzieli³o mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹
jego praw i obowi¹zków.

Artyku³ 17 – Postanowienia ogólne dotycz¹ce Towarzystwa
1. Towarzystwo gwarantuje podstawow¹ wysokoœæ Sk³adki rocznej, uzale¿nion¹ od wieku i p³ci
Ubezpieczonego bez podwy¿szania przez ca³y okres automatycznego przed³u¿ania umowy
ubezpieczenia; w zwi¹zku z tym ocena ryzyka dokonywana jest wy³¹cznie jeden raz, w chwili
zawierania umowy, z zastrze¿eniem postanowieñ art. 14 ust. 2.
2. Towarzystwo zobowi¹zane jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotycz¹cych umowy
ubezpieczenia, w szczególnoœci dotycz¹cych stanu zdrowia Ubezpieczonego, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
3. Towarzystwo zobowi¹zane jest do terminowego i prawid³owego przestrzegania swoich zobowi¹zañ
przewidzianych w umowie ubezpieczenia: w ogólnych warunkach, aneksach, odmowach, pismach
dotycz¹cych mo¿liwoœci przed³u¿enia, wypowiedzenia lub rozwi¹zania umowy.
4. Towarzystwo ma obowi¹zek, najpóŸniej w terminie 30 dni przed ka¿dym automatycznym przed³u¿eniem
umowy na kolejny okres roczny, przes³aæ do Ubezpieczaj¹cego Zawiadomienie o terminie p³atnoœci.
5. Towarzystwo zobowi¹zane jest do wyp³aty Œwiadczenia ubezpieczeniowego w przypadku œmierci
albo Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa, w terminach i na warunkach przewidzianych w umowie
ubezpieczenia.a.
6. Towarzystwo zobowi¹zane jest powiadomiæ pisemnie Ubezpieczonego, o tym ¿e Ubezpieczaj¹cy
zaprzesta³ op³acania Sk³adek i zaproponowaæ mu przejêcie praw i obowi¹zków Ubezpieczaj¹cego.
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Ustalenie wysokoœci œwiadczenia
oraz wysokoœci sk³adek

Artyku³ 18 – Ustalenie sumy ubezpieczenia
1. Ubezpieczaj¹cy okreœla wysokoœæ sumy ubezpieczenia we wniosku o zawarcie umowy Acti
OCHRONA, w przedzia³ach okreœlonych w Taryfie sk³adek.
2. Towarzystwo mo¿e zaproponowaæ obni¿enie sumy ubezpieczenia. W takim przypadku wysokoœæ
sumy ubezpieczenia ustalona jest miêdzy stronami w trybie negocjacji.
3. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia ustalona pomiêdzy stronami zawarta jest w warunkach
szczególnych lub w aneksie zmieniaj¹cym umowê.

Artyku³ 19 – Ustalenie Sk³adki rocznej
1. Wysokoœæ rocznej Sk³adki za pierwszy okres ubezpieczenia ustalana jest wed³ug Taryfy sk³adek po
uwzglêdnieniu takich kryteriów jak p³eæ i Wiek ubezpieczonego. Wysokoœæ Sk³adki zale¿y równie¿ od
wysokoœci sumy ubezpieczenia.
2. Ustalona zgodnie z powy¿szymi postanowieniami Sk³adka roczna mo¿e zostaæ:
1) podwy¿szona w zale¿noœci od stanu zdrowia Ubezpieczonego, wykonywanej dzia³alnoœci
zawodowej i uprawianych przez Ubezpieczonego sportów oraz zasad oceny ryzyka
zastosowanych przez Towarzystwo, a tak¿e czêstotliwoœci op³acania Sk³adki wybranej przez
Ubezpieczaj¹cego,
2) pomniejszona, w przypadku zastosowania obni¿ki taryfowej za kontynuacjê lub z tytu³u zawarcia
umów ubezpieczenia przez Ma³¿onków lub Partnerów (art. 20 i art. 21 poni¿ej).
3. Wysokoœæ ka¿dej kolejnej Sk³adki rocznej ustalana jest na podstawie kryteriów okreœlonych w art. 19
ust. 1 i 2, z tym ¿e ka¿da kolejna Sk³adka uzale¿niona jest od Wieku ubezpieczonego w dniu
automatycznego przed³u¿enia umowy ubezpieczenia.

Artyku³ 20 – Obni¿ka taryfowa za kontynuacjê
Je¿eli Sk³adki przewidziane w warunkach szczególnych s¹ op³acane regularnie i nieprzerwanie,
Towarzystwo przyznaje obni¿kê taryfow¹ w wysokoœci podanej w Taryfie sk³adek dla ka¿dej kolejnej
rocznej Sk³adki ubezpieczeniowej okreœlonej w art. 19, przez ca³y okres obowi¹zywania umowy Acti
OCHRONA.

Artyku³ 21 – Zawarcie umów ubezpieczenia przez Ma³¿onków lub Partnerów
1. Je¿eli Ubezpieczony i jego Ma³¿onek lub Partner zawarli ka¿dy z osobna umowê Acti OCHRONA,
ka¿dej z tych osób przys³uguje w takim wypadku obni¿ka taryfowa dla ka¿dej Sk³adki w wysokoœci
podanej w Taryfie sk³adek; obni¿ka ta utrzymana jest przez ca³y okres obowi¹zywania umów Acti
OCHRONA.
2. W przypadku œmierci jednego z Ma³¿onków lub Partnerów, obni¿ka jest nadal utrzymana; w
przypadku rozwodu lub separacji, obni¿ka jest utrzymana, je¿eli obydwie umowy obowi¹zuj¹.

Artyku³ 22 – Sk³adka nale¿na
1. Sk³adka nale¿na, zarówno za pierwszy okres obowi¹zywania umowy jak i za kolejny okres, stanowi
kwotê wynikaj¹c¹ z obliczeñ okreœlonych w art. 19, do której stosuje siê ewentualne obni¿ki taryfowe
okreœlone w art. 20 i 21 powy¿ej.
2. Kwota nale¿nej Sk³adki okreœlona jest w warunkach szczególnych do umowy dla Sk³adki za pierwszy
roczny okres ubezpieczenia; kwota ka¿dej kolejnej Sk³adki rocznej okreœlona jest w rocznym
Zawiadomieniu o terminie p³atnoœci.
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Ustalenie sk³adek i kosztów ubezpieczenia
– rozwi¹zanie umowy – wykup

Artyku³ 23 – Op³acanie Sk³adek
1. Sk³adka ubezpieczeniowa roczna okreœlona w art. 19 powy¿ej, op³acana jest z góry za okres
ubezpieczenia.
2. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego, Sk³adka ubezpieczeniowa roczna mo¿e byæ op³acona w ratach
pó³rocznych, kwartalnych i miesiêcznych za dodatkow¹ op³at¹, której wysokoœæ okreœlona jest
w Taryfie sk³adek, w celu pokrycia dodatkowych kosztów obs³ugi ubezpieczenia.
3. Sk³adkê ubezpieczeniow¹ uwa¿a siê za zap³acon¹ w dniu uznania kwoty na rachunku bankowym
Towarzystwa.
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Artyku³ 24 – Tryb op³acania sk³adek
1. Sk³adki ubezpieczeniowe op³acane s¹ przelewem bankowym lub w drodze polecenia zap³aty.
2. W przypadku roz³o¿enia nale¿nej Sk³adki ubezpieczeniowej na miesiêczne raty, obowi¹zuj¹c¹ form¹
p³atnoœci w szczególnoœci bêdzie polecenie zap³aty.

Artyku³ 25 – Koszty obs³ugi pobierane przez Towarzystwo
1. Taryfa sk³adek wed³ug p³ci i wieku obejmuje:
1) koszty ochrony w przypadku œmierci oraz Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa,
2) koszty tymczasowej ochrony na wypadek œmierci wskutek Nieszczêœliwego wypadku,
3) koszty obs³ugi, koszty zwi¹zane z zawarciem umowy oraz koszty wyp³aty Œwiadczenia.
2. Sk³adka roczna roz³o¿ona na raty podlega podwy¿szeniu wed³ug zasad okreœlonych w Taryfie
sk³adek.

Artyku³ 26 – Nieop³acenie Sk³adek – rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia z zachowaniem
dwumiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
2. Je¿eli Sk³adka lub rata Sk³adki nie jest op³acona w terminie 10 dni od daty p³atnoœci, Towarzystwo
wysy³a do Ubezpieczaj¹cego pismo, informuj¹ce o tym, ¿e umowa ubezpieczenia ulegnie
rozwi¹zaniu po 15 dniach od dnia wys³ania przez Towarzystwo ww. pisma, je¿eli nale¿na Sk³adka lub
rata Sk³adki nie zostanie op³acona.
3. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem okresu, na jaki zosta³a zawarta
umowa ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot Sk³adki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

Artyku³ 27 – Wykup
1. Umowa Acti OCHRONA jest automatycznie przed³u¿ana na okres kolejnego roku, w zwi¹zku z tym
nie posiada wartoœci wykupu.
2. Metody kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie maj¹ wp³ywu na wysokoœæ Œwiadczenia.
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Wyp³ata œwiadczenia w przypadku
zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego

Artyku³ 28 – Postêpowanie w przypadku zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego
1. W przypadku œmierci Ubezpieczonego, Uposa¿eni zobowi¹zani s¹ przedstawiæ Towarzystwu:
1) wniosek o wyp³atê Œwiadczenia,
2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego,
3) kartê statystyczn¹ do karty zgonu z podaniem przyczyny zgonu lub zaœwiadczenie lekarskie
stwierdzaj¹ce przyczynê zgonu,
4) dokument pozwalaj¹cy potwierdziæ to¿samoœæ ka¿dego z Uposa¿onych,
5) postanowienie s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku lub wydany przez notariusza akt
poœwiadczenia dziedziczenia, je¿eli uprawnionymi do Œwiadczenia s¹ spadkobiercy
Ubezpieczonego,
6) inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo jako niezbêdne do podjêcia decyzji o zasadnoœci
zg³aszanego roszczenia.
2. W przypadku Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa Ubezpieczonego, Ubezpieczony zobowi¹zany jest
przedstawiæ Towarzystwu:
1) wniosek o wyp³atê Œwiadczenia,
2) zaœwiadczenie lekarskie:
a) okreœlaj¹ce datê, w której Trwa³e i ca³kowite inwalidztwo zosta³o orzeczone,
b) okreœlaj¹ce rodzaj Choroby lub Nieszczêœliwy wypadek, który spowodowa³ inwalidztwo,
c) potwierdzaj¹ce, ¿e Ubezpieczony jest trwale niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek
dzia³alnoœci zarobkowej lub uzyskiwania jakichkolwiek dochodów i ¿e musi on korzystaæ
z pomocy osób trzecich w celu wykonywania zwyk³ych czynnoœci ¿yciowych okreœlonych
w definicji Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa.
3) dokumentacjê medyczn¹ dotycz¹c¹ Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa,
4) inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo jako niezbêdne do podjêcia decyzji o zasadnoœci
zg³aszanego roszczenia.
3. W przypadku Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa Towarzystwo ma prawo skierowaæ
Ubezpieczonego na badania analityczne i lekarskie u wskazanego przez Towarzystwo lekarza. Koszt
badañ pokrywa Towarzystwo. W przypadku odmowy poddania siê badaniom przez Ubezpieczonego
Towarzystwo mo¿e odmówiæ wyp³aty Œwiadczenia.
4. Je¿eli Uposa¿onym jest instytucja kredytowa, nale¿y równie¿ przedstawiæ kopiê umowy kredytu oraz
tabelê sp³at rat kredytowych.
5. Towarzystwo, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego
wysy³a potwierdzenie odbioru do Ubezpieczonego lub do osób zg³aszaj¹cych zdarzenie
ubezpieczeniowe, przypominaj¹c o poszczególnych dokumentach, które nale¿y przedstawiæ.

Artyku³ 29 – Wyp³ata œwiadczenia
1. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, Towarzystwo
rozpatruje sprawê i wyp³aca Œwiadczenie na warunkach okreœlonych poni¿ej z zastrze¿eniem art. 29
ust. 3 oraz art. 30:
1) w przypadku œmierci, Uposa¿eni lub inne osoby uprawnione otrzymuj¹ Œwiadczenie okreœlone
w umowie,
2) w przypadku Trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa, Ubezpieczony otrzymuje Œwiadczenie okreœlone
w umowie,
3) w przypadku obci¹¿enia umowy z tytu³u gwarancji sp³aty kredytu, instytucja kredytowa wyznaczona
jako Uposa¿ony, otrzymuje Œwiadczenie w wysokoœci pozostaj¹cej do sp³acenia w dniu zaistnienia
zdarzenia ubezpieczeniowego jednak nie wy¿szej ni¿ suma ubezpieczenia; reszta Œwiadczenia
zostaje wyp³acona zgodnie z postanowieniami powy¿ej.
2. Œwiadczenie ubezpieczeniowe mo¿e zostaæ wyp³acone przez Towarzystwo jednorazowo.
3. Je¿eli wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa albo
wysokoœci Œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe w terminie okreœlonym w ust. 1, Towarzystwo
wykonuje zobowi¹zanie w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci
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Rozstrzyganie sporów

wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Bezsporn¹ czêœæ Œwiadczenia Towarzystwo wyp³aca w
terminie okreœlonym w ust. 1.
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Artyku³ 30 – Postêpowanie w sprawach spornych i orzeczenie lekarskie
1. Towarzystwo mo¿e wyznaczyæ lekarza w celu zbadania okolicznoœci œmierci lub stanu Trwa³ego
i ca³kowitego inwalidztwa Ubezpieczonego. Zadaniem lekarza jest:
1) okreœlenie medycznych przyczyn œmierci,
2) opisanie obecnego i dotychczasowego stanu zdrowia Ubezpieczonego,
3) sprawdzenie, czy Ubezpieczony spe³nia pod wzglêdem medycznym warunki przewidziane
w umowie, uprawniaj¹ce go do otrzymania Œwiadczenia z Tytu³u trwa³ego i ca³kowitego
inwalidztwa.
2. W przypadku gdy Uposa¿ony lub Ubezpieczony nie zgodz¹ siê z wnioskami takiego orzeczenia
lekarskiego, mog¹ oni we w³asnym zakresie uzyskaæ dodatkow¹ ekspertyzê lekarsk¹ i przed³o¿yæ j¹
Towarzystwu.
3. Œwiadczenie nie jest nale¿ne, je¿eli Ubezpieczony odmawia poddania siê badaniu lekarskiemu lub
diagnostycznemu, z minimalnym ryzykiem, z wy³¹czeniem badañ genetycznych, lub je¿eli
orzeczenie lekarskie wyka¿e zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ powy¿ej, ¿e warunki przewidziane w
umowie nie zosta³y spe³nione.

Artyku³ 31 – Skargi
1. Skargi dotycz¹ce zawarcia, wykonania lub rozwi¹zania umowy ubezpieczenia mo¿na kierowaæ
pisemnie do Towarzystwa, wraz z opisem okolicznoœci sporu lub skargi.
2. Towarzystwo zobowi¹zane jest udzieliæ odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.
3. Ubezpieczony ma prawo skierowaæ skargê równie¿ do Rzecznika Ubezpieczonych lub innego
urzêdu wskazanego w przepisach prawa.

Artyku³ 32 – W³aœciwoœæ s¹du
Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na wytoczyæ przed s¹dem
powszechnym w³aœciwym dla miejsca zamieszkania Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego,
uprawnionego z umowy Acti OCHRONA lub przed s¹dem w³aœciwym dla siedziby Towarzystwa.

Artyku³ 33 – Obowi¹zywanie ogólnych warunków ubezpieczenia
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie z dniem 30 maja 2009 r.
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Postanowienia ró¿ne

Artyku³ 34 – Opodatkowanie œwiadczenia
Wyp³acone Œwiadczenie z tytu³u umowy podlega przepisom podatkowym (ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.) lub ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.)) obowi¹zuj¹cym w chwili
jego wyp³aty.

Artyku³ 35 – W³aœciwe przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze warunki ogólne, maj¹ zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególnoœci Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) oraz
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z póŸn. zm.).

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na ¯ycie Acti OCHRONA zatwierdzone
uchwa³¹ nr 1 Walnego Zgromadzenia MACIF ¯ycie TUW z dnia 16.11.2004 roku, z póŸniejszymi
zmianami, tekst jednolity zatwierdzony uchwa³¹ nr 2 Zarz¹du MACIF ¯ycie TUW z dnia 29.05.2009 roku.
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