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Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie 
i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty o symbolu MT 01/18

1. Na podstawie niniejszego Aneksu, z zachowaniem w mocy pozostałych postanowień Ogólnych 
Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty, 
o symbolu MT 01/18 (dalej: ”OWU”), wprowadza się następujące zmiany: 
 
W § 1 ust. 4 OWU definicje całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej trwałej niezdolności do pracy 
otrzymują następujące brzmienie:

 
POJĘCIE CO OZNACZA?
całkowita niezdolność do pracy niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania 

jakiejkolwiek pracy zarobkowej lub pracy 
w jakimkolwiek zawodzie nawet po 
przekwalifikowaniu, spowodowana pogorszeniem 
się stanu zdrowia wskutek nieszczęśliwego 
wypadku lub choroby, która:

1) rozpoczęła się w okresie ochrony 
ubezpieczeniowej i trwa co najmniej 
6 miesięcy, i 

2) będzie się utrzymywać po okresie 6 miesięcy, 
o których mowa w pkt 1 powyżej przez kolejny  
okres wskazany przez lekarza orzecznika 
powołanego przez ERGO Hestię.   

Przy ocenie stopnia niezdolności do pracy oraz 
rokowania co do odzyskania zdolności do pracy 
uwzględnia się:

1) stopień naruszenia sprawności organizmu 
oraz możliwości przywrócenia niezbędnej 
sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,

2) dotychczasowy przebieg leczenia (do dnia 
podjęcia decyzji przez lekarza orzecznika 
powołanego przez ERGO Hestię),

3) ocenę możliwości wykonywania przez 
Ubezpieczonego  jakiejkolwiek pracy 
zarobkowej lub pracy w jakimkolwiek 
zawodzie. 

Przy ocenie stopnia niezdolności do pracy oraz 
rokowania co do odzyskania zdolności do pracy 
brana jest również pod uwagę treść decyzji organu 
rentowego dotycząca uznania Ubezpieczonego 
za osobę całkowicie niezdolną do pracy lub 
osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji, 
jeśli taka decyzja została przedstawiona przez 
Ubezpieczonego. 

Za dzień  powstania niezdolności do pracy uważa 
się dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku lub 
zdiagnozowania choroby, które spowodowały 
powstanie takiej niezdolności
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POJĘCIE CO OZNACZA?
całkowita trwała niezdolność do pracy niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania 

jakiejkolwiek pracy zarobkowej lub pracy 
w jakimkolwiek zawodzie nawet po 
przekwalifikowaniu, spowodowana pogorszeniem 
się stanu zdrowia wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, która:

1) rozpoczęła się w okresie ochrony 
ubezpieczeniowej i trwa co najmniej 
12 miesięcy, i 

2) zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika 
powołanego przez ERGO Hestię będzie 
utrzymywać się w przewidywanej przyszłości,  
a Ubezpieczony zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną nie rokuje odzyskania zdolności 
do pracy.   

Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności 
do pracy oraz rokowania co do odzyskania 
zdolności do pracy uwzględnia się:

1) stopień naruszenia sprawności organizmu 
oraz możliwości przywrócenia niezbędnej 
sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,

2) dotychczasowy przebieg leczenia (do dnia 
podjęcia decyzji przez lekarza orzecznika 
powołanego przez ERGO Hestię),

3) ocenę możliwości wykonywania przez 
Ubezpieczonego  jakiejkolwiek pracy 
zarobkowej lub pracy w jakimkolwiek zawodzie. 

Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do 
pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności 
do pracy brana jest również pod uwagę treść 
decyzji organu rentowego dotycząca uznania 
Ubezpieczonego za osobę całkowicie niezdolną 
do pracy lub osobę niezdolną do samodzielnej 
egzystencji, jeśli taka decyzja została 
przedstawiona przez Ubezpieczonego. 

Za dzień  powstania niezdolności do pracy uważa 
się dzień zajścia nieszczęśliwego wypadku, który 
spowodował powstanie takiej niezdolności

2. Postanowienia zawarte w niniejszym Aneksie obowiązują i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
na życie i dożycie z udziałem w zysku Eventus od Mamy i Taty, zawieranych od dnia 1 stycznia 2021 roku.


