Errata do ogólnych warunków
ubezpieczenia

W trosce o interesy swoich Klientów Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. zmieniło brzmienie następujących
artykułów ogólnych warunków ubezpieczenia: Ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej, Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, Wykluczenia, Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ograniczenia Ochrony ubezpieczeniowej.
W zależności od zawieranych umów ubezpieczenia wymienione poniżej kwestie odnoszą się wyłącznie do tych ogólnych warunków ubezpieczenia, które je zawierają w swojej
treści. Informujemy, że fragmenty tekstu zapisane pogrubioną czcionką w lewej kolumnie zostały usunięte.
Brzmienie artykułu przed zmianą:

Brzmienie artykułu po zmianie:

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku
Artykuł 13 – Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„1. Wypłata świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, wymienionych
w artykule 2 punkt 3, 4 i 5, nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo:...”

„1. Wypłata świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, wymienionych w artykule 2 punkt 3, 4 i 5, nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne
Ubezpieczonego powstały:...”

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy z ubezpieczeniem na wypadek NW
Artykuł 14 – Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„1. Wypłata świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, wymienionych
w artykule 2 punkt 3 i 4, nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo:...”

„1. Wypłata świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, wymienionych
w artykule 2 punkt 3 i 4, nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego powstały:...”

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ „F” oraz ubezpieczeniem
na wypadek trwałego inwalidztwa
Artykuł 28 – Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Wypłata z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego powstały bezpośrednio lub
pośrednio, całkowicie lub częściowo:...”

„Wypłata z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego powstały:...”

Indywidualne ubezpieczenie na dożycie dla dziecka
Artykuł 17 – Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Wypłata z tytułu śmierci Ubezpieczającego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie zostanie
dokonana, jeżeli śmierć Ubezpieczającego powstała bezpośrednio lub pośrednio:...”

„Wypłata z tytułu śmierci Ubezpieczającego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie
zostanie dokonana, jeżeli śmierć Ubezpieczającego powstała:...”

Indywidualne ubezpieczenie na dożycie
Artykuł 17 – Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie
Artykuł 17 – Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
Indywidualne ubezpieczenia na dożycie – edycja limitowana
Artykuł 12 – Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Wypłata z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie zostanie
dokonana, jeżeli śmierć Ubezpieczonego powstała bezpośrednio lub pośrednio:...”

„Wypłata z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie
zostanie dokonana, jeżeli śmierć Ubezpieczonego powstała:...”

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie lub na wypadek groźnej choroby
Część III Ubezpieczenie na wypadek groźnej choroby, Artykuł 3 – Wykluczenia
„Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli choroba jest pośrednio lub bezpośrednio spowodowana:...”

„Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli choroba jest spowodowana:...”

Umowa dodatkowa Ubezpieczenie szpitalne od następstw NW lub choroby
Artykuł 7 – Wykluczenia
„...k) chorobą wywołaną bezpośrednio albo pośrednio przez wirus HIV, albo jakikolwiek pochodny bądź podobny wirus lub chorobę,...”

„...k) chorobą wywołaną przez wirus HIV, albo jakikolwiek pochodny bądź podobny
wirus lub chorobę,...”

Umowa dodatkowa Konsultacja medyczna na wypadek choroby Ubezpieczonego lub członka rodziny
Artykuł 4 – Wykluczenia
„Konsultacje z tytułu niniejszej umowy dodatkowej nie będą udzielane, jeżeli choroby lub
problemy zdrowotne spowodowane są bezpośrednio lub pośrednio przez:...”

„Konsultacje z tytułu niniejszej umowy dodatkowej nie będą udzielane, jeżeli choroby lub problemy zdrowotne spowodowane są przez:...”


Brzmienie artykułu przed zmianą:

Brzmienie artykułu po zmianie:

Ubezpieczeniowy Pakiet Ochrony Życia i Zdrowia
Część V – Wykluczenia
„1. Żadne świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe
zostało spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez dowolną z określonych
poniżej przyczyn:...”

„1. Żadne świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe
zostało spowodowane przez dowolną z określonych poniżej przyczyn:...”

„2. Dodatkowo żadne świadczenia nie zostaną wypłacone z tytułu groźnej choroby, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku i gwarancji opłacania składek, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest pośrednio lub bezpośrednio spowodowane:...”

„2. Dodatkowo żadne świadczenia nie zostaną wypłacone z tytułu groźnej choroby,
śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku i gwarancji opłacania składek, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest spowodowane:...”

„...2e) nieuzasadnioną odmową otrzymania pomocy lekarskiej lub odmową zastosowania się do zaleceń lekarskich,...”

Podpunkt usunięto.

Polisa na Dobry Początek
Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem
§ 7 – Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
„Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Nieszczęśliwy wypadek lub śmierć Ubezpieczonego nastąpiły bezpośrednio lub pośrednio wskutek jednego ze zdarzeń, o których mowa
w § 13 ust. 1 OWU, lub bezpośrednio bądź pośrednio wskutek spożycia, spożywania lub pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środka
odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji
w ramach leczenia.”

„Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Nieszczęśliwy wypadek lub śmierć Ubezpieczonego
nastąpiły wskutek jednego ze zdarzeń, o których mowa w § 13 ust. 1 OWU, lub
wskutek spożycia, spożywania lub pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza
odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia.”

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania
§ 7 – Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
„Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, jeżeli Poważne zachorowanie powstało bezpośrednio lub
pośrednio wskutek:
1) choroby Ubezpieczonego wywołanej bezpośrednio albo pośrednio przez wirus
HIV (w tym nowotwory, schorzenia neurologiczne oraz inne zespoły chorobowe towarzyszące AIDS);”

„Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, jeżeli Poważne zachorowanie powstało wskutek:
1) choroby Ubezpieczonego wywołanej przez wirus HIV (w tym nowotwory, schorzenia neurologiczne oraz inne zespoły chorobowe towarzyszące AIDS);”

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Niezdolności do pracy
§ 7 – Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
„Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Niezdolność do pracy powstała bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Niezdolność do pracy powstała wskutek:...”

Polisa na Dobre Życie
Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji lub Operacji chirurgicznej
§ 7 – Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
„1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Hospitalizacja lub Operacja chirurgiczna
nastąpiła bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Hospitalizacja lub Operacja chirurgiczna
nastąpiła wskutek:...”

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania
§ 6 – Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
„1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli Poważne zachorowanie powstało bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli Poważne zachorowanie powstało wskutek:...”

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem
§ 6 – Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
„1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia świadczenia z tytułu śmierci spowodowanej
Nieszczęśliwym wypadkiem, gdy Nieszczęśliwy wypadek lub zgon Ubezpieczonego
powstał bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia świadczenia z tytułu śmierci spowodowanej
Nieszczęśliwym wypadkiem, gdy Nieszczęśliwy wypadek lub zgon Ubezpieczonego
powstał wskutek:...”

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci
§ 6 – Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
„2. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia świadczenia, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„2. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia świadczenia, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek:...”

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia przejęcia obowiązku opłacania Składek w przypadku Niezdolności do pracy
§ 6 – Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
„1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego, gdy Niezdolność do pracy powstała bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego, gdy Niezdolność
do pracy powstała wskutek:...”

MetLife Amplico Protection
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie „MetLife Amplico Protection”
§ 9 – Ograniczenia Ochrony ubezpieczeniowej



„1. Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone, jeżeli Śmierć Ubezpieczonego nastąpiła bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„1. Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone, jeżeli Śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek:...”

„2. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Trwałego całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli wystąpiło ono bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„2. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Trwałego całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli wystąpiło ono wskutek:...”

Brzmienie artykułu przed zmianą:

Brzmienie artykułu po zmianie:

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia Hospitalizacji lub Operacji spowodowanych Chorobą lub Nieszczęśliwym wypadkiem
§ 7 – Ograniczenia Ochrony ubezpieczeniowej
„1. MetLife Amplico odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Hospitalizacja lub Operacja chirurgiczna
nastąpiła bezpośrednio lub pośrednio wskutek:...”

„1. MetLife Amplico odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Hospitalizacja lub Operacja chirurgiczna
nastąpiła wskutek:...”

„1 ... f) chorób wywołanych bezpośrednio albo pośrednio przez wirus HIV;...”

„1 ... f) chorób wywołanych przez wirus HIV;...”

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania
§ 6 – Ograniczenia Ochrony ubezpieczeniowej
„MetLife Amplico odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli Poważne zachorowanie powstało bezpośrednio lub pośrednio wskutek:”

„MetLife Amplico odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli Poważne zachorowanie powstało wskutek:”

„b) choroby Ubezpieczonego wywołanej bezpośrednio albo pośrednio przez
wirus HIV (w tym nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów
chorobowych towarzyszących AIDS);...”

„b) choroby Ubezpieczonego wywołanej przez wirus HIV (w tym nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS);...”

Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia śmierci na skutek Nieszczęśliwego wypadku
§ 6 – Ograniczenia Ochrony ubezpieczeniowej
„MetLife Amplico odmówi spełnienia Świadczenia z tytułu śmierci na skutek Nieszczęśliwego wypadku, gdy Nieszczęśliwy wypadek lub zgon Ubezpieczonego nastąpił bezpośrednio lub pośrednio wskutek przyczyn wskazanych w §9 ust. 1 OWU
Podstawowego ubezpieczenia, a także wskutek spożycia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu, środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony
przez Lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia.”

„MetLife Amplico odmówi spełnienia Świadczenia z tytułu śmierci na skutek Nieszczęśliwego wypadku, gdy Nieszczęśliwy wypadek lub zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek przyczyn wskazanych w §9 ust. 1 OWU Podstawowego ubezpieczenia,
a także wskutek spożycia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu,
środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez Lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia.”

Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW
Artykuł 8. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW
Artykuł 8. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa nw w pakiecie wypadkowym
Artykuł 7. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa punkt 1
Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa nw w wypadkowym pakiecie ubezpieczeniowym
Artykuł 7. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa punkt 1
Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek śmierci NW
Artykuł 6. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa nw komunikacyjnego
Artykuł 8. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego powstały
bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo:”

„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego powstały:”

Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa NW
Artykuł 8. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli inwalidztwo Ubezpieczonego powstało bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo:”

„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli inwalidztwo Ubezpieczonego powstało:”

Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie Ubezpieczającego i Dziecka na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW
Artykuł 8. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne odpowiednio Ubezpieczającego lub Dziecka powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo:”

„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne odpowiednio Ubezpieczającego lub Dziecka powstały:”

Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa nw w pakiecie wypadkowym
Artykuł 7. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa punkt 1
„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne odpowiednio Ubezpieczonego lub Małżonka powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub
częściowo:”

„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne odpowiednio Ubezpieczonego lub Małżonka powstały:”

Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie Małżonka i Dzieci na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa nw w pakiecie wypadkowym
Artykuł 7. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa punkt 1
Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie Małżonka i Dzieci na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW
Artykuł 8. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne odpowiednio Małżonka
lub Dziecka powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo:”

„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne odpowiednio Małżonka
lub Dziecka powstały:”



Brzmienie artykułu przed zmianą:

Brzmienie artykułu po zmianie:

Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa oraz gwarancja opłacania składek na wypadek inwalidztwa NW
Artykuł 9. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne odpowiednio Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie
lub częściowo:”

„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne odpowiednio Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powstały:”

Umowa dodatkowa
Gwarancja opłacania składek na wypadek inwalidztwa w następstwie NW
Artykuł 8. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczającego powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo:”

„Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczającego powstały:”

Ubezpieczeniowy Pakiet Medyczny
Artykuł 12. Wykluczenia punkt 1
„k) chorobą wywołaną bezpośrednio albo pośrednio przez wirus HIV, albo jakikolwiek pochodny bądź podobny wirus lub chorobę,”

„k) chorobą wywołaną przez wirus HIV, albo jakikolwiek pochodny bądź podobny
wirus lub chorobę,”

„l) uszkodzeniem ciała wywołanym lub pozostającym w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa, rozmyślnym udziałem w innym czynie niedozwolonym, innym naruszeniem prawa lub stawianiem oporu podczas aresztowania lub zatrzymania,”

„l) uszkodzeniem ciała wywołanym lub pozostającym w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa, rozmyślnym udziałem w innym czynie zabronionym lub stawianiem oporu podczas aresztowania lub zatrzymania,”

Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie szpitalne na wypadek następstw NW
Artykuł 9. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa
„e) chorobą wywołaną bezpośrednio albo pośrednio przez wirus HIV, albo jakikolwiek pochodny bądź podobny wirus lub chorobę”

„e) chorobą wywołaną przez wirus HIV, albo jakikolwiek pochodny bądź podobny
wirus lub chorobę”

„n) uszkodzeniem ciała wywołanym lub pozostającym w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa, rozmyślnym udziałem w innym czynie niedozwolonym, innym naruszeniem prawa lub stawianiem oporu podczas aresztowania lub zatrzymania,”

„n) uszkodzeniem ciała wywołanym lub pozostającym w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa, rozmyślnym udziałem w innym czynie zabronionym lub stawianiem oporu podczas aresztowania lub zatrzymania,”

Umowa dodatkowa
Ubezpieczenie na wypadek groźnych chorób (32)
Artykuł 8. Wykluczenia
„Świadczenie z tytułu niniejszej umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone, jeżeli
choroba lub operacja określona w artykule 1 jest pośrednio lub bezpośrednio
spowodowana:”

„Świadczenie z tytułu niniejszej umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone, jeżeli
choroba lub operacja określona w artykule 1 jest spowodowana:”

Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r.
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