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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 
 

 
 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia  
na Życie Małżonka 
 
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie Małżonka (zwane dalej „Warunkami”) mają 
zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych na 
podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na 
Życie. 
 
Definicje 
§ 2 

Użytym w niniejszych warunkach określeniom nadaje się znaczenie 
przyjęte w OWU.  
Poniższe określenia oznaczają: 
1. Umowa Dodatkowa – umowa zawierana na podstawie 

pisemnego wniosku Ubezpieczającego łącznie z 
ubezpieczeniem na życie lub w czasie trwania ubezpieczenia 
na życie pod warunkiem zaakceptowania powyższego wniosku 
przez Towarzystwo ; 

2. Małżonek  – osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje w związku 
małżeńskim w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

 
Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest śmierć małżonka 
Ubezpieczonego. 
 
Odpowiedzialno ść Towarzystwa 
§ 4 

1. Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie umowy 
dodatkowej rozpoczyna się od dnia objęcia Ubezpieczonego 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej, z 
zastrzeżeniem, że jeśli objęcie ubezpieczeniem nastąpi po 

upływie 3 miesięcy od daty nabycia uprawnienia do 
ubezpieczenia, w przypadku śmierci małżonka w terminie 6 
miesięcy od daty objęcia ubezpieczeniem w zakresie umowy 
dodatkowej odpowiedzialność Towarzystwa ograniczać się 
będzie wyłącznie do następstw nieszczęśliwych wypadków 

2. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia 
odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie śmierci nie 
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w terminie 6 
miesięcy od daty takiej zmiany ogranicza się do sumy 
ubezpieczenia obowiązującej przed tą datą.  

3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej 
wygasa w dniu 65 urodzin małżonka. 

 
Wypłata świadcze ń 
§ 5 

1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 
Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w 
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Umowie 
Ubezpieczenia pod warunkiem, że wszystkie składki z tytułu 
umowy ubezpieczenia zostały opłacone. 

2. Wypłata świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu 
przez Towarzystwo dokumentów niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Towarzystwa zgodnie z warunkami umowy 
dodatkowej. 

 
 
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową dodatkową 
podlegają uregulowaniom Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie oraz właściwym przepisom 
obowiązującego prawa. 
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