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 Postanowienia ogólne

§ 1
 1.  Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubez-

pieczenia na życie zawieranych przez AXA Życie Towarzystwo Ubez-

pieczeń S.A. z Ubezpieczającymi.

 2.  Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na uzgodnionych przez 

strony warunkach, odmiennych od postanowień niniejszych Ogól-

nych warunków ubezpieczenia.

 3.  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przedstawia Ubezpie-

czającemu na piśmie różnice pomiędzy postanowieniami ogólnych 

warunków ubezpieczenia a umową ubezpieczenia, chyba że umowa 

zostanie zawarta w drodze negocjacji.

Defi nicje

§ 2
Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia, wnio-

sku ubezpieczeniowym, polisie oraz innych dokumentach stanowiących 

integralną część umowy ubezpieczenia oznaczają:

 1)  data rozpoczęcia ochrony – określony w polisie dzień, w którym 

rozpoczyna się odpowiedzialność Towarzystwa, będący dniem za-

warcia umowy ubezpieczenia;

 2)  OWU – niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia;

 3)  polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

 4)  rocznica polisy – dzień w każdym roku obowiązywania umowy ubez-

pieczenia odpowiadający dacie rozpoczęcia ochrony;

 5)  Tabela opłat i limitów – tabela opłat i limitów fi nansowych dla ubez-

pieczenia na życie Parasol, stanowiąca integralną część OWU;

 6)  Towarzystwo – AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;

 7)  Ubezpieczający – osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera 

umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do zapłaty składki ubez-

pieczeniowej;

 8)  Ubezpieczony – osoba fi zyczna, której życie jest przedmiotem 

ubezpieczenia;

 9)  umowa ubezpieczenia – umowa zawarta na podstawie niniejszych 

Ogólnych warunków ubezpieczenia;

 10)  Uposażony Główny – osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako 

uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w razie 

śmierci Ubezpieczonego;

 11)  Uposażony Zastępczy – osoba wskazana przez Ubezpieczonego 

jako uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego 

w razie śmierci Ubezpieczonego, jeśli Uposażony Główny nie został 

wskazany, zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub został pozba-

wiony prawa do świadczenia;

 12)  Uprawniony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubez-

pieczeniowego z tytułu umowy ubezpieczenia; uprawnionym w ro-

zumieniu OWU jest Uposażony Główny, Uposażony Zastępczy lub 

inna osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadkach 

określonych w OWU;

 13)  wiek – liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego, liczo-

na w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub 

w dniu rocznicy polisy.

Treść umowy ubezpieczenia

§ 3
Treść umowy ubezpieczenia zawarta jest we wniosku ubezpieczeniowym, 

OWU, polisie, załącznikach do polisy oraz każdym innym dokumencie 

uzgodnionym przez strony umowy ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 4
 1.  Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

 2.  Towarzystwo wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku 

śmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania przez Towarzystwo 

ochrony ubezpieczeniowej, na zasadach i warunkach określonych 

w umowie ubezpieczenia.

Zakres i czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa

§ 5
 1.  Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy ubezpieczenia roz-

poczyna się od dnia wskazanego w polisie, nie wcześniej niż od 

dnia następnego po dniu zapłacenia pierwszej składki.

 2.  Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy ubezpieczenia wygasa 

z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

§ 6
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia, 

jeżeli śmierć Ubezpieczonego była wynikiem:

 1)  popełnienia samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności 

Ubezpieczonego, w okresie pierwszych dwóch lat od daty zawarcia 

umowy ubezpieczenia, 

 2)  działań wojennych, stanu wyjątkowego, udziału Ubezpieczonego 

w zamieszkach lub rozruchach.

Defi nicja świadczenia ubezpieczeniowego

§ 7
Świadczenie ubezpieczeniowe stanowi kwota odpowiadająca wysokości 

sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu śmierci Ubezpieczonego.

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia

§ 8
 1.  Umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie złożenia przez Ubez-

pieczającego wniosku ubezpieczeniowego, który stanowi ofertę 

zawarcia umowy ubezpieczenia oraz przyjęcia tej oferty przez Towa-

rzystwo, co potwierdzane jest wystawieniem polisy.

 2.  Wniosek ubezpieczeniowy składany jest na formularzu dostarczo-

nym przez Towarzystwo.

 3.  Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia, zgodnie z prawdą, 

odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku ubezpiecze-

niowym.

 4.  W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie pierwszych trzech 

lat od daty rozpoczęcia ochrony, w przypadku ujawnienia, że przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony 

podał wiadomości nieprawdziwe, a w szczególności zatajona zosta-

ła choroba Ubezpieczonego, Towarzystwo może odmówić wypłaty 

świadczenia ubezpieczeniowego, chyba że wiadomości nieprawdzi-

we nie miały wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypad-

ku objętego umową ubezpieczenia. Jeżeli do podania wiadomości 

nieprawdziwych lub zatajenia informacji doszło na skutek winy 

umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwo-

ści przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową ubezpieczenia 

i jego następstwa są skutkiem tych nieprawdziwych lub zatajonych 

okoliczności. 

 5.  Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Towarzystwo może zażą-

dać, aby Ubezpieczony poddał się badaniu lekarskiemu lub diagno-

stycznemu, z wyłączeniem badań genetycznych, lub przedstawił 

zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan jego zdrowia. 
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 6.  Badania lekarskie lub diagnostyczne, o których mowa w ust. 5, 

przeprowadzane są przez wskazanego przez Towarzystwo lekarza 

lub zakład opieki zdrowotnej.

 7.  Badania lekarskie lub diagnostyczne, o których mowa w ust. 5, są 

wykonywane wyłącznie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

 8.  Po dokonaniu analizy ryzyka ubezpieczeniowego przeprowadzonej 

na podstawie danych zawartych we wniosku ubezpieczeniowym, 

zaświadczenia o stanie zdrowia, badań lekarskich lub diagnostycz-

nych oraz przy uwzględnieniu innych elementów ryzyka Towarzystwo 

może podjąć decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia na warun-

kach zawartych we wniosku ubezpieczeniowym i OWU, o odmowie 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub może zaproponować Ubezpie-

czającemu zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach odmien-

nych od zawartych we wniosku ubezpieczeniowym lub w OWU.

§ 9
 1.  Jeżeli umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia odbiegające 

na niekorzyść Ubezpieczającego od złożonej przez niego oferty lub 

OWU, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu na piśmie uwagę na 

te różnice, jednocześnie z doręczeniem polisy, wyznaczając mu 

7-dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu.

 2.  W przypadku braku sprzeciwu umowa ubezpieczenia dochodzi do 

skutku zgodnie z treścią polisy dnia następnego po upływie termi-

nu wyznaczonego do zgłoszenia sprzeciwu, z tym że ochrona ubez-

pieczeniowa rozpoczyna się od daty rozpoczęcia ochrony.

 3.  W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umowa ubezpieczenia nie zosta-

je zawarta lub zawierana jest po zgodnym ustaleniu jej warunków 

przez strony umowy ubezpieczenia.

§ 10
 1.  Towarzystwo, w przypadku przyjęcia oferty Ubezpieczającego za-

wartej we wniosku ubezpieczeniowym, wystawia polisę wraz z od-

powiednimi załącznikami.

 2.  Polisa wraz z odpowiednimi załącznikami określa w szczególności:

 1)  dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,

 2)  strony umowy ubezpieczenia,

 3)  dane Ubezpieczonego,

 4)  dane Uposażonego,

 5)  wysokość sumy ubezpieczenia,

 6)  wysokość i terminy opłacania składki,

 7)  okres ubezpieczenia,

 8)  stopę techniczną.

Okres ubezpieczenia

§ 11
Okres ubezpieczenia określany jest w polisie. Minimalny okres ubezpie-

czenia wynosi 1 rok.

Ubezpieczony

§ 12
Ubezpieczonym może być osoba fi zyczna, która w dniu podpisania wnio-

sku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczającego ukończyła 18 lat i nie 

przekroczyła 64. roku życia.

Uprawniony

§ 13
 1.  Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczony może wskazać 

jedną lub więcej osób jako Uposażonych.

 2.  Ubezpieczony w czasie trwania umowy może zmieniać Uposażo-

nych.

 3.  W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby jako Uposażonych 

Ubezpieczony może określić proporcje każdej z osób w świadczeniu.

 4.  W przypadku braku określenia udziałów każdej z osób w świadcze-

niu lub błędnego wskazania udziałów Towarzystwo przyjmuje, że 

udziały te są równe. 

§ 14
 1.  Uposażony Główny nabywa prawo do otrzymania świadczenia 

z chwilą śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2.  Jeżeli Uposażony Główny zmarł przed Ubezpieczonym lub utracił 

prawo do świadczenia, jego prawo przejmują pozostali Uposażeni 

Główni, z uwzględnieniem zapisu § 13 ust. 4.

 3.  Jeżeli żaden z Uposażonych Głównych nie żyje w chwili śmierci 

Ubezpieczonego lub wszyscy utracili prawo do świadczenia lub 

Ubezpieczony nie wyznaczył żadnych Uposażonych Głównych, pra-

wa do świadczenia przejmują Uposażeni Zastępczy z zachowaniem 

zasady podanej w ust. 2.

 4.  Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych Głównych, ani Upo-

sażonych Zastępczych lub wskazani przez niego Uposażeni Główni 

i Uposażeni Zastępczy zmarli przed datą śmierci Ubezpieczonego 

lub utracili prawo do świadczenia, uprawnionymi do wypłaty świad-

czenia stają się spadkobiercy Ubezpieczonego.

 5.  Towarzystwo nie wypłaci świadczenia osobie, która swoim umyśl-

nym działaniem spowodowała lub przyczyniła się do śmierci Ubez-

pieczonego. W tym przypadku prawo do tej części świadczenia 

przechodzi na inne osoby w proporcji i na zasadach określonych 

powyżej.

Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia

§ 15
 1.  Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty świadczenia ubezpiecze-

niowego na zasadach określonych w OWU. 

 2.  Towarzystwo zobowiązane jest do przekazania Ubezpieczającemu:

 1)  przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę wa-

runków umowy ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego dla 

umowy ubezpieczenia – informacji w tym zakresie wraz z okre-

śleniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługują-

cych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia,

 2)  nie rzadziej niż raz w roku – informacji o wysokości świadczeń 

przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, jeżeli 

wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania 

umowy ubezpieczenia, a także o każdej zmianie w zakresie 

sumy ubezpieczenia.

 3.  Ubezpieczający ma obowiązek wpłacać składki w wymaganej wyso-

kości i terminach określonych w polisie.

 4.  W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na rzecz oso-

by trzeciej, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania Ubez-

pieczonemu informacji o:

 1)  zmianie warunków umowy lub zmianie prawa właściwego dla 

umowy ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian 

na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umo-

wy ubezpieczenia – przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego 

zgody na zmianę warunków umowy lub prawa właściwego dla 

umowy ubezpieczenia,

 2)  wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umo-

wy ubezpieczenia, w tym o wartości wykupu, jeżeli wysokość 

świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy ubez-

pieczenia, a także o każdej zmianie w zakresie sumy ubezpie-

czenia – niezwłocznie po przekazaniu tych informacji Ubezpie-

czającemu przez Towarzystwo.

 5.  W przypadku nieprzekazania przez Ubezpieczającego Ubezpieczo-

nemu informacji zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej, Ubez-

pieczający ponosi wobec Ubezpieczonego odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych. 
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 6.  Obowiązki określone w ust. 1–5 nie wyczerpują obowiązków stron 

umowy ubezpieczenia, które zostały określone w pozostałych po-

stanowieniach OWU.

Suma ubezpieczenia

§ 16
 1.  Ubezpieczający określa we wniosku ubezpieczeniowym proponowa-

ną wysokość sumy ubezpieczenia

 2.  Wysokość sumy ubezpieczenia stanowi kwota określona w polisie.

 3.  Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w Tabeli 

opłat i limitów.

 4.  Suma ubezpieczenia może ulegać zmianie w trakcie trwania umo-

wy ubezpieczenia na zasadach określonych w poniższych paragra-

fach.

Podwyższenie sumy ubezpieczenia na wniosek 
Ubezpieczającego

§ 17
 1.  Ubezpieczający może wystąpić z wnioskiem o podwyższenie wyso-

kości sumy ubezpieczenia, na co najmniej 30 dni przed rocznicą 

polisy, nie później niż na dwa lata przed końcem okresu ubezpie-

czenia.

 2.  Towarzystwo może wyrazić zgodę na podwyższenie wysokości 

sumy ubezpieczenia albo zaproponować podwyższenie sumy ubez-

pieczenia do innej kwoty, albo nie wyrazić zgody na podwyższenie 

wysokości sumy ubezpieczenia.

 3.  Towarzystwo przed wyrażeniem zgody na podwyższenie sumy ubez-

pieczenia może żądać od Ubezpieczającego złożenia zaświadcze-

nia dotyczącego stanu zdrowia Ubezpieczonego lub zażądać, aby 

Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim lub diagnostycznym, 

w zakresie określonym w § 8.

 4.  Towarzystwo określa kwotę, o jaką będzie podwyższona składka 

ubezpieczeniowa w dokumencie potwierdzającym wyrażenie zgody 

na podwyższenie wysokości sumy ubezpieczenia albo propozycji  

zawierającej ofertę podwyższenia sumy ubezpieczenia do innej 

kwoty. Dokument, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do 

polisy, chyba że Ubezpieczający nie przyjmie oferty Towarzystwa.

 5.  Jeżeli Ubezpieczający nie zawiadomi Towarzystwa o przyjęciu ofer-

ty, o której mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jej doręcze-

nia, wówczas będzie obowiązywała dotychczasowa wysokość sumy 

ubezpieczenia określona w polisie.

 6.  Podwyższenie sumy ubezpieczenia nie jest możliwe dla umów ze 

składką opłaconą jednorazowo.

Sposób ustalania i opłacania składki

§ 18
 1.  Składkę opłaca się z góry za każdy rok okresu ubezpieczenia, z za-

strzeżeniem postanowień ust. 3 i § 19 ust. 1.

 2.  Wysokość składki ustalana jest według taryfy składek obowiązu-

jącej w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego przez Ubez-

pieczającego i w oparciu o następujące kryteria: wysokość sumy 

ubezpieczenia, wiek, płeć, okres ubezpieczenia, okres opłacania 

składek, dane zawarte we wniosku ubezpieczeniowym, stan zdro-

wia Ubezpieczonego.

 3.  Składka może być opłacona jednorazowo przy zawieraniu umowy 

ubezpieczenia; wówczas § 17 nie ma zastosowania.

 4.  Szczegółowe terminy opłacania i wysokość składki określone są 

w polisie.

§ 19
 1.  Na wniosek Ubezpieczającego składka roczna może być opłaco-

na w ratach półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych, z tym że 

pierwszą składkę opłaca się jednocześnie ze złożeniem wniosku 

o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

 2.  Składkę lub jej ratę uważa się za zapłaconą z chwilą dokonania 

wpłaty pełnej jej wysokości przekazem pocztowym na rachunek 

bankowy Towarzystwa. 

 3.  W przypadku przelewu bankowego składkę lub jej ratę uznaje się 

za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego Towarzystwa, 

kwotą należnej składki lub jej raty.

 4.  W razie zaległości w opłacaniu składki otrzymaną wpłatę Towarzy-

stwo zalicza w pierwszej kolejności na poczet składki najwcześniej 

wymagalnej.

 5.  W przypadku zaległości w zapłacie raty składki stosuje się odpo-

wiednio postanowienia OWU dotyczące zaległości w opłacaniu 

składki.

§ 20
Obowiązek opłacania składek ustaje z dniem:

 1)  rozwiązania umowy ubezpieczenia,

 2)  odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

§ 21
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 

dni od dnia doręczenia polisy, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą 

– w terminie 7 dni od dnia doręczenia polisy, co nie zwalnia Ubezpie-

czającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo 

udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

§ 22
 1.  Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

w każdym czasie jej obowiązywania poprzez złożenie Towarzystwu 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

 2.  Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w ostatnim dniu okresu, za 

który została opłacona składka, jednak nie później niż w dniu po-

przedzającym najbliższą rocznicę polisy, tj. dzień odpowiadający 

dacie rozpoczęcia ochrony.

 3.  Jeżeli umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu przed upływem 

okresu, za który została opłacona składka, Towarzystwo dokona 

zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony.

Szczególne zasady rozwiązania umowy ubezpieczenia

§ 23
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem 90. dnia, licząc od 

dnia, w którym była wymagalna pierwsza zaległa składka, o ile nie została 

zapłacona w tym terminie mimo uprzedniego wezwania przez Towarzy-

stwo do jej zapłaty w terminie nie krótszym niż 7 dni. 

Opłaty

§ 24
Towarzystwo pobiera z tytułu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia 

opłaty określone w Tabeli opłat i limitów.
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Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

§ 25
 1.  Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 1)  z upływem okresu ubezpieczenia,

 2)  z dniem śmierci Ubezpieczonego,

 3)  z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 22 ust. 2,

 4)  z upływem okresu o którym mowa w § 23 OWU, jeżeli w tym 

terminie Ubezpieczający nie opłacił zaległej składki.

 2.  W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 

okresu, na jaki została zawarta, wpłacone składki za okres udzie-

lania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej nie podlegają 

zwrotowi.

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego

§ 26
 1.  Zgłaszający roszczenie zobowiązany jest do złożenia w Towarzy-

stwie następujących dokumentów sporządzanych w języku pol-

skim:

 1)  wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,

 2)  skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego,

 3)  dokumentów pozwalających potwierdzić tożsamość osoby 

uprawnionej do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego,

 4)  odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 

w przypadku gdy osobą uprawnioną do odbioru świadczenia 

ubezpieczeniowego jest spadkobierca Ubezpieczonego,

 5)  polisy,

 6)  innych dokumentów, które mogą okazać się niezbędne do usta-

lenia prawa do świadczenia ubezpieczeniowego i jego wysoko-

ści.

 2.  Towarzystwo zobowiązane jest wypłacić świadczenie ubezpiecze-

niowe w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia 

o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Wypłatę uważa się za dokonaną 

z chwilą złożenia przez Towarzystwo dyspozycji przekazu pocztowego 

lub przelewu bankowego.

 3.  Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowie-

dzialności Towarzystwa okazało się niemożliwe w terminie, o któ-

rym mowa w ust. 2, świadczenie ubezpieczeniowe powinno być 

wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy dochowaniu 

należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 

Jednak bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego Towarzy-

stwo powinno spełnić w powyższym 30-dniowym terminie.

 4.  Jeżeli w terminach określonych w ustępach powyższych Towarzy-

stwo nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego, zobowiązane 

jest do zawiadomienia na piśmie zgłaszającego roszczenie, infor-

mując go o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń.

 5.  Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego następuje w drodze prze-

kazu pocztowego lub też w drodze przelewu bankowego zgodnie 

z dyspozycją Uprawnionego. 

 6.  W przypadku nieopłacenia należnej składki w pełnej wysokości To-

warzystwo potrąci nieopłaconą składkę z wypłacanego świadczenia, 

o ile osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia jest Ubezpiecza-

jący.

§ 27
Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w in-

nej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo po-

informuje o tym pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie, wskazując na 

okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub czę-

ściową odmowę wypłaty świadczenia.

Skargi i zażalenia

§ 28
 1.  W każdym przypadku osoba zainteresowana może wnosić skargi 

i zażalenia do zarządu Towarzystwa.

 2.  Skargi i zażalenia mogą być składane w siedzibie Towarzystwa bez-

pośrednio lub przesyłane w formie pisemnej na adres Towarzystwa. 

Powinny one określać dane umożliwiające identyfi kację osoby zgła-

szającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot tej skargi lub zażale-

nia.

 3.  Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo. 

W przypadku jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia jest niemoż-

liwe w powyższym trzydziestodniowym terminie, Towarzystwo po-

informuje o tym wnoszącego skargę lub zażalenie oraz rozpatrzy 

skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w któ-

rym, przy zachowaniu należytej staranności, rozpatrzenie takie sta-

ło się możliwe.

 4.  O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się oso-

bę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, niezwłocznie po ich rozpa-

trzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z wnoszą-

cym skargę lub zażalenie. 

 5.  Niezależnie od powyższego trybu organem uprawnionym do rozpa-

trywania skarg na działalność Towarzystwa jest Rzecznik Ubezpie-

czonych.

Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

§ 29
Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wy-

toczyć przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Towarzystwa, 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego.

Informacja o przepisach podatkowych

§ 30
 1.  Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kwot otrzymanych 

przez osoby fi zyczne z tytułu ubezpieczeń na życie określa ustawa 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 

 2.  Kwoty otrzymane przez osoby fi zyczne z tytułu ubezpieczeń na ży-

cie są wolne od podatku, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowa-

nia składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia, 

w przypadku ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowymi fundu-

szami kapitałowymi.

 3.  Kwoty otrzymane przez osoby prawne z tytułu ubezpieczeń na życie 

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób praw-

nych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Postanowienia końcowe

§ 31
 1.  W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do 

dokonania zmiany umowy ubezpieczenia jest wymagana zgoda 

Ubezpieczonego, złożenie przez Ubezpieczającego oświadczenia 

dotyczącego zmiany umowy ubezpieczenia jest równoznaczne 

ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę umowy 

ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczonego, który upoważnił Ubez-

pieczającego do jej wyrażenia. Dodatkowo w takim przypadku, wraz 

z oświadczeniem dotyczącym zmiany umowy ubezpieczenia, Ubez-

pieczający jest zobowiązany doręczyć Towarzystwu oświadczenie 

Ubezpieczonego o wyrażeniu zgody na zmianę umowy ubezpiecze-
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 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol

nia, jeżeli nie upoważnił Ubezpieczającego do dokonania tej czyn-

ności lub odwołał takie upoważnienie.

 2.  O ile OWU nie stanowią inaczej, odwołanie oświadczenia, w tym 

wniosku lub dyspozycji, jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone 

Towarzystwu nie później niż z tym wnioskiem lub dyspozycją.

 3.  Towarzystwo odmówi realizacji dyspozycji, jeżeli wniosek lub doku-

ment dyspozycji zostały wypełnione nieprawidłowo lub są niekom-

pletne.

 4.  Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, wszelkie oświadcze-

nia i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być 

dokonywane na piśmie. Oświadczenia i zawiadomienia składane 

Towarzystwu powinny być przesyłane na adres Towarzystwa bądź 

składane osobiście w jego siedzibie.

 5.  O ile OWU nie wymagają zachowania formy pisemnej, strony mogą 

ustalić, że oświadczenia i zawiadomienia dotyczące umowy ubez-

pieczenia będą składane z wykorzystaniem środków porozumiewa-

nia się na odległość.

 6.  Tabela opłat i limitów może zostać zmieniona w okresie obowiązy-

wania umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Ponadto zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 

może mieć miejsce wyłącznie na korzyść Ubezpieczającego. Towa-

rzystwo jest zobowiązane doręczyć Ubezpieczającemu informację 

o zmianie Tabeli opłat i limitów przynajmniej 30 dni przed jej wpro-

wadzeniem, a Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpie-

czenia przed upływem tego terminu. 

§ 32
W sprawach nieuregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia stosuje 

się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpiecze-

niowej.

§ 33
 1.  Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone zostały uchwa-

łą Zarządu nr 1/26/07/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. i zmienione 

uchwałami Zarządu AXA nr 1/25/03/2010 z dnia 25 marca 2010 r. 

oraz nr 1/15/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.

 2.  Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 

24 czerwca 2011 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 

zawartych po tym dniu.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu

 Jarosław Bartkiewicz Janusz Arczewski
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 Tabela opłat i limitów fi nansowych
do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie Parasol

 indeks TPTOL/07/06/01 przyjęta uchwałą nr 2/15/05/2007 z dnia 15 maja 2007 r.

Minimalne składki za ubezpieczenie podstawowe

 Miesięczna 50 zł

 Kwartalna 150 zł

 Półroczna 275 zł

 Roczna 500 zł

 Jednorazowa 2900 zł

Minimalna suma ubezpieczenia 30 000 zł
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Więcej informacji uzyskasz od naszego przedstawiciela

AXA to jedna z największych grup fi nansowych 

na świecie. Wieloletnie doświadczenie i stała obecność

na międzynarodowych rynkach sprawiły, że zaufało nam

już 95 milionów klientów w 61 krajach.

AXA w Polsce to różnorodność ubezpieczeń ochronnych, 

zdrowotnych i turystycznych oraz otwarty fundusz emerytalny. 

To także nowoczesne rozwiązania inwestycyjne dopasowane 

do zróżnicowanych potrzeb klientów. 

Naszym klientom oferujemy rzetelną analizę potrzeb

oraz wysoki standard obsługi.

ubezpieczenia

inwestycje

emerytury

801 200 200
axa.pl


