
§ 1

Stosowanie zapisów aneksu

1. Strony postanawiajà wprowadziç do umowy ubezpieczenia

postanowienia zawarte w niniejszym aneksie. Stosowanie

do zawieranej umowy ubezpieczenia postanowieƒ

niniejszego aneksu wynika z wejÊcia w ˝ycie nowelizacji

Kodeksu Cywilnego w zakresie przepisów o umowie

ubezpieczenia (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie

ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych

ustaw; Dz. U. Nr 82 poz. 557). 

2. Postanowienia niniejszego aneksu majà charakter

szczególny w stosunku do postanowieƒ ogólnych

warunków ubezpieczenia (OWU), na podstawie których

zawierana jest umowa ubezpieczenia. W przypadku

sprzecznoÊci postanowieƒ OWU z postanowieniami

niniejszego aneksu, stosuje si´ postanowienia niniejszego

aneksu.

§ 2

Zmiana nazewnictwa zak∏adu ubezpieczeƒ

Ilekroç w umowie bàdê OWU mowa jest o zak∏adzie

ubezpieczeƒ lub Towarzystwie – nale˝y przez to rozumieç

„ubezpieczyciela” w znaczeniu, w którym okreÊlenie to jest

u˝ywane w przepisach tytu∏u XXVII Ksi´gi III Kodeksu

Cywilnego. 

§ 3

Zawarcie umowy i obj´cie ubezpieczonego ochronà

w umowie ubezpieczenia grupowego

1. Zawieranà przez Ubezpieczajàcego na rachunek wielu

Ubezpieczonych umow´ ubezpieczenia grupowego, na

podstawie której poszczególni Ubezpieczeni obejmowani

sà ochronà ubezpieczeniowà, uwa˝a si´ za ramowà umow´

w sprawie warunków ubezpieczenia. Natomiast

ka˝dorazowe przystàpienie przez poszczególnego

Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia grupowego

uwa˝a si´ za zawarcie przez Ubezpieczajàcego nowej

umowy ubezpieczenia na rachunek tego Ubezpieczonego. 

2. Ubezpieczony poprzez wyra˝onà w formie pisemnej wol´

przystàpienia do umowy ubezpieczenia grupowego wyra˝a

zgod´ na zawarcie przez Ubezpieczajàcego umowy

ubezpieczenia na jego rachunek i objecie go tym samym

ochronà ubezpieczeniowà. 

§ 4

Czas trwania umowy, zmiana warunków umowy

1. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest na okres

jednego roku i ulega przed∏u˝eniu na dalsze roczne okresy,

je˝eli co najmniej na miesiàc przed up∏ywem roku ˝adna ze

stron nie z∏o˝y oÊwiadczenia o jej nieprzed∏u˝aniu.

Postanowienie to stosuje si´ odpowiednio w stosunku do

ka˝dego kolejnego rocznego okresu obowiàzywania

umowy.

2. Z zastrze˝eniem ust. 3, okres obowiàzywania

poszczególnych umów ubezpieczenia zawartych przez

Ubezpieczajàcego na rzecz poszczególnych

Ubezpieczonych jest równy okresowi trwania umowy

ubezpieczenia grupowego. Przed∏u˝enie umowy

ubezpieczenia grupowego zgodnie z postanowieniami ust.

1 jest równoznaczne z przed∏u˝eniem poszczególnych

umów ubezpieczenia zawartych przez Ubezpieczajàcego

na rzecz Ubezpieczonych. Rozwiàzanie umowy

ubezpieczenia grupowego jest równoznaczne 

z rozwiàzaniem poszczególnych umów ubezpieczenia

zawartych przez Ubezpieczajàcego na rzecz

Ubezpieczonych. 

3. W odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy przystàpili do

umowy ubezpieczenia grupowego ju˝ w trakcie jej

obowiàzywania, pierwszy okres ubezpieczenia w ramach

umów ubezpieczenia zawartych na rzecz tych osób koƒczy

si´ z up∏ywem najbli˝szej rocznicy obowiàzywania umowy

ubezpieczenia grupowego.

4. W polisie ubezpieczeniowej okreÊla si´ wy∏àcznie poczàtek

okresu ubezpieczenia. Dokonane zgodnie z ust. 1

przed∏u˝enie okresu ubezpieczenia nie wymaga

wystawienia nowej polisy ubezpieczeniowej. Nowa polisa

ubezpieczeniowa wystawiana jest wy∏àcznie w razie zmiany

warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku

wystawienia nowej polisy ubezpieczeniowej jako poczàtek

okresu ubezpieczenia wpisuje si´ dzieƒ, od którego

obowiàzujà nowe warunki ubezpieczenia.

5. Co najmniej na miesiàc przed up∏ywem ka˝dego rocznego

okresu obowiàzywania umowy ubezpieczenia grupowego

ka˝da ze stron mo˝e zaproponowaç drugiej stronie

przed∏u˝enie umowy w oparciu o nowe warunki umowy.

Zmiana warunków umowy ubezpieczenia grupowego jest

równoznaczna ze zmianà warunków wszystkich umów

ubezpieczenia zawartych przez Ubezpieczajàcego na rzecz

Ubezpieczonych. Do zmiany warunków potrzebna jest

uprzednia zgoda wszystkich Ubezpieczonych obj´tych

ochronà w ramach umowy ubezpieczenia grupowego.

6. Z zastrze˝eniem ust. 7, brak zgody wszystkich

Ubezpieczonych jest równoznaczny z odrzuceniem przez

Ubezpieczajàcego propozycji nowych warunków umowy.

7. W przypadku, gdy na zmian´ warunków umowy wyrazi

zgod´ jedynie cz´Êç Ubezpieczonych, strony mogà

uzgodniç, i˝ osoby, które wyrazi∏y zgod´ na nowe warunki

umowy zostajà obj´te ochronà na zmienionych warunkach

od poczàtku kolejnego rocznego okresu obowiàzywania

umowy ubezpieczenia grupowego. W takim przypadku

wystawia si´ nowà polis´ ubezpieczeniowà dotyczàcà

nowych warunków umowy dla tych Ubezpieczonych, którzy

wyrazili zgod´ (postanowienia ust. 4 stosuje si´

odpowiednio). W odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy

zgody nie wyrazili, ochrona kontynuowana jest na

niezmienionych warunkach.

8. Je˝eli w okresie 14 dni od dor´czenia, Ubezpieczajàcy nie

z∏o˝y oÊwiadczenia o akceptacji propozycji nowych

warunków umowy, przyjmuje si´, ˝e Ubezpieczajàcy

propozycj´ odrzuci∏, z zastrze˝eniem woli kontynuowania

umowy na niezmienionych warunkach.

9. Ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´ w ka˝dym

czasie z zachowaniem terminu okreÊlonego w umowie lub 

w OWU, a w razie jego braku – ze skutkiem

natychmiastowym.

§ 5

Zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach

mniej korzystnych dla ubezpieczajàcego

1. Je˝eli w odpowiedzi na z∏o˝onà ofert´ ubezpieczyciel

dor´cza ubezpieczajàcemu dokument ubezpieczenia

zawierajàcy postanowienia, które odbiegajà na niekorzyÊç

ubezpieczajàcego od treÊci z∏o˝onej przez niego oferty

(wniosku ubezpieczeniowego), ubezpieczyciel obowiàzany

jest zwróciç ubezpieczajàcemu na to uwag´ na piÊmie przy

dor´czeniu tego dokumentu, wyznaczajàc mu co najmniej

7-dniowy termin do zg∏oszenia sprzeciwu. W razie

niewykonania tego obowiàzku zmiany dokonane na

niekorzyÊç ubezpieczajàcego nie sà skuteczne, a umowa

jest zawarta zgodnie z warunkami oferty (wniosku

ubezpieczeniowego).

2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie 

z treÊcià dokumentu ubezpieczenia nast´pnego dnia po

up∏ywie terminu wyznaczonego do z∏o˝enia sprzeciwu.

§ 6

Zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej ochrony

1. W przypadku wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej przed

up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta umowa,

ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres

niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

2. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w ust. 1 dokonywany jest bez

potràceƒ, za ka˝dy niewykorzystany dzieƒ okresu

ubezpieczenia.

3. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w ust. 1 nie nale˝y si´ 

w przypadku wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej. 

Za wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej uwa˝a si´

wyp∏at´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego wyczerpujàcego

sum´ ubezpieczenia na ˝ycie.

§ 7 

Obowiàzki informacyjne Ubezpieczajàcego

1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci

ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które

ubezpieczyciel zapytywa∏ w formularzu oferty albo przed

zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli

ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela,

obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje

ponadto okolicznoÊci jemu znane. W razie zawarcia przez

ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku

odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini´te

okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki

okolicznoÊci, które z naruszeniem ust´pów

poprzedzajàcych nie zosta∏y podane do jego wiadomoÊci.

Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych dosz∏o 

z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, 

˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà

skutkiem okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu

poprzedzajàcym.

3. Je˝eli do wypadku dosz∏o po up∏ywie lat trzech od zawarcia

umowy ubezpieczenia na ˝ycie, ubezpieczyciel nie mo˝e

podnieÊç zarzutu, ˝e przy zawieraniu umowy podano

wiadomoÊci nieprawdziwe, w szczególnoÊci ˝e zatajona

zosta∏a choroba osoby ubezpieczonej.

§ 8

Powiadomienie ubezpieczyciela o wypadku

1. Uprawniony jest zobowiàzany do powiadomienia

ubezpieczyciela o zajÊciu wypadku ubezpieczeniowego 

w terminie wskazanym w OWU.

2. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego

niedbalstwa obowiàzków okreÊlonych w ust´pach

poprzedzajàcych ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio

zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do

zwi´kszenia szkody.

3. W przypadku gdy na skutek naruszenia obowiàzków

wskazanych w ust. 1 lub 2 – bez wzgl´du na to czy

naruszenie to mia∏o charakter zawiniony czy te˝ nie 

– niemo˝liwe jest w post´powaniu likwidacyjnym ustalenie

okolicznoÊci lub skutków wypadku – ubezpieczyciel nie

wyp∏aci Êwiadczenia ubezpieczeniowego bàdê jego cz´Êci.

Nie uchybia to mo˝liwoÊci otrzymania przez osob´

uprawnionà Êwiadczenia ubezpieczeniowego w przypadku,

gdy osoba uprawniona udowodni zasadnoÊç i wysokoÊç

dochodzonego roszczenia.

4. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie

nast´pujà, je˝eli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym

do zawiadomienia otrzyma∏ wiadomoÊç o okolicznoÊciach,

które nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci.

§ 9

Wskazanie i zmiana uposa˝onego

1. Ubezpieczajàcy wskazuje osob´ uposa˝onego z umowy

ubezpieczenia. Ubezpieczajàcy mo˝e wskazaç kilku

uposa˝onych. W ka˝dym momencie trwania umowy mo˝e

równie˝ dokonaç zmiany osoby uposa˝onej. 

2. Wskazanie i zmiana Uposa˝onego wymaga uprzedniej

zgody Ubezpieczonego.

§ 10

WejÊcie w ˝ycie

Niniejszy aneks zosta∏ zatwierdzony uchwa∏à Zarzàdu

Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ ˚yciowych 

i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. nr 11/2007 z dnia 

16 lipca 2007r. i ma zastosowanie do wszystkich ogólnych

warunków ubezpieczeƒ stosowanych w zawieranych przez

ubezpieczyciela umowach ubezpieczenia od dnia 10 sierpnia

2007 roku.
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