
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej:
Warunkami) majà zastosowanie do umowy indywidualnego
terminowego ubezpieczenia na ˝ycie „Linia Bezpieczeƒstwa”
(zwianej dalej: Umowà ubezpieczenia) i sà jej integralna cz´Êcià.

§ 2

DEFINICJE

1. Towarzystwo – Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ
˚yciowych i Rentowych Concordia Capital Spó∏ka Akcyjna.

2. Ubezpieczajàcy – osoba fizyczna, osoba prawna lub nie
majàca osobowoÊci prawnej jednostka organizacyjna, która
zawar∏a z Towarzystwem Umow´ ubezpieczenia.

3. Ubezpieczony – osoba fizyczna, której ˝ycie jest
przedmiotem ochrony. 

4. Uposa˝ony – osoba fizyczna, osoba prawna lub nie
posiadajàca osobowoÊci prawnej jednostka organizacyjna,
wskazana na piÊmie przez Ubezpieczonego jako
uprawniona do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego
w przypadkach okreÊlonych w Warunkach. 

5. Wiek wst´pu – wiek obliczony jako ró˝nica roku
kalendarzowego, w którym rozpoczyna si´ pe∏na ochrona
Ubezpieczonego, a rokiem kalendarzowym, w którym
urodzi∏ si´ Ubezpieczony.

6. Wiek taryfowy – wiek obliczony jako Wiek wst´pu
Ubezpieczonego powi´kszony o liczb´ kolejnych Rocznic
polisy.

7. Wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie, którego zajÊcie
uprawnia do zg∏oszenia roszczenia o wyp∏at´ Êwiadczenia
ubezpieczeniowego z tytu∏u udzielania przez Towarzystwo
ochrony ubezpieczeniowej.

8. Nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie wywo∏ane
przyczynà zewn´trznà i niezale˝nà od woli
Ubezpieczonego, b´dàcà bezpoÊrednià i wy∏àcznà
przyczynà Êmierci Ubezpieczonego.

9. Polisa ubezpieczeniowa – dokument potwierdzajàcy
zawarcie Umowy ubezpieczenia pomi´dzy Towarzystwem 
a Ubezpieczajàcym.

10. Miesiàc polisowy – ka˝dy kolejny miesiàc udzielania przez
Towarzystwo pe∏nej ochrony ubezpieczeniowej.

11. Rocznica polisy – ka˝da kolejna rocznica okreÊlonego 
w Polisie ubezpieczeniowej rozpocz´cia pe∏nej ochrony
ubezpieczeniowej. 

12. Stopa techniczna – stopa oprocentowania w wysokoÊci
3,5% stosowana we wzorach aktuarialnych dotyczàcych
obliczeƒ sk∏adek i rezerw okreÊlonych w Polisie
ubezpieczeniowej.  

13. WartoÊç polisy – kwota odpowiadajàca, ustalonej 
w oparciu o stop´ technicznà stosowanà przez
Towarzystwo wartoÊci rezerwy techniczno-
-ubezpieczeniowej.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie Ubezpieczonego. 

§ 4

ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. W razie Êmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wyp∏aci
Uposa˝onemu lub innej osobie uprawnionej Êwiadczenie
ubezpieczeniowe w postaci sumy ubezpieczenia.

2. WysokoÊç sumy ubezpieczenia okreÊlana jest przez
Ubezpieczajàcego jako kwota, nie ni˝sza jednak ni˝
minimalna suma ubezpieczenia.

§ 5

SZCZEGÓ¸OWE WARUNKI UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Za zgodà stron do umowy ubezpieczenia mogà zostaç
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w Warunkach.

2. Na wniosek Ubezpieczajàcego, za zgodà Towarzystwa
Umowa ubezpieczenia mo˝e byç rozszerzana 
o ubezpieczenia dodatkowe.

III. POCZÑTEK ODPOWIEDZIALNOÂCI I ZAKRES
OCHRONY

§ 6

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w tymczasowym
oraz w pe∏nym zakresie ochrony.

§ 7

TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

1. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej
ograniczonej do Êmierci Ubezpieczonego w wyniku
Nieszcz´Êliwego wypadku (tymczasowa ochrona
ubezpieczeniowa).

2. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´
nast´pnego dnia po z∏o˝eniu Towarzystwu przez
Ubezpieczajàcego kompletnego i prawid∏owo
wype∏nionego wniosku ubezpieczeniowego i zap∏aceniu
pierwszej sk∏adki ubezpieczeniowej. Tymczasowa ochrona

ubezpieczeniowa nie przys∏uguje w przypadku gdy
pierwsza sk∏adka zosta∏a op∏acona po Êmierci osoby
okreÊlonej we wniosku jako Ubezpieczony.

3. W nast´pstwie zajÊcia Nieszcz´Êliwego wypadku w czasie
udzielania przez Towarzystwo tymczasowej ochrony
ubezpieczeniowej, Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie
ubezpieczeniowe w wysokoÊci sumy ubezpieczenia, nie
wy˝sze jednak ni˝ 30 tysi´cy z∏otych, o ile Êmierç
Ubezpieczonego nastàpi w ciàgu 180 dni od dnia zajÊcia
nieszcz´Êliwego wypadku. Suma ubezpieczenia, o której
mowa powy˝ej stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa ze wszystkich wniosków ubezpieczeniowych
dotyczàcych Ubezpieczonego, a z∏o˝onych w trakcie
udzielania ochrony tymczasowej.

§ 8

PE¸NA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

1. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
Êmierci Ubezpieczonego (pe∏na ochrona ubezpieczeniowa). 

2. Pe∏na ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ od dnia
okreÊlonego przez Ubezpieczajàcego w jego wniosku
ubezpieczeniowym albo w kontrofercie, pod warunkiem, 
˝e Towarzystwo potwierdzi przyj´cie ryzyka
ubezpieczeniowego, wystawiajàc polis´ ubezpieczeniowà
oraz ˝e pierwsza sk∏adka ubezpieczeniowa zosta∏a
zap∏acona w pe∏nej wysokoÊci na rzecz Towarzystwa.

IV. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 9

WIEK WST¢PU

Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta, je˝eli w dniu
poczàtku pe∏nej ochrony ubezpieczeniowej Wiek wst´pu
Ubezpieczonego b´dzie nie ni˝szy ni˝ 18 lat i nie wy˝szy 
ni˝ 60 lat.

§ 10

CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas okreÊlony,
nie krótszy ni˝ rok.

2. Umowa ubezpieczenia nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ do dnia
poprzedzajàcego dzieƒ, w którym Wiek taryfowy
Ubezpieczonego wyniesie 70 lat.

§ 11

OFERTA

1. Umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku w wyniku
z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego oferty zawarcia Umowy
ubezpieczenia i jej przyj´cia przez Towarzystwo. 

2. Oferta zawarcia Umowy ubezpieczenia sporzàdzona jest na
formularzu Towarzystwa, podpisanym przez osob´ albo
osoby uprawnione do wyst´powania w imieniu
Towarzystwa, Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego, je˝eli
jest innà osobà ni˝ Ubezpieczajàcy (wniosek
ubezpieczeniowy).

3. Umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku na podstawie
danych znajdujàcych si´ w ofercie zawarcia Umowy
ubezpieczenia oraz w innych pisemnych oÊwiadczeniach
Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego, a tak˝e na podstawie
dokumentów medycznych, oraz w oparciu o  wyniki badaƒ
lekarskich i laboratoryjnych. 

4. Je˝eli wniosek ubezpieczeniowy jest niekompletny lub
zosta∏ wype∏niony nieprawid∏owo, Towarzystwo pisemnie
wezwie Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego, je˝eli jest
innà osobà ni˝ Ubezpieczajàcy, do poprawienia,
uzupe∏nienia lub sporzàdzenia nowego wniosku
ubezpieczeniowego w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania. Bezskuteczny up∏yw terminu powoduje, 
˝e Umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku.

5. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta tak˝e na rzecz
imiennie wskazanego Ubezpieczonego, je˝eli jest innà
osobà ni˝ Ubezpieczajàcy. Do wa˝nego zawarcia Umowy
ubezpieczenia konieczne jest wyra˝enie przez
Ubezpieczonego, najpóêniej w dniu zawarcia Umowy
ubezpieczenia, zgody na piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci. 

§ 12

BADANIA LEKARSKIE

1. Towarzystwo mo˝e uzale˝niç zawarcie Umowy
ubezpieczenia od poddania si´ przez Ubezpieczonego
badaniom lekarskim w zakresie uzasadnionym dokonaniem
oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

2. Towarzystwo uprawnione jest do otrzymania od
Ubezpieczonego niezb´dnych dokumentów medycznych,
w tym wyników badaƒ lekarskich i laboratoryjnych
dotyczàcych oceny jego stanu zdrowia jak równie˝
zasi´gania informacji o jego stanie zdrowia w zak∏adach
opieki zdrowotnej, które udziela∏y Êwiadczeƒ zdrowotnych
Ubezpieczonemu. Ubezpieczony zobowiàzany jest
przedstawiç Towarzystwu list´ wy˝ej wymienionych
zak∏adów opieki zdrowotnej. 

3. Z ˝àdaniem przekazania informacji, o których mowa w ust.
2 wyst´puje lekarz upowa˝niony przez Towarzystwo.
Wystàpienie Towarzystwa o informacje do zak∏adów opieki
zdrowotnej wymaga pisemnej zgody Ubezpieczonego albo
jego przedstawiciela ustawowego.

4. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo mo˝e ˝àdaç,
aby Ubezpieczony podda∏ si´ badaniom lekarskim lub
badaniom diagnostycznym w celu dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego, ustalenia prawa do Êwiadczenia oraz
wysokoÊci tego Êwiadczenia.

5. Badania wskazane w treÊci ust. 4 przeprowadzane sà przez
lekarzy i w placówkach medycznych wskazanych przez
Towarzystwo, których lista zostaje przed∏o˝ona
Ubezpieczonemu albo Ubezpieczajàcemu. Badania
przeprowadzane sà  na koszt Towarzystwa. Towarzystwo
jest zobowiàzane na ˝àdanie Ubezpieczonego udost´pniaç
mu wyniki badaƒ, przeprowadzonych na ˝àdanie
Towarzystwa. Ubezpieczony wyra˝a zgod´ na przekazanie
wyników badaƒ przez wy˝ej wskazanych lekarzy lub
placówki medyczne Towarzystwu w celu dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego. 

6. Udost´pnienie badaƒ nast´puje na wniosek
Ubezpieczonego równie˝ w przypadku gdy Ubezpieczony
zrezygnowa∏ z przystàpienia do umowy ubezpieczenia bàdê
Towarzystwo odmówi∏o obj´cia Ubezpieczonego ochronà
ubezpieczeniowà. Jednak˝e w przypadku gdy
Ubezpieczony zrezygnowa∏ z przystàpienia do umowy
ubezpieczenia, Towarzystwo udost´pnia Ubezpieczonemu
wyniki badaƒ tylko pod warunkiem, ˝e Ubezpieczony
pokryje ich koszt.

7. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, na ˝àdanie
Uposa˝onego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
Towarzystwo zobowiàzane jest udost´pniç wyniki badaƒ,
pod warunkiem ˝e mia∏y one wp∏yw na ca∏kowità lub
cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty Êwiadczenia.

§ 13

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ZGODNIE 
Z TREÂCIÑ OFERTY

1. Z zastrze˝eniem § 14 Umowa ubezpieczenia uwa˝ana jest
za zawartà w dniu, w którym zosta∏ dor´czony i podpisany
przez Ubezpieczajàcego dokument Polisy ubezpieczeniowej.

2. Towarzystwo mo˝e odmówiç zawarcia Umowy
ubezpieczenia. Towarzystwo poinformuje pisemnie
Ubezpieczajàcego o odmowie zawarcia Umowy
ubezpieczenia.

§ 14

KONTROFERTA I SPRZECIW

1. Je˝eli treÊç Polisy ubezpieczeniowej zawiera postanowienia
odbiegajàce na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego od treÊci
z∏o˝onego wniosku ubezpieczeniowego lub warunków
(kontroferta), Towarzystwo przy dor´czeniu Polisy
ubezpieczeniowej ma obowiàzek zwróciç pisemnie uwag´
na zachodzàce ró˝nice, a Ubezpieczajàcy, w terminie
okreÊlonym przez Towarzystwo, nie krótszym ni˝ 7 dni od
dnia dor´czenia Polisy ubezpieczeniowej, ma prawo do
zg∏oszenia sprzeciwu na piÊmie.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy zg∏osi sprzeciw, Umowa
ubezpieczenia nie dochodzi do skutku, chyba ˝e strony
uzgodnià jej treÊç w terminie 14 dni od dnia jego z∏o˝enia.
W takim przypadku Umowa ubezpieczenia uwa˝ana jest za
zawartà nast´pnego dnia po dniu uzgodnienia jej treÊci, nie
wczeÊniej ni˝ nast´pnego dnia po dniu op∏acenia ca∏ej
sk∏adki ubezpieczeniowej.

3. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zg∏osi sprzeciwu, Umowa
ubezpieczenia dochodzi do skutku nast´pnego dnia po
up∏yni´ciu terminu do z∏o˝enia sprzeciwu wskazanego 
w treÊci § 14 ust. 1. 

§ 15

ODSTÑPIENIE

1. Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od Umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia Umowy
ubezpieczenia je˝eli jest osobà fizycznà lub w terminie 
7 dni, je˝eli jest przedsi´biorcà. 

2. Odstàpienie od Umowy ubezpieczenia nast´puje przez
z∏o˝enie oÊwiadczenia pisemnego o odstàpieniu.

V. SUMA UBEZPIECZENIA

§ 16

WYSOKOÂå SUMY UBEZPIECZENIA

1. WysokoÊç sumy ubezpieczenia na dzieƒ zawarcia Umowy
ubezpieczenia okreÊlona jest w Polisie ubezpieczeniowej.

2. Suma ubezpieczenia stanowi podstaw´ ustalania
wysokoÊci Êwiadczeƒ. 

3. Na sum´ ubezpieczenia b´dàcà podstawà wyp∏aty
Êwiadczenia ubezpieczeniowego sk∏adajà si´: suma
ubezpieczenia podana w Polisie ubezpieczeniowej oraz
suma ubezpieczenia z tytu∏u indeksacji sk∏adki
ubezpieczeniowej.

VI. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 17

WYSOKOÂå SK¸ADKI UBEZPIECZENIOWEJ

1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej ustalana jest zgodnie 
z zasadami matematyki aktuarialnej na podstawie
opublikowanych przez G∏ówny Urzàd Statystyczny tablic
trwania ˝ycia, stosowanych przez Towarzystwo w dniu
z∏o˝enia wniosku ubezpieczeniowego.

2. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej uzale˝niona jest od
cz´stotliwoÊci jej op∏acania, d∏ugoÊci udzielania ochrony
ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, p∏ci oraz Wieku
wst´pu Ubezpieczonego, a tak˝e  oceny ryzyka zwiàzanego
z wykonywanym zawodem i stanem zdrowia
Ubezpieczonego przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.
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3. Stan zdrowia oraz wykonywany przez Ubezpieczonego
zawód mogà podwy˝szaç kwot´ sk∏adki ubezpieczeniowej
odpowiednio do zastosowanych przez Towarzystwo
narzutów zawodowych i zdrowotnych. Towarzystwo stosuje
zni˝ki, w szczególnoÊci w przypadku wybrania przez
Ubezpieczajàcego kwartalnej, pó∏rocznej lub rocznej
cz´stotliwoÊci op∏acania sk∏adki regularnej.

4. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej jest podwy˝szana 
o Op∏at´ polisowà. 

5. Op∏ata polisowa w przypadku sk∏adki op∏acanej
jednorazowo pobierana jest tylko raz. W przypadku sk∏adki
regularnej Op∏ata polisowa doliczana jest corocznie 
i op∏acana zgodnie z cz´stotliwoÊcià op∏acania sk∏adki. 

6. WysokoÊç Op∏aty polisowej zosta∏a okreÊlona w tabeli kwot
i op∏at, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do niniejszych Ogólnych
warunków ubezpieczenia. 

§ 18

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA. SPOSÓB OP¸ACANIA
SK¸ADKI UBEZPIECZENIOWEJ

1. Z tytu∏u zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy
zobowiàzany jest do op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej. 

2. Wyboru cz´stotliwoÊci op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej
dokonuje Ubezpieczajàcy we wniosku ubezpieczeniowym.
Cz´stotliwoÊç op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej podana
jest w Polisie ubezpieczeniowej.

3. Postanowienia dotyczàce sk∏adki regularnej majà
odpowiednie zastosowanie do sk∏adki ubezpieczeniowej
p∏atnej jednorazowo.

4. Po drugiej Rocznicy polisy Ubezpieczajàcemu przys∏uguje
prawo do zmiany cz´stotliwoÊci op∏acania sk∏adki
regularnej. Wniosek o zmian´ cz´stotliwoÊci op∏acania
sk∏adki regularnej Ubezpieczajàcy sk∏ada pisemnie
Towarzystwu nie póêniej ni˝ na miesiàc przed Rocznicà
polisy, od której zmiana cz´stotliwoÊci ma obowiàzywaç.

§ 19

PIERWSZA I NAST¢PNA SK¸ADKA REGULARNA

1. Pierwsza sk∏adka regularna powinna byç zap∏acona
niezw∏ocznie po dniu z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego
wniosku ubezpieczeniowego. 

2. Sk∏adka ubezpieczeniowa uwa˝ana jest za zap∏aconà 
w dniu przyj´cia przez poczt´ albo bank zlecenia jej zap∏aty.

3. Niezap∏acenie pierwszej sk∏adki regularnej powoduje, 
˝e Umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta, 
a wnioskodawca nie b´dzie obj´ty ochronà ubezpieczeniowà.

4. Nast´pna sk∏adka regularna powinna byç zap∏acona
najpóêniej w terminie okreÊlonym w Polisie
ubezpieczeniowej (dzieƒ wymagalnoÊci).

5. Kwoty pieni´˝ne wp∏acone z tytu∏u sk∏adki regularnej
zaliczane sà w pierwszej kolejnoÊci na poczet sk∏adki
regularnej najwczeÊniej wymaganej.

§ 20

NIEZAP¸ACENIE SK¸ADKI REGULARNEJ W TERMINIE
WYMAGALNOÂCI

1. W przypadku niezap∏acenia sk∏adki regularnej w dniu
wymagalnoÊci Towarzystwo udzieli Ubezpieczajàcemu
dodatkowego terminu do zap∏acenia nale˝nej sk∏adki
regularnej do koƒca Miesiàca polisowego, za który nie
zosta∏a zap∏acona sk∏adka regularna (prolongata op∏acenia
sk∏adki). 

2. Pomimo niezap∏acenia nale˝nej sk∏adki regularnej 
w terminie prolongaty op∏acenia sk∏adki, w przypadku
Êmierci Ubezpieczonego przed up∏ywem tego terminu,
Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe
pomniejszone o wartoÊç niezap∏aconej sk∏adki regularnej. 

3. Niezap∏acenie sk∏adki regularnej w terminie prolongaty
op∏acenia sk∏adki powoduje rozwiàzanie Umowy
ubezpieczenia z koƒcem ostatniego Miesiàca polisowego,
za który zosta∏a zap∏acona sk∏adka regularna.

VII. ZMIANA WYSOKOÂCI  SK¸ADKI REGULARNEJ 
I SUMY UBEZPIECZENIA

§ 21

ZMIANA WYSOKOÂCI SK¸ADKI REGULARNEJ I SUMY
UBEZPIECZENIA

1. Po drugiej Rocznicy polisy Towarzystwo mo˝e na wniosek
Ubezpieczajàcego dokonaç podwy˝szenia lub obni˝enia
sumy ubezpieczenia. Podwy˝szenie lub obni˝enie sumy
ubezpieczenia powoduje zgodnie z zasadami matematyki
aktuarialnej podwy˝szenie lub obni˝enie sk∏adki regularnej.
Kwota, o jakà zmienia si´ sk∏adka regularna jest obliczana
zgodnie z obowiàzujàcà taryfà sk∏adek Towarzystwa,
stosownie do p∏ci i wieku Ubezpieczonego w dniu zmiany
sumy ubezpieczenia, na podstawie dokonanej przed
zawarciem Umowy ubezpieczenia oceny ryzyka
ubezpieczeniowego zwiàzanego z wykonywanym zawodem
i stanem zdrowia, a tak˝e okresu jaki pozosta∏ od tego dnia
do zakoƒczenia czasu trwania Umowy ubezpieczenia,
cz´stotliwoÊci op∏acania sk∏adki regularnej oraz
szczególnych warunków zawarcia Umowy ubezpieczenia.

2. Wniosek o zmian´ sumy ubezpieczenia sk∏adany jest przez
Ubezpieczajàcego nie póêniej ni˝ na miesiàc przed
najbli˝szà Rocznicà polisy, od której zmiana ta ma
obowiàzywaç.

3. Towarzystwo mo˝e uzale˝niç wyra˝enie zgody na
podwy˝szenie sumy ubezpieczenia w szczególnych 
i uzasadnionych przypadkach od wype∏nienia deklaracji
stanu zdrowia lub przeprowadzenia badaƒ lekarskich 
w zakresie uzasadnionym dokonaniem oceny ryzyka
ubezpieczeniowego. Postanowienia § 24 majà odpowiednie
zastosowanie.

§ 22

INDEKSACJA

1. W ka˝dà Rocznic´ polisy Towarzystwo dokonuje
podwy˝szenia sumy ubezpieczenia (indeksacja), chyba 
˝e wskaênik indeksacji jest ni˝szy ni˝ 5% wówczas
Towarzystwo mo˝e nie zaproponowaç podwy˝szenia
sk∏adki ubezpieczeniowej. Indeksacja sumy ubezpieczenia
powoduje podwy˝szenie sk∏adki regularnej zgodnie 
z zasadami matematyki aktuarialnej.

2. Towarzystwo nie póêniej ni˝ na miesiàc przed ka˝dà kolejnà
Rocznicà polisy zawiadamia Ubezpieczajàcego 
o wysokoÊci wskaênika indeksacji, wysokoÊci
zindeksowanej sumy ubezpieczenia i sk∏adki regularnej.

3. Wskaênik indeksacji ustalany jest na podstawie wysokoÊci
przychodów z lokat funduszu ubezpieczeniowego
Towarzystwa ponad za∏o˝onà stop´ technicznà za ostatni
rok bilansowy. OkreÊlony w ten sposób wskaênik indeksacji
dotyczy Umów ubezpieczenia, których Rocznica polisy
przypada mi´dzy 1 kwietnia roku bie˝àcego, a 31 marca
roku nast´pnego.

4. Ubezpieczajàcy mo˝e pisemnie zrezygnowaç z indeksacji
najpóêniej na 14 dni przed Rocznicà polisy. Brak sprzeciwu
w powy˝szym terminie oznacza zgod´ na indeksacj´
sk∏adki regularnej w wysokoÊci zaproponowanej przez
Towarzystwo.

5. Niedokonanie indeksacji przez kolejne trzy lata powoduje
utrat´ prawa do indeksacji w przysz∏oÊci.

6. Indeksacja nie jest dokonywana w przypadku sk∏adki
ubezpieczeniowej p∏atnej jednorazowo oraz w dwóch
ostatnich latach trwania Umowy ubezpieczenia.

§ 23

ZAKAZY

Ubezpieczajàcy nie jest uprawniony do dokonywania zmiany
wysokoÊci sumy ubezpieczenia i sk∏adki ubezpieczeniowej lub
indeksacji w trakcie trwania:
1) prolongaty op∏acenia sk∏adki,
2) op∏acania przez Towarzystwo sk∏adek ubezpieczeniowych 

z tytu∏u umowy indywidualnego dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek niezdolnoÊci do pracy.

VIII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI

§ 24

OBOWIÑZEK INFORMOWANIA

1. Ubezpieczajàcy oraz Ubezpieczony obowiàzani sà podaç
do wiadomoÊci Towarzystwa wszystkie znane sobie
okolicznoÊci, o które Towarzystwo zapytywa∏o przed
zawarciem Umowy ubezpieczenia.

2. W razie podania przed zawarciem Umowy ubezpieczenia
przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego niezgodnych
z prawdà okolicznoÊci majàcych istotny wp∏yw na
zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego, Towarzystwo w razie zgonu
Ubezpieczonego mo˝e odmówiç, na zasadach okreÊlonych
w kodeksie cywilnym, wyp∏aty Êwiadczenia
ubezpieczeniowego. 

3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do rozwiàzania
Umowy ubezpieczenia za wypowiedzeniem 30 dni, je˝eli 
w terminie trzech lat od dnia jej zawarcia poweêmie
wiadomoÊç o podaniu przez Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonego okolicznoÊci niezgodnych z prawdà
majàcych wp∏yw na podwy˝szenie ryzyka ubezpieczeniowego.

§ 25

WY¸ÑCZENIA W TYMCZASOWEJ OCHRONIE
UBEZPIECZENIOWEJ

Towarzystwo odmówi wyp∏aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego
z tytu∏u udzielania tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej,
je˝eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi∏a:
1) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego

pojazdu lub urzàdzenia przez Ubezpieczonego, je˝eli
Ubezpieczony nie posiada∏ prawa jazdy odpowiedniej
kategorii do jego prowadzenia lub innego dokumentu
uprawniajàcego do kierowania danym pojazdem lub
urzàdzeniem,

2) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego
pojazdu przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeêwym,

3) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia
przez Ubezpieczonego przest´pstwa,

4) w wyniku pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie
nietrzeêwym, u˝ywania nie zaleconych przez lekarza co do
rodzaju i iloÊci Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych, je˝eli Ubezpieczony pozostajàc w tym
stanie przyczyni∏ si´ w znacznym stopniu do powstania
nieszcz´Êliwego wypadku lub nie zapobieg∏ skutkom jego
wystàpienia,

5) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia
przez Ubezpieczonego samobójstwa,

6) w wyniku samookaleczenia lub okaleczenia
Ubezpieczonego przez osob´ trzecià na jego proÊb´,
niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci Ubezpieczonego, 

7) w wyniku i w zwiàzku z leczeniem oraz zabiegami
leczniczymi, chyba ˝e chodzi∏o o leczenie bezpoÊrednich
nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku,

8) w wyniku wszelkich chorób umys∏owych i zaburzeƒ
psychicznych,

9) w wyniku zawa∏u serca i udaru mózgu,
10) w wyniku uprawiania niebezpiecznych i ekstremalnych

sportów: wspinaczki, speleologii, sportów lotniczych,
sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki,
skoków na gumowej linie, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu, 

11) w wyniku wypadku lotniczego, z wyjàtkiem przypadków, 
w których Ubezpieczony by∏ pasa˝erem licencjonowanych
linii lotniczych,

12) w zwiàzku ze ska˝eniem radioaktywnym bàdê katastrofà
nuklearnà,

13) w wyniku dzia∏aƒ zbrojnych, czynnego i dobrowolnego
uczestnictwa w aktach przemocy.

§ 26

WY¸ÑCZENIA W PE¸NEJ OCHRONIE UBEZPIECZENIOWEJ

Towarzystwo odmówi wyp∏aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego
z tytu∏u udzielania pe∏nej ochrony ubezpieczeniowej, je˝eli
Êmierç Ubezpieczonego nastàpi∏a:
1) wskutek samobójstwa pope∏nionego przez

Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od dnia
zawarcia Umowy ubezpieczenia, niezale˝nie od stopnia
poczytalnoÊci,

2) w zwiàzku ze ska˝eniem radioaktywnym bàdê katastrofà
nuklearnà,

3) w wyniku dzia∏aƒ zbrojnych, czynnego i dobrowolnego
uczestnictwa w aktach przemocy.

4) w wyniku pope∏nienia przez Ubezpieczonego czynu
wype∏niajàcego znamiona umyÊlnego przest´pstwa.

IX. ROZWIÑZANIE  UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 27

ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu w dniu wygaÊni´cia
ochrony ubezpieczeniowej. Towarzystwo zobowiàzane jest do
podania pisemnej informacji o ostatecznym rozwiàzaniu umowy
ubezpieczenia.

§ 28

WYGAÂNI¢CIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa wygasa w chwili
rozpocz´cia pe∏nej ochrony ubezpieczeniowej, nie póêniej
jednak ni˝ z up∏ywem 60 dni od dnia z∏o˝enia kompletnego
i prawid∏owo wype∏nionego wniosku ubezpieczeniowego.
Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa wygasa tak˝e 
w dniu odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia albo 
w chwili Êmierci Ubezpieczonego.

2. Pe∏na ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z koƒcem okresu na jaki zosta∏a zawarta Umowa

ubezpieczenia,
2) w dniu Êmierci Ubezpieczonego,
3) w dniu rozwiàzania Umowy ubezpieczenia przez jej

wypowiedzenie,
4) w dniu odstàpienia od Umowy ubezpieczenia,
5) w dniu bezskutecznego up∏ywu terminu prolongaty

op∏acenia sk∏adki.

§ 29

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo do wypowiedzenia
Umowy ubezpieczenia z zachowaniem terminu
wypowiedzenia równego Miesiàcowi polisowemu. 

2. Termin wypowiedzenia rozpoczyna si´ pierwszego dnia
Miesiàca polisowego nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
zosta∏o z∏o˝one wypowiedzenie.

3. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu z up∏ywem
terminu wypowiedzenia.

4. Z∏o˝enie wypowiedzenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego od
op∏acenia sk∏adki regularnej w okresie wypowiedzenia.

5. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nast´puje w formie
pisemnej.

X. ZWROT SK¸ADKI

§ 30

ZWROT SK¸ADKI

1. W przypadku niedojÊcia Umowy ubezpieczenia do skutku
Towarzystwo zwróci wp∏aconà przez Ubezpieczajàcego
sk∏adk´. Towarzystwo zwróci tak˝e sk∏adk´ w przypadku
odmowy zawarcia przez Towarzystwo Umowy
ubezpieczenia.

2. W przypadku odmowy zawarcia przez Ubezpieczajàcego
Umowy ubezpieczenia na wnioskowanych warunkach albo
odstàpienia od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo zwróci
sk∏adk´ po potràceniu poniesionych kosztów
administracyjnych zwiàzanych z zawarciem Umowy
ubezpieczenia.

§ 31

SPOSÓB ZWROTU SK¸ADKI

Zwrot sk∏adki dokonywany jest na wniosek Ubezpieczajàcego 
w formie przewidzianej dla wyp∏aty Êwiadczenia
ubezpieczeniowego.

XI. USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZENIA

§ 32

ZAWIADOMIENIE

1. Uposa˝ony lub inna osoba uprawniona zobowiàzana jest
powiadomiç Towarzystwo o wystàpieniu wypadku
ubezpieczeniowego w postaci Êmierci Ubezpieczonego
oraz podaç przyczyn´ jego wystàpienia niezw∏ocznie, lecz
nie póêniej ni˝ w terminie 90 dni od dnia otrzymania
wiadomoÊci o okolicznoÊci jego wystàpienia. W przypadku
niezachowania powy˝szego terminu Towarzystwo wyp∏aci
WartoÊç polisy, chyba ˝e Uposa˝ony lub inna osoba
uprawniona nie ponosi winy w niezachowaniu terminu.

2. Uposa˝ony lub inna osoba uprawniona zobowiàzana jest
tak˝e do niezw∏ocznego zg∏oszenia na piÊmie roszczenia 
o wyp∏at´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego (wniosek 
o wyp∏at´ Êwiadczenia).
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3. Podstawà do wyp∏aty Êwiadczenia w razie Êmierci
Ubezpieczonego jest z∏o˝enie:
1) Polisy ubezpieczeniowej,
2) aktu zgonu albo uwierzytelnionego odpisu aktu zgonu

Ubezpieczonego, 
3) dokumentu potwierdzajàcego dat´ urodzenia

Ubezpieczonego,
4) karty zgonu lub innego dokumentu stwierdzajàcego

przyczyn´ Êmierci.
4. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystàpieniu wypadku

ubezpieczeniowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
Towarzystwo poinformuje o tym Uposa˝onego lub innà
osob´ uprawnionà oraz przeprowadzi post´powanie
dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia,
a tak˝e poinformuje Uposa˝onego lub innà osob´
uprawnionà, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
wysokoÊci Êwiadczenia.

5. Towarzystwo mo˝e uzale˝niç wyp∏at´ Êwiadczenia
ubezpieczeniowego od przedstawienia dodatkowych
dokumentów, niezb´dnych do dokonania oceny zasadnoÊci
zg∏oszonego roszczenia oraz wysokoÊci Êwiadczenia. 

6. Uprawniony na ˝àdanie Towarzystwa powinien wykazaç
swoje uprawnienia oraz udzieliç Towarzystwu wszelkich
wyjaÊnieƒ, niezb´dnych do dokonania oceny zasadnoÊci
zg∏oszonego roszczenia oraz wysokoÊci Êwiadczenia.

§ 33

NIEZGODNE Z PRAWDÑ OKREÂLENIE WIEKU
UBEZPIECZONEGO

W przypadku podania niezgodnej z prawdà daty urodzenia lub
p∏ci Ubezpieczonego Towarzystwo skoryguje wysokoÊç sumy
ubezpieczenia do wysokoÊci wyznaczonej na podstawie
prawid∏owego wieku, p∏ci oraz wysokoÊci zap∏aconych sk∏adek
ubezpieczeniowych.

§ 34

TERMIN WYP¸ATY

1. Towarzystwo obowiàzane jest wyp∏aciç Êwiadczenie
ubezpieczeniowe w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia
o zajÊciu wypadku ubezpieczeniowego.

2. W przypadku gdy bez winy Towarzystwa, wyjaÊnienie 
w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych dla
ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa lub wysokoÊci
Êwiadczenia ubezpieczeniowego okaza∏o si´ niemo˝liwe,
Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie ubezpieczeniowe 
w terminie 14 dni od dnia wyjaÊnienia tych okolicznoÊci.
Jednak bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Towarzystwo wyp∏aci
w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zajÊciu wypadku
ubezpieczeniowego.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia
Towarzystwo wykonuje swoje zobowiàzania w terminie 
30 dni po up∏ywie okresu wypowiedzenia oraz otrzymaniu
kompletu dokumentów uzasadniajàcych wykonanie
zobowiàzania.

§ 35

FORMA ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

1. Wyboru formy Êwiadczenia ubezpieczeniowego dokonuje
si´ we wniosku o jego wyp∏at´.

2. Âwiadczenie ubezpieczeniowe wyp∏acane jest w formie
wyp∏aty jednorazowej albo renty.

3. W przypadku nieop∏acenia sk∏adki w nale˝nej wysokoÊci
wysokoÊç Êwiadczenia ubezpieczeniowego zostaje
odpowiednio zmniejszona o wartoÊç nieop∏aconej sk∏adki. 

4. Nadp∏acona sk∏adka powi´ksza nale˝ne Êwiadczenie
ubezpieczeniowe.

§ 36

UPOSA˚ONY G¸ÓWNY

1. Ubezpieczony mo˝e wskazaç imiennie jednà lub wi´cej
osób uprawnionych do otrzymania Êwiadczenia
ubezpieczeniowego (Uposa˝ony G∏ówny).

2. Je˝eli Uposa˝ony G∏ówny nie do˝yje dnia zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego, udzia∏, który by mu przypad∏, przypada
pozosta∏ym Uposa˝onym G∏ównym w wysokoÊci
odpowiadajàcej wysokoÊci ich udzia∏ów. 

§ 37

UPOSA˚ONY ZAST¢PCZY

Ubezpieczony na wypadek gdyby nikt z Uposa˝onych
G∏ównych nie do˝y∏ dnia zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego,
mo˝e wskazaç imiennie jednà lub wi´cej osób uprawnionych do
otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego (Uposa˝ony
Zast´pczy); postanowienia § 36 ust. 2 majà odpowiednie
zastosowanie.

§ 38

WYSOKOÂå UDZIA¸ÓW

1. Udzia∏ Uposa˝onego okreÊlany jest jako procent kwoty
Êwiadczenia ubezpieczeniowego. Je˝eli ∏àczna wysokoÊç
udzia∏ów przekracza kwot´ Êwiadczenia, wysokoÊç
udzia∏ów Uposa˝onych w kwocie Êwiadczenia
ubezpieczeniowego okreÊlana jest w stosunku do
wysokoÊci udzia∏ów okreÊlonych przez Ubezpieczonego.

2. Je˝eli Ubezpieczony wskaza∏ kilku Uposa˝onych i nie
oznaczy∏ ich udzia∏ów albo oznaczy∏ udzia∏y tylko niektórych
z Uposa˝onych, uwa˝a si´, ˝e ich udzia∏y w ca∏oÊci albo 
w nieoznaczonej cz´Êci Êwiadczenia ubezpieczeniowego sà
równe.

§ 39

WSKAZANIE UPOSA˚ONEGO

W trakcie zawierania Umowy ubezpieczenia, jak i w czasie jej
trwania Ubezpieczony mo˝e Uposa˝onego wskazaç, zmieniç
lub odwo∏aç. Wskazanie, o ile nie zosta∏o dokonane we wniosku
ubezpieczeniowym, zmiana lub odwo∏anie dokonywane jest
przez Ubezpieczonego na wniosku zmian w polisie
ubezpieczeniowej.

§ 40

BRAK UPOSA˚ONEGO. OSOBY UPRAWNIONE

1. Je˝eli w dniu zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego nie ma
Uposa˝onych G∏ównych ani Uposa˝onych Zast´pczych,
Êwiadczenie ubezpieczeniowe w pierwszej kolejnoÊci
przypada ma∏˝onkowi i dzieciom Ubezpieczonego. 
W przypadku braku ma∏˝onka i dzieci Ubezpieczonego,
Êwiadczenie ubezpieczeniowe przypada rodzicom
Ubezpieczonego, a w przypadku braku rodziców
Ubezpieczonego przypada ono rodzeƒstwu
Ubezpieczonego.

2. W ramach danej kategorii osób uprawnionych Êwiadczenie
ubezpieczeniowe przypada wszystkim osobom w cz´Êciach
równych; w przypadku, gdy którakolwiek z osób
uprawnionych nie do˝yje dnia zajÊcia wypadku
ubezpieczeniowego, Êwiadczenie ubezpieczeniowe
przypada pozosta∏ym przy ˝yciu osobom tak˝e w cz´Êciach
równych.

§ 41

WYKLUCZENIE

Âwiadczenie nie przys∏uguje osobie, która umyÊlnie przyczyni∏a
si´ do Êmierci Ubezpieczonego.  

§ 42

UPRAWNIONY, KTÓRY PONIÓS¸ KOSZTY POGRZEBU

Je˝eli w dniu zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego nie ˝yje
˝adna z osób, o których mowa w § 36, § 37 i § 40, Êwiadczenie
ubezpieczeniowe zostanie wyp∏acone temu, kto pokry∏ wydatki
zwiàzane z pogrzebem Ubezpieczonego do wysokoÊci tych
wydatków, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci Êwiadczenia
ubezpieczeniowego.

§ 43

PODSTAWA ODMOWY WYP¸ATY

Towarzystwo odmawiajàc wyp∏aty Êwiadczenia
ubezpieczeniowego podaje okolicznoÊci oraz podstaw´
prawnà, uzasadniajàcà ca∏kowità albo cz´Êciowà odmow´
wykonania zobowiàzania.   

§ 44

KULANCJA

Towarzystwo mo˝e dobrowolnie, w ca∏oÊci lub cz´Êci, wyp∏aciç
Êwiadczenie ubezpieczeniowe, je˝eli obowiàzek taki nie wynika
z Umowy ubezpieczenia, a przemawiajà za tym zasada
wspó∏˝ycia spo∏ecznego, zasada s∏usznoÊci lub zasada
uczciwego obrotu.

XII. OÂWIADCZENIA I ZAWIADOMIENIA

§ 45

FORMA PISEMNA

1. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia, jakie w zwiàzku 
z Umowà ubezpieczenia sk∏adajà sobie strony, powinny byç
dokonywane pod rygorem niewa˝noÊci na piÊmie za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pisemnym
potwierdzeniem przyj´cia. Wszelkie zawiadomienia 
i oÊwiadczenia kierowane wobec Towarzystwa wywierajà
skutek prawny wobec Towarzystwa z chwilà dor´czenia. 

2. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia powinny zawieraç
dane Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, je˝eli jest innà
osobà ni˝ Ubezpieczajàcy, numer Polisy ubezpieczeniowej,
a w przypadku druków wp∏aty sk∏adki wszystkie dane
umieszczone na oryginale druku wp∏aty pod rygorem ich
nieskutecznoÊci wobec Towarzystwa.

§ 46

MIEJSCE Z¸O˚ENIA OÂWIADCZENIA

1. Towarzystwo, Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony, Uposa˝ony
lub inna osoba uprawniona zobowiàzane sà do
niezw∏ocznego powiadamiania o zmianach w danych
dotyczàcych nazwy, imienia i nazwiska, adresu siedziby,
miejsca zamieszkania lub innych danych zamieszczonych 
w Polisie ubezpieczeniowej, w szczególnoÊci przez
wype∏nienie wniosku o zmian´ w polisie ubezpieczeniowej.

2. W przypadku gdy jedna z osób wskazanych powy˝ej
zmieni∏a adres siedziby albo miejsca zamieszkania i nie
powiadomi∏a o tym fakcie pozosta∏ych osób, przyjmuje si´,
˝e oÊwiadczenie albo zawiadomienie skierowane wobec tej
osoby pod ostatni wskazany adres siedziby albo miejsca
zamieszkania wywiera skutki prawne po up∏ywie 30 dni od
dnia jego wys∏ania.

XIII. POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 47

CESJA PRAW

Ubezpieczajàcy mo˝e przenieÊç wierzytelnoÊç wynikajàcà 
z Umowy ubezpieczenia wy∏àcznie za zgodà Towarzystwa.

§ 48

KWOTY I WARTOÂCI MINIMALNE

W dniu zatwierdzenia niniejszych Warunków Towarzystwo 
w tabeli kwot i op∏at okreÊli wysokoÊç minimalnej sk∏adki
regularnej, minimalnej sumy ubezpieczenia oraz op∏aty 
za wypowiedzenie.

§ 49

TRYB ODWO¸AWCZY ORAZ W¸AÂCIWOÂå SÑDOWA

1. Je˝eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub inna osoba
uprawniona nie zgadza si´ z ustaleniami Biura Ubezpieczeƒ
i Obs∏ugi Towarzystwa co do wysokoÊci przyznanego
Êwiadczenia albo co do odmowy zaspokojenia roszczeƒ,
mo˝e w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
w tej sprawie zg∏osiç na piÊmie wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Towarzystwa.

2. Zarzàd Towarzystwa jest zobowiàzany rozpatrzyç spraw´
i zawiadomiç Ubezpieczonego lub innà osob´ uprawnionà

o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
3. Ubezpieczony (Ubezpieczajàcy) mo˝e dochodziç roszczeƒ

na drodze sàdowej, z pomini´ciem post´powania
odwo∏awczego.

4. Powództwo o roszczenia wynikajàce z Umowy
ubezpieczenia mo˝na wytoczyç przez sàd w∏aÊciwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego, Uposa˝onego lub innej osoby
uprawnionej z Umowy ubezpieczenia albo sàd w∏aÊciwy
wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej.  

§ 50

REGULACJE USTAWOWE

1. W sprawach nie uregulowanych Warunkami lub
postanowieniami Umowy ubezpieczenia majà zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz inne stosowne powszechnie
obowiàzujàce przepisy  prawa.

2. Opodatkowanie zobowiàzaƒ Towarzystwa regulujà
obowiàzujàce przepisy prawa dotyczàce podatku
dochodowego, w szczególnoÊci przepisy ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. 

§ 51

WEJÂCIE W ˚YCIE 

Warunki wchodzà w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2006 roku i majà
zastosowanie do wniosków ubezpieczeniowych sk∏adanych po
tym dniu. 

§ 52

ZATWIERDZENIE

Warunki zosta∏y zatwierdzone przez zarzàd Towarzystwa
uchwa∏à nr 4/2006 z dnia 14 marca 2006 roku.

03

Cz∏onek Zarzàdu Prezes Zarzàdu
Marcin Kotulski Piotr Narloch
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