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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA

RODZINY UBEZPIECZONEGO

1. Zawierana na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego
Ubezpieczenia Rodziny Ubezpieczonego (zwanych dalej OWDU) Umowa
Dodatkowa, rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie „BEZPIECZNA FIRMA”.

2. Wszelkie określenia, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Ogól-
nych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Rodziny Ubezpieczonego,
a zdefiniowane zostały w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpiecze-
nia na Życie „BEZPIECZNA FIRMA”, stosuje się odpowiednio.

DEFINICJE

§ 1
Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia użyto określenia:

1) członek Rodziny Ubezpieczonego – rozumie się przez to Małżonka
Ubezpieczonego, Dziecko Ubezpieczonego, Rodzica Ubezpieczonego
i Rodzica Małżonka Ubezpieczonego;

2) Dziecko Ubezpieczonego – rozumie się przez to dziecko własne, przy-
sposobione lub pasierba;

3) Małżonek Ubezpieczonego – rozumie się przez to osobę, z którą Ubez-
pieczony pozostaje w związku małżeńskim, w dniu zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego;

4) Rodzic Ubezpieczonego – rozumie się przez to rodzica Ubezpieczonego
lub ojczyma i macochę Ubezpieczonego jeżeli w dniu zdarzenia ubezpie-
czeniowego, nie żyje odpowiednio ojciec lub matka Ubezpieczonego;

5) Rodzic Małżonka Ubezpieczonego – rozumie się przez to rodzica Mał-
żonka Ubezpieczonego lub ojczyma i macochę Małżonka Ubezpie-
czonego jeżeli w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego, nie żyje odpowie-
dnio ojciec lub matka Małżonka Ubezpieczonego;

6) zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie Dziecka Ubezpieczo-
nego – rozumie się przez to zgon Ubezpieczonego, który nastąpił:
a) przed ukończeniem przez Dziecko Ubezpieczonego 18 roku życia,
b) przed ukończeniem przez Dziecko Ubezpieczonego 24 roku życia –

jeżeli kontynuuje naukę w szkole działającej na podstawie ustawy
o szkolnictwie wyższym lub ustawy o wyższych szkołach zawodowych,

c) bez względu na wiek Dziecka Ubezpieczonego – jeżeli Dziecko jest
niezdolne do podjęcia jakiejkolwiek pracy zawodowej;

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 2
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Członka Rodziny Ubezpieczonego.
2. Z tytułu zajścia zdarzeń, o których mowa poniżej, „POLISA-ŻYCIE” S. A.

wypłaci świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej, w wysokości odpowia-
dającej procentowi sumy ubezpieczenia wynikającej z Umowy
Podstawowej:
1) z tytułu zgonu Małżonka Ubezpieczonego – 50%,
2) z tytułu zgonu Małżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśli-

wego wypadku, jeżeli zgon nastąpił nie później niż 180 dni od daty
nieszczęśliwego wypadku będącego jego bezpośrednią i wyłączną
przyczyną – dodatkowo 50%, niezależnie od świadczenia, o którym
mowa w pkt 1),

3) z tytułu narodzin Dziecka Ubezpieczonemu – 10%,
4) z tytułu zgonu Ubezpieczonego powodującego osierocenie Dziecka

Ubezpieczonego – 10% dla każdego Dziecka Ubezpieczonego,
5) z tytułu zgonu Dziecka Ubezpieczonego – 10%,
6) z tytułu zgonu Rodzica Ubezpieczonego – 10%,
7) z tytułu zgonu Rodzica Małżonka Ubezpieczonego – 10%.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 3
1. Z zachowaniem okresu karencji, odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A.

w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się – i trwa z zastrzeżeniem
postanowień § 4 – z pierwszym dniem odpowiedzialności, z tytułu Umowy
Podstawowej w stosunku do tego Ubezpieczonego lub od rocznicy obo-
wiązywania Umowy Ubezpieczenia, w której rozszerzony zostaje zakres
ochrony ubezpieczeniowej o zdarzenia ubezpieczeniowe wynikające
z Umowy Dodatkowej.

2. Okres karencji wynosi:
1) dla zgonu Małżonka Ubezpieczonego – 3 miesiące;
2) dla narodzin Dziecka Ubezpieczonemu – 9 miesięcy;

3) dla zgonu Ubezpieczonego powodującego osierocenie Dziecka –
6 miesięcy;

4) dla zgonu Rodzica Ubezpieczonego – 6 miesięcy;

5) dla zgonu Rodzica Małżonka Ubezpieczonego – 6 miesięcy.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-7, okresy karencji, o których mowa
w ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych
znajdujących się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, którą objęty był
Ubezpieczony przez okres co najmniej 10 miesięcy bezpośrednio poprze-
dzających pierwszy dzień odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy
Dodatkowej.

4. Zniesienie karencji na zasadach, o których mowa w ust. 3 następuje pod
warunkiem, że po objęciu ochroną ubezpieczeniową z tytułu niniejszej
Umowy Dodatkowej, Ubezpieczonemu nie przysługuje ochrona ubezpie-
czeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia, na którą powołał się w celu
zniesienia karencji.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3:

1) Ubezpieczony zobowiązany jest do udokumentowania objęcia go
ochroną ubezpieczeniową przed pierwszym dniem odpowiedzialności
„POLISA-ŻYCIE” S. A., faktu jej wygaśnięcia, a także wysokości
dotychczas przysługujących świadczeń;

2) Jeżeli wysokość świadczeń z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych znaj-
dujących się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, którą uprzednio
objęty był dany Ubezpieczony jest niższa od przysługujących z tytułu
niniejszej Umowy Dodatkowej, to w okresie karencji, o którym mowa
w ust. 2 świadczenie wypłacane jest w wysokości świadczenia przysłu-
gującego z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia;

3) Jeżeli wysokość świadczeń z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych znaj-
dujących się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, którą uprzednio
objęty był dany Ubezpieczony jest wyższa od przysługujących z tytułu
niniejszej Umowy Dodatkowej, to w okresie karencji, o którym mowa
w ust. 2 świadczenie wypłacane jest w wysokości świadczenia przysłu-
gującego z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej.

6. Brak karencji ma zastosowanie do wszystkich zdarzeń ubezpieczenio-
wych w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową grupy liczącej więcej
niż 20 Pracowników Ubezpieczającego.

7. Brak karencji ma zastosowanie do wszystkich ryzyk w przypadku objęcia
ochroną ubezpieczeniową grupy stanowiącej 100% ogółu pracowników
zatrudnionych przez Ubezpieczającego, która przez okres co najmniej
10 miesięcy bezpośrednio poprzedzający pierwszy dzień odpowiedzialno-
ści z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia była objęta ochroną z tytułu
innej grupowej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7:

1) ma zastosowanie karencja, o której mowa w ust 2 na różnicę wysoko-
ści świadczeń, w okresie której świadczenia wypłacane są na
zasadach określonych w ust. 5 pkt 2) i pkt 3),

2) Ubezpieczający zobowiązany jest do złożenia równocześnie z wnios-
kiem o zawarcie umowy ubezpieczenia pisemnego oświadczenia, że
przystępująca do ubezpieczenia grupa spełnia łącznie warunki, o któ-
rych mowa w ust. 7.

9. Niezależnie od zwolnienia z okresów karencji, udzielonego na podstawie
ustępów powyższych, okresy karencji mają zastosowanie w stosunku do
Ubezpieczonego, gdy:

1) Ubezpieczony jest Pracownikiem Ubezpieczającego w dniu rozpoczę-
cia odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej
i deklaracja zgody wpłynęła do „POLISA-ŻYCIE” S. A. po upływie
3 miesięcy od tej daty,

2) Ubezpieczony jest Pracownikiem, który został zatrudniony przez Ubez-
pieczającego po dniu rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu niniejszej
Umowy Dodatkowej i deklaracja zgody wpłynęła do „POLISA-
-ŻYCIE” S. A. po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia.

10. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. z tytułu Umowy Dodatkowej
wygasa w stosunku do Ubezpieczonego w dniu zakończenia odpowie-
dzialności z tytułu Umowy Podstawowej.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 4

Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. z tytułu zajścia zdarzenia ubezpie-
czeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy
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Dodatkowej, jest wyłączona w przypadkach określonych w Umowie Podsta-
wowej a dodatkowo w zakresie zgonu Małżonka Ubezpieczonego w następ-
stwie nieszczęśliwego wypadku jeżeli wypadek był wynikiem:

1) prowadzenia przez Małżonka Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego
lub innego pojazdu drogowego po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych
podobnie działających środków;

2) prowadzenia przez Małżonka Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego
lub innego pojazdu drogowego bez wymaganych i ważnych uprawnień lub
bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu;

3) katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne eks-
ploatowane przez koncesjonowanych przewoźników, gdy Małżonek
Ubezpieczonego był członkiem załogi lub pasażerem statku powietrznego;

4) uprawiania następujących sportów:
a) szybownictwa, lotniarstwa – w tym paralotniarstwa, spadochroniarstwa,
b) sportów lotniczych,
c) nurkowania,
d) sportów walki,
e) sportów motorowych, motocyklowych i motorowodnych,
f) wszelkich form alpinizmu,
g) speleologii,
h) sportów ekstremalnych.

SKŁADKA

§ 5
1. Składkę z tytułu Umowy Dodatkowej opłaca Ubezpieczający, w terminach

i z częstotliwością opłacania składki z tytułu Umowy Podstawowej.
2. Wysokość składki z tytułu Umowy Dodatkowej wskazana jest w polisie lub

aneksie do Umowy Ubezpieczenia.

ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA

§ 6
1. W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową

w ramach niniejszej Umowy Dodatkowej, innych niż określone w § 2 ust. 2
pkt 4 uprawnionym do świadczenia jest Ubezpieczony.

2. Jeżeli Ubezpieczony nie zdecyduje inaczej, osobą uprawnioną do otrzy-
mania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego powodującego
osierocenie Dziecka (§ 2 ust. 2 pkt 4) jest Dziecko (dzieci) Ubezpie-
czonego.

3. W imieniu Dziecka, które nie ukończyło 18-ego roku życia, występuje jego
przedstawiciel ustawowy.

4. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem
ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej, doku-
mentami potrzebnymi do ustalenia świadczenia są w zależności od
zdarzenia ubezpieczeniowego w szczególności:

1) w przypadku zgonu Małżonka Ubezpieczonego
a) odpis skrócony aktu zgonu Małżonka Ubezpieczonego,
b) odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek z Ubezpieczonym

nie wynika z aktu zgonu
c) dokument stwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do

karty zgonu)
d) dokumenty potwierdzające związek przyczynowy pomiędzy wypad-

kiem, a zgonem – w przypadku zgonu Małżonka Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

2) w przypadku narodzin Dziecka Ubezpieczonemu: odpis skrócony aktu
urodzenia Dziecka Ubezpieczonego;

3) w przypadku zgonu Dziecka Ubezpieczonego:
a) odpis skrócony aktu zgonu Dziecka Ubezpieczonego,
b) dokument stwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do

karty zgonu);
4) w przypadku zgonu Ubezpieczonego powodującego osierocenia

Dziecka Ubezpieczonego:
a) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
b) dokument stwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do

karty zgonu),
c) dokumenty potwierdzające prawo do występowania o świadczenie

osób, które ukończyły 18 rok życia (np. zaświadczenie o kontynuo-
waniu nauki, decyzja o niezdolności do podjęcia jakiejkolwiek pracy
zawodowej, itp.)

5) w przypadku zgonu Rodzica Ubezpieczonego:
a) odpis skrócony aktu zgonu Rodzica Ubezpieczonego,
b) dokument stwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do

karty zgonu);
6)w przypadku zgonu Rodzica Małżonka Ubezpieczonego:

a) odpis skrócony aktu zgonu Rodzica Małżonka Ubezpieczonego
b) dokument stwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do

karty zgonu)
c) aktualny odpis aktu małżeństwa.

5. W zależności od okoliczności „POLISA-ŻYCIE” S. A. może zażądać
innych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia zasadności roszczenia.

6. Wszelkie dokumenty roszczeniowe winny mieć postać oryginału bądź
kopii uwierzytelnionej notarialnie lub przez uprawnionego pracownika
„POLISA-ŻYCIE” S. A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7
We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszymi OWDU, odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpie-
czenia na Życie „BEZPIECZNA FIRMA”.


