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OGÓLNE WARUNKI 
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE  

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 
1.   Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie stosuje się do umów ubezpieczenia grupowego na życie zawieranych przez  

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie stanowią integralną część Umowy 
ubezpieczenia zawartej na ich podstawie. 

2.  Prawa i obowiązki stron odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie reguluje Umowa ubezpieczenia.

DEFINICJE
§ 2 
W  niniejszych Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie, zwanych dalej OWU, Umowach Dodatkowych, załącznikach, aneksach  
oraz wszelkich dokumentach wystawianych w związku z Umową ubezpieczenia, poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia: 
1. Pramerica Życie TUiR SA – Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 23;
2.  Certyfikat Ubezpieczenia – dokument potwierdzający datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przez Pramerica Życie TUiR SA, zakres i wysokości 

Sum Ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, przekazywany Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego;
3.  Graniczna Suma Ubezpieczenia – Suma Ubezpieczenia, do wysokości której Pramerica Życie TUiR SA przyjmuje Ubezpieczonego do ubezpieczenia bez 

konieczności przeprowadzenia dodatkowej oceny ryzyka;
4.  Kwotacja – wstępna kalkulacja kosztu ubezpieczenia, przygotowana przez Pramerica Życie TUiR SA na podstawie danych przedstawionych przez 

podmiot składający wniosek o  Kwotację, opracowany przed złożeniem Wniosku Ubezpieczającego o Zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Kwotacja  
nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego;

5.  Miesiąc Polisowy – okres jednego miesiąca liczony odpowiednio od pierwszego lub piętnastego dnia miesiąca, w  którym weszła w  życie Umowa 
ubezpieczenia, a następnie każdy kolejny taki okres liczony od upływu poprzedniego okresu; 

6.  Poprzednia umowa ubezpieczenia grupowego – program ubezpieczenia grupowego funkcjonujący u  danego Ubezpieczającego bezpośrednio 
przed zawarciem niniejszej umowy, zawarty z innym zakładem ubezpieczeń niż Pramerica Życie TUiR SA; 

7.  Prolongata płatności – liczba dni, o które Pramerica Życie TUiR SA odroczyła opłacenie Składki, liczona od dnia następującego po upływie terminu 
płatności;

8.  Rok Ubezpieczenia – okres pierwszych dwunastu miesięcy, liczony od daty wejścia w życie Umowy ubezpieczenia, oraz każdy kolejny taki okres, liczony 
od upływu poprzedniego okresu;

9. Składka – składka z tytułu Umowy ubezpieczenia, której wysokość, częstotliwość oraz okres opłacania podane są w Specyfikacji Polisy;
10.  Specyfikacja Polisy – doręczany Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia, określający 

w szczególności: ewentualne odstępstwa od OWU, zakres ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia, uprawnionych do ubezpieczenia, wysokość 
Sum Ubezpieczenia oraz Świadczeń, wysokość i okres płatności Składek;

11. Stawka ubezpieczeniowa – wyrażona w promilach wysokość Składki należnej od określonej Sumy Ubezpieczenia;
12. Suma Ubezpieczenia – kwota określona w Specyfikacji Polisy, stanowiąca podstawę do określenia wysokości Świadczenia;
13.  Świadczenie – wypłata jednorazowa lub w ratach (jeśli tak przewiduje Umowa), dokonana na rzecz Ubezpieczonego, Uposażonych lub innych osób 

uprawnionych zgodnie z Umową ubezpieczenia;
14.  Świadczenie pracy – wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy na rzecz Ubezpieczającego w miejscu zatrudnienia lub w miejscu wykonywania 

pracy wskazanym przez Ubezpieczającego. Pojęcie „Świadczenie pracy” będzie odnosić się także do dni ustawowo lub regulaminowo wolnych od pracy, 
jeżeli pracownik wykonywał pracę na rzecz Ubezpieczającego w dniu bezpośrednio je poprzedzającym, pod warunkiem że pracownik nie był w tym dniu 
niezdolny do pracy;

15.  Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w Umowie ubezpieczenia, 
która zawarła Umowę ubezpieczenia z Pramerica Życie TUiR SA, zobowiązana do opłacania Składek;

16.  Ubezpieczony – osoba fizyczna, Świadcząca pracę na rzecz Ubezpieczającego, a także Ubezpieczający będący osobą fizyczną, których życie lub zdrowie 
jest chronione Umową ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego i  za zgodą Pramerica Życie TUiR SA definicja Ubezpieczonego może zostać 
rozszerzona, co zostanie potwierdzone w Specyfikacji Polisy;

17.  Uposażony – podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, uprawniony do otrzymania Świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego;
18.  Umowa ubezpieczenia – Umowa Podstawowa, Umowy Dodatkowe oraz Specyfikacja Polisy, zawarta między Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA 

za uprzednią zgodą Ubezpieczonego; 
19. Umowa Podstawowa – umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego na podstawie niniejszych OWU;
20.  Umowa Dodatkowa – Umowa ubezpieczenia, rozszerzająca zakres ochrony udzielanej przez Pramerica Życie TUiR SA o  dodatkowe zdarzenia 

ubezpieczeniowe, zawierana na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, łącznie z Umową Podstawową 
lub w czasie obowiązywania Umowy Podstawowej, pod warunkiem zaakceptowania powyższego wniosku przez Pramerica Życie TUiR SA, której zawarcie 
będzie potwierdzone w Specyfikacji Polisy;

21. Wiek Ubezpieczonego – liczba ukończonych, pełnych lat życia Ubezpieczonego;
22.  Wniosek Przystąpienia do Ubezpieczenia – oświadczenie woli przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia na życie, składane na formularzu 

Pramerica Życie TUiR SA przez osobę ubiegającą się o objęcie ochroną ubezpieczeniową, przekazywane Pramerica Życie TUiR SA przez Ubezpieczającego, 
obejmujące oświadczenia i wyjaśnienia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego;

23.  Wniosek Ubezpieczającego o Zawarcie Umowy Ubezpieczenia – oświadczenie woli zawarcia Umowy ubezpieczenia składane przez Ubezpieczającego 
na formularzu Pramerica Życie TUiR SA, obejmujące dane niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia.
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PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
§ 3 
1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo zdrowie Ubezpieczonego oraz życie  

lub zdrowie członków rodziny Ubezpieczonego.
2.  Zakres ubezpieczenia w ramach Umowy Podstawowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.
3. Zakres Umowy ubezpieczenia może obejmować inwestowanie środków Ubezpieczonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
4. Specyfikacja Polisy określa Sumy Ubezpieczenia właściwe dla Umowy Podstawowej i Umów Dodatkowych. 
5.  Jeżeli wysokość Sumy Ubezpieczenia przekracza Graniczną Sumę Ubezpieczenia, Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo do oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego, co oznacza że Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od Ubezpieczonego oświadczeń i dokumentów dotyczących jego stanu 
zdrowia oraz skierować go na badania lekarskie (z wyłączeniem badań genetycznych).

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 4 
1.  Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie Kwotacji potwierdzonej przez Ubezpieczającego we Wniosku Ubezpieczającego o  Zawarcie Umowy 

Grupowego Ubezpieczenia na Życie lub w innym dokumencie zaakceptowanym przez Pramerica TUiR SA, pod warunkiem opłacenia Składki oraz dostarczenia:
  a)  oryginałów prawidłowo wypełnionych Wniosków Przystąpienia do Ubezpieczenia osób, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową 

w dniu wejścia Umowy ubezpieczenia w życie;
  b) listy osób przystępujących do Umowy ubezpieczenia na formularzu Pramerica Życie TUiR SA;
  c) kopii odpisu z KRS lub kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
  d) innych dokumentów wskazanych przez Pramerica Życie TUiR SA.
2.  Jeżeli informacje zawarte w  dokumentach, o  których mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, w  znaczący sposób różnią się od tych przekazanych  

do przygotowania Kwotacji lub w  przypadku ryzyka odbiegającego od dopuszczalnego ryzyka ubezpieczeniowego, Pramerica Życie TUiR SA ma 
prawo zaproponować zawarcie Umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach lub odmówić zawarcia Umowy ubezpieczenia, o czym poinformuje 
Ubezpieczającego na piśmie. 

3.  Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu zostały wypełnione nieprawidłowo lub są niekompletne, Pramerica Życie TUiR SA zwróci się 
do Ubezpieczającego na piśmie o uzupełnienie brakującej dokumentacji lub o sporządzenie nowego wniosku. Po bezskutecznym upływie 30 dni od dnia 
doręczenia Ubezpieczającemu przez Pramerica Życie TUiR SA pisma o uzupełnienie brakującej dokumentacji lub o sporządzenie nowego wniosku przyjmuje 
się, że Ubezpieczający cofnął wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia może być składany wielokrotnie.

4.  Wszelkie oświadczenia Ubezpieczonych składane w  związku z  zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w  trakcie jej trwania nie mogą być składane 
wcześniej niż 14 dni przed dniem ich wymagalności.

5.  Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od Ubezpieczającego i  Ubezpieczonego wszelkich dodatkowych 
informacji niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, jak również może skierować Ubezpieczonego na badania medyczne, których zakres 
zostanie określony przez Pramerica Życie TUiR SA w skierowaniu. Badania medyczne przeprowadzane są w placówkach opieki medycznej lub gabinetach 
lekarskich wskazanych przez Pramerica Życie TUiR SA, na koszt Pramerica Życie TUiR SA.

6.  Ubezpieczający i  Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia zgodnych z  prawdą, wyczerpujących odpowiedzi na pytania Pramerica Życie TUiR SA 
zawarte we Wniosku Przystąpienia do Ubezpieczenia oraz w innych dodatkowych dokumentach niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 
W razie niedopełnienia powyższego obowiązku przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Pramerica Życie TUiR SA nie ponosi odpowiedzialności  
za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli powyższy obowiązek nie został dopełniony z winy umyślnej Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego, w  razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe i  jego następstwa są skutkiem okoliczności, które nie zostały 
podane do wiadomości Pramerica Życie TUiR SA, co powoduje wyłączenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA za skutki tych okoliczności.

7.  Jeżeli do zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie trzech lat od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej danego Ubezpieczonego,  
Pramerica Życie TUiR SA nie może podnieść zarzutu, że przy przystępowaniu do ubezpieczenia podano informacje nieprawdziwe, w  szczególności  
że została zatajona choroba Ubezpieczonego.

ROZPOCZĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA 
§ 5
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku, liczonego od daty wejścia w życie Umowy ubezpieczenia określonej w Specyfikacji Polisy.
2.  W przypadku wątpliwości Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu przez Pramerica Życie TUiR SA Specyfikacji 

Polisy. Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA może rozpocząć się innego dnia niż dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia.
3.  Jeżeli w terminie 7 dni od dostarczenia Ubezpieczającemu Specyfikacji Polisy wraz z pisemną informacją dotyczącą postanowień mniej korzystnych niż 

te, o które Ubezpieczający wnioskował, Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu na piśmie, Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą na warunkach w niej 
określonych.

4.  Umowa ubezpieczenia będzie automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy, o  ile żadna ze Stron nie postanowi inaczej, z  zastrzeżeniem  
że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub przedłużenie jej na zmienionych warunkach 
zostanie wysłane przez Stronę najpóźniej na 30 dni przed końcem danego Roku Ubezpieczenia.

5.  W przypadku opłacenia kolejnej Składki przez Ubezpieczającego w zaproponowanej przez Pramerica Życie TUiR SA wysokości, wynikającej wyłącznie 
ze zmiany Stawek ubezpieczeniowych, uznaje się, że Ubezpieczający zaakceptował propozycję przedłużenia Umowy ubezpieczenia na zmienionych 
warunkach.

6.  Umowy Dodatkowe mogą zostać zawarte jednocześnie z datą zawarcia Umowy ubezpieczenia lub w terminie późniejszym, uzgodnionym pomiędzy 
Stronami. 

7. Przystąpienie do Umowy Dodatkowej możliwe jest wyłącznie w przypadku przystąpienia do Umowy Podstawowej.
8. Rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami Specyfikacji Polisy a postanowieniami OWU rozstrzyga Specyfikacja Polisy.
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 6 
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia poprzez doręczenie Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia w  terminie 7 dni  
(jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą) lub 30 dni (w  pozostałych przypadkach) od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia. W  przypadku odstąpienia  
od Umowy ubezpieczenia Pramerica Życie TUiR SA zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą Składkę, przy czym Pramerica Życie TUiR SA ma prawo zatrzymać 
część Składki należnej za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 7 
1.  Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana przez Ubezpieczającego w  każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym na piśmie z  zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z 1. dniem Miesiąca Polisowego następującego 
bezpośrednio po dniu, w którym Pramerica Życie TUiR SA otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu. 

2. Równocześnie z rozwiązaniem Umowy Podstawowej ulegają rozwiązaniu wszelkie Umowy Dodatkowe. 
3. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu także w przypadku określonym w § 11 ust. 4.

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 8
1. Zmiana zapisów Umowy ubezpieczenia: 
  a) wymaga uzgodnień pomiędzy Stronami, potwierdzonych w formie pisemnej;
  b) wymaga dla swej skuteczności uprzedniej zgody Ubezpieczonego, jeżeli narusza ona jego prawa lub prawa Uposażonego. 
2.  Ubezpieczający obowiązany jest do przekazania Ubezpieczonemu informacji o zmianie warunków Umowy ubezpieczenia lub zmianie prawa właściwego 

dla Umowy ubezpieczenia przed wyrażeniem zgody przez Ubezpieczającego na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego 
dla Umowy ubezpieczenia.

3.  W  przypadku zmian warunków Umowy ubezpieczenia, które naruszają prawa Ubezpieczonego lub Uposażonego, Ubezpieczający jest obowiązany  
do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczonego na dokonanie tych zmian, która będzie obejmowała także wysokość Sumy Ubezpieczenia.

4.  W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej Ubezpieczający ponosi wobec Ubezpieczonego odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych.

5.  Przed upływem każdego Roku Ubezpieczenia, zgodnie z  aktualnymi danymi Ubezpieczonych Pramerica Życie TUiR SA ustala zakres ubezpieczenia, 
wysokości Sum Ubezpieczenia, Stawek i Składek, które będą obowiązywały w kolejnym Roku Ubezpieczenia, zawiadamiając o tym Ubezpieczającego 
zgodnie z  postanowieniami zawartymi w  § 5 ust. 4. Złożona w  formie pisemnej, nie później niż w  dniu rocznicy Umowy ubezpieczenia, odmowa 
Ubezpieczającego przyjęcia zaproponowanych warunków jest równoznaczna ze złożeniem przez Ubezpieczającego oświadczenia o nieprzedłużaniu 
Umowy ubezpieczenia na kolejny Rok Ubezpieczenia.

6.  Na 30 dni przed każdą rocznicą Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający może poprzez złożenie wniosku, po wyrażeniu zgody przez Pramerica Życie TUiR SA, 
zmienić warunki Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu

ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 9
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do wypełniania obowiązków niezbędnych do realizacji Umowy ubezpieczenia, a w szczególności:
  a) terminowego przekazywania Składek należnych z tytułu Umowy ubezpieczenia za wszystkich Ubezpieczonych;
  b)  dostarczania do Pramerica Życie TUiR SA listy osób przystępujących do Umowy ubezpieczenia wraz z ich Wnioskami Przystąpienia do Ubezpieczenia 

przed datą objęcia ich ochroną ubezpieczeniową;
  c) przekazywania Ubezpieczonym Certyfikatów Ubezpieczenia przygotowanych przez Pramerica Życie TUiR SA;
  d)  niezwłocznego informowania Pramerica Życie TUiR SA o zmianie wszelkich danych dotyczących Ubezpieczonych i Ubezpieczającego, mających 

wpływ na Umowę ubezpieczenia;
  e) udostępniania Ubezpieczonym postanowień dotyczących warunków Umowy ubezpieczenia;
  f )  zobowiązuje się udostępnić do wglądu Pramerica Życie TUiR SA dokumenty znajdujące się w  jego posiadaniu, mające znaczenie  

dla odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu Umowy ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia, jak również wysokości składki. 
2.  Pramerica Życie TUiR SA zobowiązana jest do prawidłowego i  terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z  Umowy ubezpieczenia, 

a w szczególności:
  a)  pisemnego informowania Ubezpieczającego o  zmianach warunków Umowy ubezpieczenia lub zmianie prawa właściwego dla Umowy 

ubezpieczenia, z określeniem wpływu tych zmian na wartość Świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia;
  b) pisemnego informowania Ubezpieczającego o proponowanych zmianach w Umowie ubezpieczenia;
  c) przygotowywania dla Ubezpieczonych Certyfikatów Ubezpieczenia informujących o Sumach Ubezpieczenia i Składce należnej;
  d)  informowania Ubezpieczonego, Uposażonych lub innych uprawnionych do otrzymania Świadczenia o dokumentach niezbędnych do ustalenia 

odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA;
  e) wykonywania zobowiązań Pramerica Życie TUiR SA wynikających z § 20. 

SKŁADKA 
§ 10
1.  Składka z  tytułu Umowy Podstawowej i Umów Dodatkowych kalkulowana jest na podstawie Sum Ubezpieczenia i uzależniona jest od oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego dokonanej przez Pramerica Życie TUiR SA w oparciu o wiek Ubezpieczonego, jego stan zdrowia, zakres udzielanej ochrony, liczbę 
Ubezpieczanych osób, rodzaj wykonywanej pracy. Składka uzależniona jest również od okresu ograniczonej ochrony.

2.  Specyfikacja Polisy określa wysokość stawek wyrażonych w promilach dla Umowy Podstawowej oraz Umów Dodatkowych, Składki za poszczególne 
umowy ubezpieczenia oraz termin i tryb płatności.
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3.  Składki należne z  tytułu Umowy ubezpieczenia winny być płacone przez Ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy  
Pramerica Życie TUiR SA. Numer rachunku bankowego Pramerica Życie TUiR SA zamieszczony jest w Specyfikacji Polisy.

4. Składkę uważa się za opłaconą w dacie uznania rachunku bankowego Pramerica Życie TUiR SA.
5.  Ubezpieczający, najpóźniej w  ostatnim dniu Miesiąca Polisowego poprzedzającego okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej, przesyła w  wersji 

elektronicznej i  w  formie wydruku zestawienie według wzoru uzgodnionego między stronami, określające listę Ubezpieczonych oraz kwotę Składki 
odprowadzonej na rzecz każdego z nich. 

PROLONGATA PŁATNOŚCI
§ 11
1.  Dopuszczalny okres Prolongaty płatności Składek wynosi 30 dni, z wyjątkiem terminu płatności pierwszej Składki, której termin wymagalności przypada 

na dzień poprzedzający datę wejścia w życie Umowy ubezpieczenia.
2. W okresie Prolongaty ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianie i nie nalicza się odsetek za zwłokę. 
3.  W  przypadku nieopłacenia Składki przez Ubezpieczającego w  terminie wymagalności Pramerica Życie TUiR SA pisemnie wezwie Ubezpieczającego  

do opłacenia Składki, wyznaczając dodatkowy 14 - dniowy termin na zapłatę, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 pkt e).
4.  Jeżeli Składka nie zostanie zapłacona do końca dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Umowę ubezpieczenia uważa 

się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego i rozwiązuje się ona z dniem wyznaczonego dodatkowego terminu, chyba że Pramerica Życie TUiR SA 
i Ubezpieczający porozumieją się odnośnie do dalszego trwania Umowy ubezpieczenia. 

5. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić część Składki należnej za okres, w którym Umowa ubezpieczenia pozostawała w mocy. 
6.  Jeżeli wpłacona kwota jest niższa od wysokości Składki należnej wskazanej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że Składka nie została 

zapłacona. Wpłacona kwota stanowi zaliczkę na poczet Składki należnej.

UPRAWNIENIE DO OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 
§ 12
1.  Uprawnione do objęcia ochroną ubezpieczeniową są osoby fizyczne w  wieku od 18 lat Świadczące pracę na rzecz Ubezpieczającego, a  także 

Ubezpieczający, gdy jest osobą fizyczną, po udokumentowaniu zdolności ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 3 poniżej.
2.  Na wniosek Ubezpieczającego i  za zgodą Pramerica Życie TUiR SA uprawnienie do objęcia ochroną ubezpieczeniową może zostać rozszerzone,  

co zostanie potwierdzone w Specyfikacji Polisy.
3. W Specyfikacji Polisy Pramerica Życie TUiR SA określi wymagania dotyczące potwierdzenia zdolności ubezpieczeniowej grupy zgłaszanej do ubezpieczenia.
4.  Umowa ubezpieczenia może określać odmienne parametry ubezpieczenia dla wyodrębnionych grup Ubezpieczonych (tzw. warianty). Parametry 

ubezpieczenia ustalone w ramach jednego wariantu obowiązują w stosunku do ubezpieczonych do niego przypisanych. 
5.  Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo do zmiany zasad potwierdzenia zdolności ubezpieczeniowej w odniesieniu do osób nowo przystępujących 

w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia. 
6.  Uprawnienia do objęcia ochroną ubezpieczeniową nie nabywają pracownicy czasowo nieświadczący pracy na rzecz Ubezpieczającego. W  stosunku  

do tych osób nabycie uprawnienia jest odroczone do czasu powrotu do Świadczenia pracy na rzecz Ubezpieczającego.
7.  Specyfikacja Polisy określa minimalną liczebność grupy osób spełniających warunki uprawniające do objęcia ubezpieczeniem, wymaganą przez  

Pramerica Życie TUiR SA do zawarcia i trwania Umowy ubezpieczenia. 
8.  Jeżeli w  ostatnim dniu pierwszego Roku Ubezpieczenia lub następnie w  terminach płatności kolejnych Składek nie zostaną spełnione warunki 

przewidziane w ust. 7 niniejszego paragrafu, Umowa ubezpieczenia wygasa z ostatnim dniem Miesiąca Polisowego, w którym Ubezpieczający otrzymał 
od Pramerica Życie TUiR SA zawiadomienie o niespełnieniu tych warunków.

PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA
§ 13
1.  Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które w dniu podpisywania Wniosku Przystąpienia do Ubezpieczenia przebywają na zwolnieniu lekarskim. 
2.  Warunkiem potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej przez Pramerica Życie TUiR SA jest umieszczenie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia na liście 

osób zgłaszanych przez Ubezpieczającego, opłacenie Składki, dostarczenie poprawnie wypełnionego Wniosku Przystąpienia do Ubezpieczenia  
oraz dokumentów potwierdzających zdolność ubezpieczeniową, zgodnie ze Specyfikacją Polisy.

3.  W przypadku przedłużania Umowy ubezpieczenia na kolejny Rok Ubezpieczenia ponowne wyrażenie uprzedniej zgody przez Ubezpieczonego nie jest 
wymagane, o ile zaproponowane zmiany nie naruszają praw Ubezpieczonego i Uposażonego.

4.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Pramerica Życie TUiR SA rozpoczyna się od wskazanego w  Specyfikacji Polisy dnia objęcia ochroną 
ubezpieczeniową, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po opłaceniu składki przez Ubezpieczającego. 

5.  W  przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia po upływie 3 Miesiąca Polisowego od dnia nabycia uprawnienia do ubezpieczenia lub po uprzednim 
wygaśnięciu ubezpieczenia na skutek nieopłacenia należnych Składek objęcie ubezpieczeniem następuje po dostarczeniu dokumentów  
potwierdzających zdolność ubezpieczeniową zgodnie z  wymaganiami Pramerica Życie TUiR SA. W  takim przypadku termin rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej zostanie określony przez Pramerica Życie TUiR SA. 

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZONEGO
§ 14
1.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu przez Pramerica Życie TUiR SA rozpoczyna się od dnia wskazanego w Certyfikacie Ubezpieczenia, 

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 13.
2.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Pramerica Życie TUiR SA kończy się w odniesieniu do Ubezpieczonego w ostatnim dniu Miesiąca Polisowego, 

w którym nastąpiło jedno ze zdarzeń:
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  a) osiągnięcie wieku 65 lat, chyba że Specyfikacja Polisy stanowi inaczej; 
  b) ustanie zatrudnienia lub utrata uprawnienia do objęcia ochroną ubezpieczeniową;
  c) otrzymania przez Pramerica Życie TUiR SA oświadczenia o rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia;
  d) rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż jeden miesiąc;
  e)  oddelegowanie do służby wojskowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu przez Pramerica Życie TUiR SA kończy się również:
  a) w dniu śmierci Ubezpieczonego;
  b) w przypadku odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia, o czym mowa w § 6;
  c) w przypadku niespełnienia limitu wielkości grupy, o czym mowa w § 12 ust. 7;
  d)   z końcem okresu wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia w przypadku otrzymania przez Pramerica Życie TUiR SA pisemnego wypowiedzenia 

Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego;
  e) w przypadku niezapłacenia Składki do końca okresu Prolongaty.
4.   W  przypadku zakończenia urlopu bezpłatnego i  powrotu do Świadczenia pracy na rzecz Ubezpieczającego ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna 

się na tych samych warunkach, jakie obowiązują w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia nowej osoby (termin przystąpienia, wymagania dotyczące 
potwierdzenia zdolności ubezpieczeniowej). Jeśli zgłoszenie do ubezpieczenia nastąpi w  terminie miesiąca od daty powrotu do pracy po zakończeniu 
urlopu bezpłatnego trwającego nie dłużej niż 6 miesięcy, wówczas na potrzeby ustalenia okresów odroczenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA 
w Umowach Dodatkowych oraz stosowania wykluczenia samobójstwa zgodnie z § 18 uwzględnia się okres ubezpieczenia sprzed urlopu.

5.  Ochrona ubezpieczeniowa kończy się, w  związku z  rezygnacją Ubezpieczonego z  ubezpieczenia, w  ostatnim dniu Miesiąca Polisowego, w  którym 
Pramerica Życie TUiR SA otrzymała pisemną informację o rezygnacji. Składka ubezpieczeniowa należna jest za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej 
przez Pramerica Życie TUiR SA.

ZMIANA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
§ 15
1.  Ochrona ubezpieczeniowa może być zróżnicowana zgodnie z  § 12 ust. 4. W  takim przypadku Specyfikacja Polisy określa kryteria uprawniające  

Ubezpieczonych do przynależności do danego wariantu. 
2.  Spełnienie warunków przynależności do innego wariantu powoduje zmianę ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z przynależnością do nowego wariantu, 

poczynając od dnia określonego w Specyfikacji Polisy, pod warunkiem zgłoszenia takiej informacji do Pramerica Życie TUiR SA. 
3.  Jeżeli z przeniesieniem określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu wiąże się podwyższenie Sumy Ubezpieczenia, a Ubezpieczony czasowo nie wykonuje 

pracy na skutek niezdolności do pracy, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zmiana wariantu jest odroczona do czasu jego powrotu do 
Świadczenia pracy na rzecz Ubezpieczającego. Jednakże, jeżeli powrót do Świadczenia Pracy nastąpi po upływie 31 dni od daty przeniesienia do nowego 
wariantu lub wymagana wpłata Składki nie zostanie dokonana zgodnie z nowymi warunkami, Suma Ubezpieczenia nie zostanie podwyższona. 

4.  W  przypadku wskazanym w  ust. 3 Ubezpieczony powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające zdolność ubezpieczeniową, określone przez  
Pramerica Życie TUiR SA. 

5.  Jeżeli ubezpieczenie jest kontynuowane w stosunku do osoby czasowo nieświadczącej pracy (na warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia), 
wysokość ochrony ubezpieczeniowej jest taka sama jak w ostatnim dniu Świadczenia pracy. 

6.  Jeżeli indywidualne Sumy Ubezpieczenia poszczególnych Ubezpieczonych nie są jednakowe, Pramerica Życie TUiR SA wylicza przed rozpoczęciem 
każdego Roku Ubezpieczenia Graniczną Sumę Ubezpieczenia (GSU). 

7.  Suma Ubezpieczenia wyższa niż GSU oraz każda zmiana indywidualnej Sumy Ubezpieczenia powodująca przekroczenie GSU wejdzie w życie dopiero  
po potwierdzeniu zdolności ubezpieczeniowej i zaakceptowaniu wzrostu Sumy Ubezpieczenia przez Pramerica Życie TUiR SA. 

8.  Pramerica Życie TUiR SA każdorazowo będzie informować Ubezpieczającego na piśmie o akceptacji zwiększonej Sumy Ubezpieczenia oraz o terminie,  
od którego nowa Suma Ubezpieczenia będzie obowiązywać. 

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA 
§ 16
1.  Jeżeli Ubezpieczony utracił uprawnienia do ochrony ubezpieczeniowej w  ramach Umowy ubezpieczenia z  powodu określonego  

w § 14 ust. 2 pkt b) lub pkt d) wówczas Ubezpieczony ma możliwość zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie bez udokumentowania 
zdolności ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.

2.  Warunkiem przyznania możliwości indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia bez konieczności udokumentowania zdolności ubezpieczeniowej jest 
spełnienie następujących wymagań:

  a)  ochrona ubezpieczeniowa danego Ubezpieczonego w  ramach Umowy Podstawowej w Pramerica Życie TUiR SA trwała nieprzerwanie przez 
co najmniej 6 miesięcy, do którego to okresu, pod warunkiem zachowania ciągłości, zaliczony zostanie okres obejmowania Ubezpieczonego 
ochroną w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego;

  b)  pisemny wniosek o indywidualną kontynuację ubezpieczenia został złożony w ciągu 60 dni od daty utraty uprawnienia do ochrony w ramach 
Umowy ubezpieczenia; 

  c)  zapłata pierwszej składki z  tytułu umowy indywidualnej zostanie dokonana przed upływem 60 dni od daty utraty uprawnienia do udziału 
w grupowym ubezpieczeniu na życie. Zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie będzie potwierdzone nową polisą.

3.  Indywidualna umowa ubezpieczenia na życie może zostać zawarta w  jednej z  form zaproponowanych przez Pramerica Życie TUiR SA, a  składka 
ubezpieczeniowa zostanie wyliczona w  oparciu o  aktualny wiek Ubezpieczonego i  klasę ryzyka na dzień wejścia w  życie indywidualnej umowy 
ubezpieczenia na życie. 

4.  Maksymalna suma ubezpieczenia w  ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie nie może przekraczać Sumy Ubezpieczenia danego 
Ubezpieczonego z Umowy Podstawowej. 

5.  W  przypadku zgonu Ubezpieczonego w  okresie 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu uprawniającego do złożenia wniosku o  zawarcie indywidualnej 
umowy ubezpieczenia Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Świadczenie z tytułu Umowy Podstawowej, jeśli indywidualna umowa ubezpieczenia na życie 
nie została zawarta.



6

6.  W  przypadku utraty ochrony ubezpieczeniowej w  wyniku przypadków określonych w  § 14 ust. 2 pkt b) lub d) oraz skorzystania z  niniejszej oferty 
indywidualnej kontynuacji ponowne objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w  ramach Umowy ubezpieczenia grupowego nastąpi nie 
wcześniej, niż po rozwiązaniu indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie, stanowiącej kontynuację wcześniejszej Umowy ubezpieczenia lub poddaniu 
się weryfikacji medycznej. 

7.  Ponowne przystąpienie Ubezpieczonego do Umowy ubezpieczenia bez rozwiązania indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie lub poddania się 
weryfikacji medycznej staje się bezskuteczne. Pramerica Życie TUiR SA dokona wówczas zwrotu wpłaconych z tego tytułu Składek.

UPOSAŻONY 
§ 17
1. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie wskazać jednego lub więcej Uposażonych oraz dokonać ich zmiany lub odwołania. 
2. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, ale nie podał ich udziału w kwocie Świadczenia, ich udziały będą uznane za równe. 
3. Zmiana lub odwołanie Uposażonego staje się skuteczne z dniem otrzymania przez Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia Ubezpieczonego. 
4.  Jeżeli Uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego lub zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego, jego prawa wygasają i udział danego 

Uposażonego zostanie rozdzielony pomiędzy pozostałych Uposażonych, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 
5.  Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał żadnych Uposażonych, odwołał wcześniej wskazanych Uposażonych lub prawa Uposażonego wygasły z powodów 

określonych w ust. 4, Świadczenie jest wypłacane najbliższej rodzinie Ubezpieczonego według następującej kolejności: 
 1 – małżonkowi; 
 2 – dzieciom; 
 3 – rodzicom; 
 4 – rodzeństwu.

6.  Otrzymanie Świadczenia przez osoby zaliczone do grupy wymienionej w pierwszej kolejności w ust. 5 wyklucza otrzymanie Świadczenia przez osoby 
zaliczane do kolejnej grupy. Osoby zaliczane do tej samej grupy otrzymują Świadczenia w równych częściach.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA 
§ 18
Niniejsze wyłączenia mają zastosowanie do Umowy Podstawowej oraz wszystkich Umów Dodatkowych zawartych w  ramach umowy grupowego 
ubezpieczenia na życie. 
1.  Świadczenie z  tytułu Umowy Podstawowej oraz z  tytułu Umów Dodatkowych obejmujących Ubezpieczonego lub obejmujących ochroną członków 

rodziny, z wyjątkiem środków zgromadzonych w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym, nie zostanie wypłacone, jeśli:
  a)  zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi w wyniku: działań wojennych, czynnego udziału osoby objętej ochroną w aktach terroru, czynnego udziału 

osoby objętej ochroną w zamieszkach lub
  b)  jeśli Ubezpieczony, niezależnie od stanu poczytalności, popełni samobójstwo w czasie dwóch lat od daty objęcia go ochroną w ramach Umowy 

ubezpieczenia. 

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
§ 19
1.  W  wypadku śmierci Ubezpieczonego Pramerica Życie TUiR SA, po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji, wypłaci Uposażonemu Świadczenie równe 

Sumie Ubezpieczenia aktualnej na datę śmierci. 
2. Dokumenty niezbędne do wykonania zobowiązań z tytułu Umowy ubezpieczenia na życie:
  a) zgłoszenie roszczenia;
  b) oryginał aktu zgonu Ubezpieczonego;
  c) karta statystyczna do karty zgonu lub jeśli jej uzyskanie nie jest możliwe – inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu;
  d) kopie dowodów osobistych osób Uposażonych lub uprawnionych do otrzymania Świadczenia; 
  e) inne uzasadnione dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na wniosek Pramerica Życie TUiR SA.
3.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z  oryginałem przez notariusza albo instytucję, która wydała dokument, lub osoby 

upoważnione przez Pramerica Życie TUiR SA.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 
§ 20
1.  Zawiadomienie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia powinno być złożone 

bez zbędnej zwłoki, w formie pisemnej, na adres siedziby Pramerica Życie TUiR SA. 
2.  Po otrzymaniu zawiadomienia Pramerica Życie TUiR SA w terminie 7 dni poinformuje uprawnionego do otrzymania Świadczenia o zestawie dokumentów 

niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.
3.  Pramerica Życie TUiR SA w uzasadnionych przypadkach, w czasie rozstrzygania prawa do wypłaty Świadczenia, zastrzega sobie prawo do skierowania 

Ubezpieczonego na badania lekarskie. Jeżeli Ubezpieczony odmówi poddania się tym badaniom, Pramerica Życie TUiR SA może uchylić się od wypłaty 
Świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej. Badania lekarskie przeprowadzane są w placówkach opieki medycznej lub gabinetach lekarskich wskazanych 
przez Pramerica Życie TUiR SA i na koszt Pramerica Życie TUiR SA. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo 
do zbadania okoliczności śmierci. W szczególnych przypadkach Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wnioskiem do policji, 
prokuratury, sądu i  innych właściwych instytucji publicznych o  dodatkowe informacje dotyczące okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego celem 
ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia.

4.  Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Świadczenie najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością 
Pramerica Życie TUiR SA. 

5.  Gdyby w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA albo wysokości Świadczenia 
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okazałoby się niemożliwe, Świadczenie zostanie spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienia tych 
okoliczności było możliwe, jednak bezsporną część Świadczenia Pramerica Życie TUiR SA wypłaci w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6.  Podstawą do wypłaty Świadczenia jest dostarczenie Pramerica Życie TUiR SA przez osobę uprawnioną kompletu wymaganych dokumentów, niezbędnych 
do ustalenia zasadności i wysokości Świadczenia. W przypadku ich braku Pramerica Życie TUiR SA może odmówić wypłaty Świadczenia. 

7.  W  przypadku odmowy przez Pramerica Życie TUiR SA wypłaty Świadczenia w  całości lub części Ubezpieczony, Uposażony lub inny uprawniony  
do Świadczenia może złożyć odwołanie do Pramerica Życie TUiR SA, które zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.

8.  W przypadku gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniony do Świadczenia zobowiązany jest do 
dostarczenia wymaganych dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pramerica Życie TUiR SA nie pokrywa kosztu 
tłumaczenia. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 
§ 21
1.  W Umowie ubezpieczenia, która przewiduje, że składki finansowane są całkowicie lub częściowo przez Ubezpieczającego, stosuje się postanowienia 

określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 
2. Uprawnionym do otrzymania Świadczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia nie jest Ubezpieczający. 
3. Umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto, wyklucza:
  a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy;
  b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy;
  c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1.  Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego skierowane do Pramerica Życie TUiR SA dotyczące Umowy 

ubezpieczenia powinny być składane na piśmie i wywierają skutek prawny z chwilą ich doręczenia. 
2. Pramerica Życie TUiR SA, Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są informować o każdej zmianie adresu. 
3.  Pisma skierowane do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego wysyłane są pod ich ostatni znany Pramerica Życie TUiR SA adres 

korespondencyjny.
4.  Osoby uprawnione z  tytułu Umowy ubezpieczenia nie mogą przenieść swych uprawnień wobec Pramerica Życie TUiR SA na rzecz osób trzecich  

bez uprzedniej pisemnej zgody Pramerica Życie TUiR SA.
5.  Jakiekolwiek podatki i  opłaty związane ze Świadczeniem, jeżeli są lub będą wymagane, nie obciążają Pramerica Życie TUiR SA. Opodatkowanie  

Świadczeń zakładu ubezpieczeń z  tytułu Umowy ubezpieczenia regulują właściwe przepisy o  podatku dochodowym od osób fizycznych  
(jeśli Świadczenie przypada osobie fizycznej) oraz o  podatku dochodowym od osób prawnych (jeśli Świadczenie przypada osobie prawnej),  
a także o podatku od towarów i usług. Przepisy te mogą podlegać zmianom, na które Pramerica Życie TUiR SA nie ma wpływu. Pramerica Życie TUiR SA 
nie jest uprawniona do świadczenia usług w zakresie doradztwa podatkowego, dlatego wszelkie pytania w tej kwestii należy kierować do doradców 
posiadających wymagane kwalifikacje.

6.  Powództwo o  roszczenia z  Umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego uprawnionego z tytułu Umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

7.  Jeżeli dojdzie do zmiany przepisów prawa wpływających na zakres lub treść Umowy ubezpieczenia w  celu jej dostosowania do zmienionych  
przepisów, Pramerica Życie TUiR SA może dokonać zmiany niniejszego OWU, wysyłając Ubezpieczającemu treść zmian oraz informując o wpływie tych 
zmian na wartość Świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia. W takim przypadku, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, zmiana niniejszych 
OWU wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia doręczenia zmienionych OWU Ubezpieczającemu, chyba że przed upływem tego terminu Ubezpieczający 
dokona wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia. 

8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub Umową ubezpieczenia zawartą na ich podstawie mają zastosowanie przepisy obowiązującego 
prawa polskiego, które jest prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia.

9.  Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 7/06/2011 Zarządu Pramerica Życie TUiR SA z dnia 29 czerwca 
2011 r. i wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Prezes Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA

Członek Zarządu 
Pramerica Życie TUiR SA

Beata Andruszkiewicz Helena Gosk
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