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1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez koniecz-
ności przeprowadzania badań medycznych i stanowią integralną część tych umów.

2. Zawarcie i obowiązywanie umowy dodatkowej uzależnione jest od zawarcia i obowiązywania umowy podstawowej.

2. Definicje

1. W niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań 
medycznych (dalej określanych jako „Warunki Umowy Dodatkowej”) poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:
1) umowa dodatkowa – umowa zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA na podsta-

wie niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej;
2) umowa podstawowa – umowa ubezpieczenia na życie zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym 

a Pramerica Życie TUiR SA, do której odnosi się umowa dodatkowa objęta niniejszymi Warunkami Umowy Dodatkowej;
3) dokupienie ubezpieczenia – zawarcie za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA kolejnej 

umowy ubezpieczenia na życie Ubezpieczonego z zastosowaniem postanowień umowy dodatkowej;
4) limit podwyżek – maksymalna kwota, na jaką Ubezpieczający może wykorzystać uprawnienia z tytułu umowy dodatkowej, obejmu-

jąca łączne sumy ubezpieczenia z tytułu kolejnych umów ubezpieczenia na życie zawartych z zastosowaniem postanowień umowy 
dodatkowej;

5) kwota pojedynczej podwyżki – kwota, na jaką może opiewać jednorazowe dokupienie ubezpieczenia zdefiniowane w podpunkcie 3, która 
równa jest sumie ubezpieczenia z kolejnej umowy ubezpieczenia na życie, zawartej z zastosowaniem postanowień umowy dodatkowej;

6) świadczenie – oznacza umożliwienie Ubezpieczającemu przez Pramerica Życie TUiR SA dokupienia ubezpieczenia bez ponownej oceny 
przez Pramerica Życie TUiR SA ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego osoby Ubezpieczonego zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. 3 
niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej.

2. O ile z kontekstu niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej nie wynika inaczej, terminy zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
dotyczących umowy podstawowej mają takie samo znaczenie w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej.

3. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej

1. Umowa dodatkowa umożliwia Ubezpieczającemu dokupienie ubezpieczenia bez ponownej oceny przez Pramerica Życie TUiR SA ryzyka ubez-
pieczeniowego dotyczącego osoby Ubezpieczonego, a w szczególności bez przeprowadzania badań medycznych.

2. Dokupienie ubezpieczenia może być dokonane z uwzględnieniem terminów określonych w pkt 10 w związku z:
1) rocznicą polisy przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego 25, 28, 31, 34, 37 i 40 lat; lub
2) wystąpieniem poniższych okoliczności:

a) zawarcie związku małżeńskiego przez Ubezpieczonego
b) narodziny dziecka Ubezpieczonego lub
c) adopcja dziecka przez Ubezpieczonego.

3. Dokupienie ubezpieczenia dokonane w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 2.2 wyłącza możliwość dokupienia ubezpieczenia 
w najbliższą rocznicę polisy określoną w pkt 2.1.

4. Przedmiotem dokupienia ubezpieczenia może być tylko jedna z umów ubezpieczenia na całe życie oferowanych przez Pramerica Życie TUiR SA 
w dniu złożenia wniosku o dokupienie ubezpieczenia.

5. W okresie obowiązywania umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA będzie informować Ubezpieczającego o możliwości skorzystania z upraw-
nień przysługujących z tytułu umowy dodatkowej najpóźniej w terminie 45 dni przed każdą rocznicą polisy określoną w pkt 2.1.

6. Limit podwyżek dla danej umowy dodatkowej równy jest obowiązującej w dniu wystawienia polisy sumie ubezpieczenia z tytułu umowy podsta-
wowej, ale nie może być wyższy niż maksymalny limit podwyżek ustalony przez Pramerica Życie TUiR SA.
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7. Limit podwyżek oraz kwota pojedynczej podwyżki dla umowy dodatkowej zostaną określone w polisie.

8. Dokupienie ubezpieczenia może być dokonane, jeśli pozwala na to limit podwyżek pomniejszony o łączną kwotę, na jaką zostały wykorzystane 
uprawnienia z tytułu umowy dodatkowej. Każde dokupienie ubezpieczenia może opiewać wyłącznie na kwotę pojedynczej podwyżki. Jeśli różnica 
pomiędzy limitem podwyżek a łączną kwotą, na jaką zostały wykorzystane uprawnienia z tytułu umowy dodatkowej, jest niższa od kwoty pojedyn-
czej podwyżki, dopuszczalne jest dokupienie ubezpieczenia na kwotę równą tej różnicy, pod warunkiem, że nie jest ona mniejsza niż minimalna 
suma ubezpieczenia obowiązująca w Pramerica Życie TUiR SA w dniu złożenia wniosku o dokupienie ubezpieczenia. Jeśli różnica ta jest mniejsza 
niż minimalna suma ubezpieczenia, wówczas dokupienie ubezpieczenia może opiewać jedynie na kwotę równą minimalnej sumie ubezpieczenia.

9. Aby Ubezpieczający mógł skorzystać z uprawnień przewidzianych w pkt 1, Ubezpieczony musi pozostawać przy życiu.

10. Skorzystanie z uprawnień wynikających z umowy dodatkowej wymaga złożenia wniosku o dokupienie ubezpieczenia, podpisanego przez 
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, przy czym:
1) w przypadku skorzystania z uprawnień w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 2.1 złożenie wniosku musi nastąpić nie później  

niż 15 dni przed rocznicami polisy określonymi w pkt 2.1;
2) w przypadku skorzystania z uprawnień w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 2.2 złożenie wniosku musi nastąpić nie później niż 

w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 2.2.

11. Dokupienie ubezpieczenia jest możliwe jedynie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez Pramerica Życie TUiR SA (innych niż 
wymagania związane z oceną ryzyka ubezpieczeniowego), a w szczególności wymagań dotyczących minimalnej sumy ubezpieczenia oraz mini-
malnej składki. Do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia na życie między Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA zastosowanie mają 
ogólne warunki ubezpieczenia na całe życie, z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozdziału.

4. Zawarcie umowy dodatkowej i okres jej obowiązywania

1. Umowę dodatkową zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku, podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, składanego 
w chwili zawierania umowy podstawowej.

2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta pod warunkiem zawarcia umowy podstawowej oraz jeżeli Ubezpieczony ukończył 15 lat i ma nie więcej 
niż 38 lat, przy czym okres opłacania składek z tytułu umowy podstawowej nie może być krótszy niż 20 lat.

3. Umowa dodatkowa zawierana jest do ukończenia przez Ubezpieczonego wieku 40 lat, nie dłużej jednak niż do końca opłacania składek z tytułu 
umowy podstawowej, w zależności od tego która z tych dat przypada wcześniej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do zawarcia umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej dotyczące zawarcia umowy. Zawarcie umowy dodatkowej stwierdza się w polisie wystawionej 
dla umowy podstawowej.

5. Składka z tytułu umowy dodatkowej

1.  Wysokość składki z tytułu umowy dodatkowej wyznaczana jest na podstawie kwoty pojedynczej podwyżki oraz taryfy Pramerica Życie TUiR SA, 
w zależności od oceny ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej przez Pramerica Życie TUiR SA w oparciu o czynniki obejmujące w szczególności 
płeć oraz wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, jego stan zdrowia, hobby, uprawiane sporty i wykonywany zawód. 
Wysokość składki zależy również od częstotliwości jej opłacania.

2. Wysokość składki jest określona w polisie. Składka jest opłacana jednocześnie ze składką z tytułu umowy podstawowej oraz na tych samych 
zasadach (tj. z tą samą częstotliwością i w ten sam sposób).

3.  Okres opłacania składek z tytułu umowy dodatkowej jest przedstawiony w polisie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do terminu opłacania składki oraz zmiany sposobu i częstotliwości jej opłacania stosuje 
się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej.
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6. Rozwiązanie umowy dodatkowej

1. Rozwiązanie umowy dodatkowej następuje w przypadku:
1) upływu okresu, na jaki umowa była zawarta (przy czym jeśli przyczyną rozwiązania jest ukończenie przez Ubezpieczonego wieku 40 lat, umowa 

dodatkowa ulega rozwiązaniu w rocznicę polisy przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego wieku 40 lat, niezależnie od 
tego czy umowa podstawowa pozostaje w mocy);

2) wykorzystania limitu podwyżek, zdefiniowanego w rozdz. 2 pkt 1.4;
3) niezapłacenia składki z tytułu umowy dodatkowej w terminie 30 dni od daty wymagalności składki (tj. w okresie prolongaty) mimo uprzed-

niego wezwania do zapłaty we wskazanym terminie;
4) rozwiązania umowy podstawowej;
5) zamiany ubezpieczenia z tytułu umowy podstawowej na ubezpieczenie bezskładkowe;
6) odstąpienia Ubezpieczającego od umowy dodatkowej;
7) wypowiedzenia umowy dodatkowej przez Ubezpieczającego.

2. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy dodatkowej poprzez doręczenie do Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia 
w terminie 7 dni (jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą) lub 30 dni (w pozostałych przypadkach) od daty zawarcia umowy. W przypadku odstą-
pienia Pramerica Życie TUiR SA zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą składkę, przy czym ma prawo zatrzymać część składki należną za okres, 
w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy dodatkowej przez Ubezpieczającego zostaje ona rozwiązana z chwilą otrzymania przez  
Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o wypowiedzeniu umowy dodatkowej.

4. W przypadku rozwiązania umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

7. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zawarcia umowy dodatkowej staje się ona integralną częścią umowy podstawowej i podlega interpretacji łącznie z umową podsta-
wową (z zastrzeżeniem możliwości wygaśnięcia umowy dodatkowej przed terminem wygaśnięcia umowy podstawowej).

2. Do umowy dodatkowej stosuje się postanowienia zawarte w ostatnim rozdziale umowy podstawowej („Postanowienia końcowe”), o ile postano-
wienia rozdziału 7 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej nie stanowią inaczej.

3. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Zarząd Pramerica Życie TUiR SA i mają zastosowanie do 
umów dodatkowych zawartych od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Yolanta Grygorczyk

Członek Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA

Beata Andruszkiewicz

Prezes Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA
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