
1

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ 

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  
NA WYPADEK ÂMIERCI RODZICA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia Na Wypadek Śmierci Rodzica (zwanych dalej Warunkami) stanowią 
rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie (zwanych dalej OWU). 

DEFINICJE
§ 2
Użytym w niniejszych Warunkach określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU. Na potrzeby niniejszych Warunków wymienione poniżej terminy mają 
następujące znaczenia:
1.  Umowa Dodatkowa – Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych Warunków łącznie z  Umową Podstawową lub w  trakcie jej 

obowiązywania jako rozszerzenie Umowy Podstawowej, na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego, pod warunkiem zaakceptowania 
powyższego wniosku przez Pramerica Życie TUiR SA;

2.  Rodzic – ojciec lub matka Ubezpieczonego oraz ojciec lub matka małżonka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także 
Macocha lub Ojczym Ubezpieczonego, o ile nie żyje ojciec lub matka Ubezpieczonego, a także Macocha lub Ojczym małżonka Ubezpieczonego, o ile nie 
żyje ojciec lub matka małżonka Ubezpieczonego; 

3.  Macocha – aktualna w dniu zajścia zdarzenia żona ojca Ubezpieczonego/Współmałżonka, niebędąca biologiczną matką Ubezpieczonego/Współmałżonka, 
oraz wdowa po ojcu Ubezpieczonego/Współmałżonka, niebędąca biologiczną matką Ubezpieczonego/Współmałżonka, o  ile nie wstąpiła ponownie 
w związek małżeński;

4.  Ojczym – aktualny w  dniu zajścia zdarzenia mąż matki Ubezpieczonego/Współmałżonka, niebędący biologicznym ojcem Ubezpieczonego
/Współmałżonka, oraz wdowiec po matce Ubezpieczonego/Współmałżonka, niebędący biologicznym ojcem Ubezpieczonego/Współmałżonka, o ile nie 
wstąpił ponownie w związek małżeński;

5.  Nieszczęśliwy Wypadek – nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli i stanu zdrowia Rodzica zdarzenie będące bezpośrednią i jedyną przyczyną śmierci 
Rodzica, niemające bezpośredniego lub pośredniego źródła w jakimkolwiek fizycznym lub psychicznym schorzeniu Rodzica. Za Nieszczęśliwy Wypadek 
nie uważa się zawału, wylewu krwi, udaru, zatrucia oraz wszelkich innych chorób lub infekcji (w tym występujących nagle).

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
§ 3
Zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym ochroną w  ramach Umowy Dodatkowej jest śmierć Rodzica mająca miejsce w  okresie odpowiedzialności  
Pramerica Życie TUiR SA.

OKRES TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 4
1.  Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA rozpoczyna się od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej, 

z  zastrzeżeniem że w  przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w  terminie 6 miesięcy od daty objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA ograniczać się będzie wyłącznie do zdarzeń powstałych na 
skutek Nieszczęśliwego Wypadku, który miał miejsce w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.

2.  W przypadku podwyższenia Sumy Ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA w terminie 
6 miesięcy od daty dokonania takiej zmiany ogranicza się do Sumy Ubezpieczenia obowiązującej przed tą datą, z wyjątkiem zdarzeń powstałych na skutek 
Nieszczęśliwego Wypadku, który miał miejsce w powyższym okresie.

3.  W odniesieniu do osób, które bezpośrednio przed przystąpieniem do niniejszej Umowy Dodatkowej były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 
Poprzedniej umowy Ubezpieczenia grupowego, okres ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pomniejszony 
zostanie o liczbę miesięcy ubezpieczenia w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, o ile śmierć Rodzica znajdowała się w zakresie ochrony 
w  Poprzedniej umowie ubezpieczenia grupowego. W  przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w  okresie ograniczenia odpowiedzialności 
Pramerica Życie TUiR SA zostanie wypłacone świadczenie równe niższej z kwot: kwoty świadczenia należnej z tytułu Poprzedniej umowy ubezpieczenia 
grupowego albo z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej.

4.  Postanowienia zawarte w  ust. 3 niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie w  przypadku objęcia grupowym ubezpieczeniem co najmniej  
15 uprawnionych do ubezpieczenia osób oraz pod warunkiem dostarczenia do Pramerica Życie TUiR SA przed datą wejścia w życie niniejszej Umowy 
Dodatkowej: listy osób ubezpieczonych w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego wraz z okresem obejmowania ochroną poszczególnych 
osób ubezpieczonych, zakresem ochrony wraz z wysokościami sum ubezpieczenia i potwierdzeniem rezygnacji z Poprzedniej umowy ubezpieczenia 
grupowego.

5.  Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu Umowy Dodatkowej wygasa z chwilą rozwiązania Umowy Podstawowej lub Umowy Dodatkowej, 
jednak nie później niż z końcem Miesiąca Polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 65 lat. 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 5
W przypadku niniejszej Umowy Dodatkowej wyłączenia zawarte w § 18 ust. 1 pkt b Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie nie mają 
zastosowania.
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WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 6
1.  W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zdefiniowanego w § 3 Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Ubezpieczonemu Świadczenie w wysokości 

Sumy Ubezpieczenia aktualnej na datę zdarzenia, określonej w Specyfikacji Polisy.
2. Liczba Świadczeń wypłaconych Ubezpieczonemu z tytułu śmierci Rodzica nie może przekroczyć czterech.
3.  Wypłata Świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez Pramerica Życie TUiR SA dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 

Pramerica Życie TUiR SA zgodnie z warunkami Umowy Dodatkowej.
4. Dokumenty niezbędne do wykonania zobowiązań z tytułu Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci Rodzica: 
  a) zgłoszenie roszczenia;
  b) kopia aktu zgonu Rodzica;
  c) kopia dowodu tożsamości Ubezpieczonego;
  d)  w przypadku śmierci Rodzica w okresie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną – karta statystyczna do karty zgonu, lub jeśli uzyskanie jej nie jest 

możliwe – inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu;
  e) w przypadku śmierci Rodzica małżonka Ubezpieczonego – aktualny, skrócony odpis aktu małżeństwa;
  f ) inne uzasadnione dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na wniosek Pramerica Życie TUiR SA.
5.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z  oryginałem przez notariusza albo instytucję, która wydała dokument, lub osoby 

upoważnione przez Pramerica Życie TUiR SA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7
1.  Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi Warunkami podlegają uregulowaniom OWU, Specyfikacji Polisy oraz właściwym przepisom obowiązującego 

prawa.
2.  Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci Rodzica zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 7/06/2011  

Zarządu Pramerica Życie TUiR SA z dnia 29 czerwca 2011 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


