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OGÓLNE WARUNKI  
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śYCIE  

- RODZINA- 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
§ 1 (postanowienia ogólne) 

 
1. Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia  na śycie - RODZINA 

(OWDU) mają zastosowanie do umów grupowego ubezpieczenia na Ŝycie oraz umów 
indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na Ŝycie z dodatkowym 
zakresem odpowiedzialności, stosownie do § 4 ust. 1 pkt 2 Ogólnych  Warunków 
Grupowego Ubezpieczenia na śycie – OPTIMUM (OWU),  zawieranych  przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych Spółka Akcyjna.  

2. Umowa  dodatkowego grupowego ubezpieczenia na Ŝycie – RODZINA, moŜe zostać 
zawarta tylko pod warunkiem wcześniejszego lub jednoczesnego zawarcia z 
Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych Spółka Akcyjna podstawowej umowy grupowego ubezpieczenia na 
Ŝycie lub umowy indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na Ŝycie. 

3. Zawarcie niniejszej umowy ubezpieczenia, stwierdzone zostanie w dokumencie 
ubezpieczenia potwierdzającym zawarcie umowy podstawowej lub w aneksie do tej 
umowy. 

 
§ 2 (definicje) 

 
1. Terminy uŜyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia 

przyjmują znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umowy 
podstawowej, o ile nie nadano im innego znaczenia w treści niniejszych Ogólnych 
Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia. 

2. Dodatkowo przyjmuje się następujące znaczenia terminów uŜytych w niniejszych 
Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia: 

1) małŜonek – oznacza osobę, z którą ubezpieczony pozostaje w związku 
małŜeńskim w dacie wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością 
Towarzystwa albo, w przypadku niepozostawania ubezpieczonego w związku 
małŜeńskim, osobę pozostającą z ubezpieczonym w faktycznym wspólnym 
poŜyciu  (osoba ta musi, w dacie swojej śmierci oraz nieprzerwanie przez co 
najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed datą śmierci, posiadać miejsce 
zameldowania na pobyt stały identyczne z miejscem zameldowania 
ubezpieczonego; w odniesieniu do świadczenia z tytułu śmierci tej osoby, 
stosowany jest okres karencji, trwający 12 miesięcy od daty otrzymania 
przez Towarzystwo decyzji ubezpieczonego o wskazaniu tej osoby), 

2) współubezpieczony - oznacza członka rodziny ubezpieczonego, którego  
Ŝycie  objęte jest umową ubezpieczenia; współubezpieczonym moŜe być:  

a) małŜonek ubezpieczonego,  

b) dziecko własne, przysposobione i pasierb ubezpieczonego,  

c) rodzice ubezpieczonego oraz teściowie, chociaŜby stosunek małŜeństwa 
ustał, a jeŜeli rodzice nie Ŝyją - ojczym i macocha ubezpieczonego i jego 
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małŜonka. 
 

II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, RODZAJE I WYSOKO ŚĆ ŚWIADCZE Ń 
 

§ 3 (przedmiot ubezpieczenia) 
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest Ŝycie współubezpieczonego. 
 

§ 4 (rodzaje i wysokość świadczeń) 
 

Umowy ubezpieczenia zawarte na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków 
Dodatkowego Ubezpieczenia mogą obejmować następujące rodzaje świadczeń: 

 
Rodzaj świadczenia Procent sumy 

ubezpieczenia określonej w 
umowie ubezpieczenia 

 
1. z tytułu zgonu współubezpieczonego 

a) małŜonka,   
b) dziecka własnego, przysposobionego, a takŜe 

pasierba (jeŜeli nie Ŝyje odpowiednio ojciec - 
jeśli ubezpieczony jest męŜczyzną lub matka - 
jeśli ubezpieczony jest kobietą) - bez względu 
na wiek dziecka, 

c) noworodka martwo urodzonego w rozumieniu 
przepisów dotyczących porodów i urodzeń, 
jeŜeli urodzenie zostało zarejestrowane, 

d) rodzica ubezpieczonego lub rodzica małŜonka 
albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego lub 
jego małŜonka, jeŜeli nie Ŝyje odpowiednio 
ojciec lub matka ubezpieczonego lub jego 
małŜonka, 

2. z tytułu osierocenia dziecka na skutek śmierci 
ubezpieczonego 
-  jednorazowe świadczenie dla kaŜdego dziecka 
ubezpieczonego własnego, a takŜe przysposobionego 
lub pasierba (jeŜeli nie Ŝyje odpowiednio ojciec - jeśli 
ubezpieczony jest męŜczyzną lub matka - jeśli 
ubezpieczony jest kobietą) w wieku do 18 lat, a w razie 
uczęszczania do szkoły prowadzącej kształcenie w 
systemie stacjonarnym lub dziennym (tj, z 
wyłączeniem form kształcenia zaocznego, 
wieczorowego, uzupełniającego i form doskonalenia 
zawodowego lub podobnych) – w wieku  do 25 lat, jak 
równieŜ bez względu na wiek dziecka w razie jego 
trwałej niezdolności do pracy, uniemoŜliwiającej 
rozpoczęcie pracy zarobkowej,    

3. z tytułu urodzenia się dziecka osobie  
ubezpieczonej  
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III.  OGRANICZENIA I WYŁ ĄCZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI 

 
§ 5 (ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności)  

 
1. Odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona, gdy śmierć osoby  współubezpieczonej 

lub ubezpieczonego (w odniesieniu do świadczenia z tytułu osierocenia dziecka) 
nastąpiła bezpośrednio lub pośrednio: 
1) wskutek działań wojennych, zamieszek, powstań oraz przewrotów wojskowych, 
2) wskutek zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym skaŜeniem chemicznym, 

biologicznym i radiologicznym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia 
wykorzystującego energię rozszczepiania jądrowego lub promieniotwórczość,  

3) w wyniku umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez 
współubezpieczonego lub ubezpieczonego przestępstwa lub czynu, który jest 
zgodnie z prawem kwalifikowany jako przestępstwo, jednak którego popełnienie, 
wskutek śmierci współubezpieczonego lub ubezpieczonego, nie zostało 
stwierdzone wyrokiem sądowym, 

4) wskutek czynnego udziału współubezpieczonego lub ubezpieczonego w aktach 
przemocy i terroryzmu, 

5) wskutek samobójstwa popełnionego przez ubezpieczonego w okresie pierwszych 
dwóch lat od daty złoŜenia przez ubezpieczonego deklaracji  zgody na 
przystąpienie do umowy ubezpieczenia grupowego. 

2. Odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona, jeŜeli dziecko urodziło się 
ubezpieczonemu przed upływem 10 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu ochrony 
ubezpieczeniowej w odniesieniu do ubezpieczonego, zgodnie z § 19 ust. 1 OWU. 
Wyłączenia tego nie stosuje się w przypadku, gdy ubezpieczony był wcześniej objęty 
inną umową ubezpieczenia grupowego na Ŝycie w zakresie tego samego zdarzenia i 
regularnie opłacał składki przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

3. Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka nie jest naleŜne, jeŜeli dziecko zostało 
przysposobione przez ubezpieczonego, albo zmarło w dniu narodzin lub w dniu 
następnym. 

4. W odniesieniu do  ubezpieczonych i współubezpieczonych  w niniejszej dodatkowej 
umowie ubezpieczenia, stosuje się postanowienia dotyczące karencji, zawarte w § 8 
OWU.  

 
IV. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

 
§ 6 (składka ubezpieczeniowa) 

 
1. Składkę ubezpieczeniową ustala się odrębnie dla kaŜdej umowy ubezpieczenia                    

w jednakowej wysokości dla wszystkich ubezpieczonych lub określonej grupy 
ubezpieczonych. Wysokość składki ubezpieczeniowej zaleŜy od wysokości sumy 
ubezpieczenia, stopnia ryzyka jakie poniesie Towarzystwo po rozpoczęciu 
odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz kosztów zawarcia i obsługi 
ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest zgodnie z zasadami 
matematyki aktuarialnej, w oparciu o wykorzystywane przez Towarzystwo tabele 
trwania Ŝycia. 
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2. Składka ubezpieczeniowa określana jest kwotowo i płatna jest łącznie ze składką 
ubezpieczeniową z tytułu podstawowej umowy ubezpieczenia, na zasadach i w 
terminach określonych w OWU. 

 
V. UMOWA UBEZPIECZENIA 

 
§ 7 (zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia) 
 

 
Z zastrzeŜeniem postanowień niniejszego rozdziału, do zawarcia dodatkowej umowy 

ubezpieczenia oraz objęcia odpowiedzialnością Towarzystwa członków grupy, stosuje się 
postanowienia dotyczące podstawowej umowy ubezpieczenia. 

 
§ 8 (rozwiązanie umowy ubezpieczenia) 

 
W przypadku rozwiązania podstawowej umowy ubezpieczenia, dodatkowa umowa 

ubezpieczenia zostanie rozwiązana  w tym samym trybie i na tych samych warunkach. 
 
 

VI. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI TOWARZYSTWA  
 
§ 9 (czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa) 
 

 
W odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych,  odpowiedzialność Towarzystwa z 

tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia kończy się nie później niŜ w dacie zakończenia 
odpowiedzialności Towarzystwa w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych z tytułu 
podstawowej umowy ubezpieczenia. 

 
 
     

VII. W YPŁATA ŚWIADCZE Ń UBEZPIECZENIOWYCH 
 

§ 10 (osoby uprawnione do świadczenia)  
 

1. Jednorazowe świadczenie ubezpieczeniowe  z tytułu śmierci współubezpieczonego i 
urodzenia się dziecka, wypłacane jest ubezpieczonemu. 

2. Jednorazowe świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu osierocenia dziecka na skutek 
śmierci ubezpieczonego, wypłacane jest kaŜdemu z osieroconych dzieci 
ubezpieczonego. 

 
§ 11 (wymagane dokumenty) 

 
Osoba występująca z roszczeniem, obowiązana jest przedłoŜyć Towarzystwu 

dokumenty uzasadniające roszczenie, a w szczególności: 
1) zgłoszenie roszczenia  (na formularzu stosowanym przez Towarzystwo), 
2) skrócony odpis aktu zgonu współubezpieczonego lub ubezpieczonego,  
3) dokumenty stwierdzające pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie, 

itp., 
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4) akt urodzenia dziecka (tylko w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu 
urodzenia się dziecka), 

5) własny dokument toŜsamości. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 12 (przepisy) 
  

Do umów dodatkowego ubezpieczenia, zawieranych na podstawie niniejszych OWDU 
mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Grupowego  Ubezpieczenia na śycie  
(OWU), z zastrzeŜeniem zmian wynikających z treści niniejszych OWDU, a w zakresie 
nieuregulowanym powyŜszymi warunkami, odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

 
§ 13 (data wejścia w Ŝycie) 
 

Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na śycie zostały 
uchwalone w dniu 16 lipca 2007 roku przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie i 
mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku. 
 
 

GRZEGORZ BUCZKOWSKI KRZYSZTOF KOSZNIK KATARZYNA BIERANOWSKA 

  
 

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU 
 


