
 
 

 
 
INDYWIDUALNA KONTYNUACJA  - EP 2602 
 

 

Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia 

Wniosek o Zawarcie Umowy Ubezpieczenia + dowód wpłaty 

 
Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta następnego dnia po wpłynięciu TUnŻ WARTA S.A.  kompletnego wniosku 
o indywidualną kontynuację wraz z dowodem wpłaty. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się  
w dniu zawarcia umowy indywidualnego kontynuowania. Dla zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej 
dokumenty powinny wpłynąć nie później niż ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego. 
 

 

Suma ubezpieczenia:  minimalna 5 000,00 zł* 

   Maksymalna 12 000,00 zł  

 

* zgodnie z decyzją klienta    

Składka miesięczna – 0,458% sumy ubezpieczenia 

Przykładowo dla sumy ubezpieczenia 12 000,00 zł składka miesięczna wynosi 54,96 zł 

Przykładowo dla sumy ubezpieczenia 10 000,00 zł składka miesięczna wynosi 45,80 zł 

Przykładowo dla sumy ubezpieczenia  5 000,00 zł składka miesięczna wynosi  22,90 zł 

 

Pierwsza wpłata - należy uiścić potrójną składkę  

 

 

 

Podstawowy zakres ochrony: 

- zgon ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia  

- wypadek powodujący zgon ubezpieczonego – dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia 

- wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego – 3% sumy ubezpieczenia za każdy 1% 
trwałego uszczerbku, max 300% sumy ubezpieczenia za 100% trwałego uszczerbku,  

- zgon małżonka ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia 

- zgon dziecka ubezpieczonego - 30% sumy ubezpieczenia 

- zgon noworodka – 20% sumy ubezpieczenia 

- zgon rodziców lub zgon rodziców małżonka ubezpieczonego – 20% sumy ubezpieczenia 

- urodzenie się dziecka ubezpieczonemu – 10%  sumy ubezpieczenia 

- osierocenie dziecka przez ubezpieczonego; jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego – 40% 
sumy ubezpieczenia 

- dzienne świadczenie szpitalne za pobyt w szpitalu, którego przyczyną jest wypadek – 0,5% sumy ubezpieczenia. 

 

 

 

 
* Wysokość świadczeń w umowie kontynuowanej  nie może  być wyższa  niż  wysokość świadczeń obowiązująca w polisie 
ubezpieczenia grupowego 



 
 

 
 

 
 
 
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem  telefonu (32) 253 04 01. 
 
 
 
 
  
 

KOMPLET DOKUMENTÓW   

(wniosek + potwierdzenie wpłaty pierwszej składki za 3 miesiące z góry)  

należy przesłać na adres: 

 

TunŻ WARTA S.A. 

Ul. ZABRSKA 10 

40-083 KATOWICE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji  nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa 
handlowego 























   

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Indywidualne Ubezpieczenie na śycie – EKSTRAKONTYNUACJA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych 

przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie „WARTA” S.A., zwane dalej zakładem ubezpieczeń, z 
ubezpieczającymi., którzy występują z grupowego ubezpieczenia na Ŝycie zawartego z zakładem 
ubezpieczeń. 

2. UŜyte w niniejszych OWU określenia oznaczają: 
1) Wariant ubezpieczenia – jeden z dwóch WARIANTÓW umowy ubezpieczenia zawieranej na 

podstawie OWU,  
2) siedziba zakładu ubezpieczeń – siedzibę centrali Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie „WARTA” 

S.A. w Warszawie. 
 

3. Osoby o których mowa w ust. 1 mogą występować o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia na 
warunkach określonych w Warunkach Indywidualne Ubezpieczenie na śycie – 
EKSTRAKONTYNUACJA Wariant 1 lub Wariant 2, w zaleŜności od wariantu kontynuacji 
wynikającego z zakresu umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie, zawartej na rzecz danego 
ubezpieczonego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym następuje wystąpienie 
ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego na Ŝycie z zastrzeŜeniem postanowień § 23 ust. 2 i 3 
Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na śycie EKSTRAKONTYNUACJA 
„Wariant1”. 
 

4. Ubezpieczający w ramach niniejszego ubezpieczenia moŜe otrzymać świadczenie przewidziane w 
Warunkach Ubezpieczenia w Wariancie 1 albo w Wariancie 2. 

§ 2 
Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą nr  45/2007 Zarządu TUnś „WARTA” S.A. i wprowadzone 
w Ŝycie z dniem 19 marca 2007 roku. 
 

 

 
Wiceprezes Zarządu 
„TUnś „WARTA” S.A. 

Paweł Bednarek 

 
Wiceprezes Zarządu 
„TUnś „WARTA” S.A. 

Artur Biskupski 
 
 

 
 



 

  
Warunki Ubezpieczenia 
Indywidualne Ubezpieczenie na śycie - EKSTRAKONTYNUACJA 
„WARIANT 1” 
 

DEFINICJE 
§ 1 

1. Postanowienia niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej „WU Wariant 1”) mają 
zastosowanie w umowach indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia zawieranych z 
ubezpieczającymi na zasadach określonych przez Wariant 1, o którym mowa w § 1 ust. 3  OWU. 

2. UŜyte w niniejszych Warunkach określenia oznaczają: 
1)  ubezpieczający - osobę fizyczną, zawierającą umowę ubezpieczenia, 
2)  ubezpieczony - osobę fizyczną, której Ŝycie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia 

indywidualnego, która była objęta odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń w ramach grupowej 
umowy ubezpieczenia, moŜe nim być jedynie ubezpieczający, 

3)  uprawniony - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia zakład 
ubezpieczeń wypłaca świadczenie, 

4)  umowa ubezpieczenia  - umowę, przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić 
określone świadczenie na rzecz uprawnionego w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w 
umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę,  

5)  dodatkowa umowa ubezpieczenia - umowę ubezpieczenia zawieraną na podstawie Ogólnych 
Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia stanowiących Załącznik do OWU, 

6)  umowa grupowego ubezpieczenia na Ŝycie – umowę grupowego ubezpieczenia na Ŝycie, w 
ramach której Ŝycie ubezpieczonego było objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, 

7)  suma ubezpieczenia - sumę pienięŜną określoną w umowie ubezpieczenia, będącą podstawą 
ustalania wysokości świadczenia zakładu ubezpieczeń,  

8)  świadczenie zakładu ubezpieczeń - sumę pienięŜną, którą zakład ubezpieczeń wypłaca 
uprawnionemu w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, 

9)  rocznica polisy - rocznicę zawarcia umowy ubezpieczenia, 
10)  składka – składkę wynikającą z umowy ubezpieczenia, 
11)  wskaźnik indeksacji – procent ustalany przez zakład ubezpieczeń, przy uwzględnieniu, 

publikowanego przez GUS, wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 2 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Ŝycie ubezpieczonego. W przypadku zawarcia dodatkowych umów 

ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia moŜe być równieŜ zdrowie ubezpieczonego lub Ŝycie 
współubezpieczonego. 

2. W ramach umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie  
podstawowym obejmującym ryzyko zgonu ubezpieczonego. 

3. W ramach umowy ubezpieczenia moŜliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony, o którym mowa w  
ust. 2, o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem ust. 
4. 

4. W ramach umowy ubezpieczenia moŜliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony, o którym mowa w  
ust. 2, o dodatkowe ryzyko pobytu ubezpieczonego w szpitalu oraz w zakresie operacji 
ubezpieczonego łącznie na zasadach pakietu. 

5. Szczegółowe warunki ubezpieczenia w ramach dodatkowych ryzyk określają Ogólne Warunki 
Dodatkowych Ubezpieczeń stanowiące załączniki do OWU. 

SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 3 
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony umowy ubezpieczenia przy jej zawieraniu na 

podstawie wskazania ubezpieczającego we wniosku. 
2. Suma ubezpieczenia podlega indeksacji na zasadach określonych w § 6 WU Wariant 1. 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

§ 4 
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, na okres nie krótszy niŜ 5 lat i nie dłuŜszy 

niŜ do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym ubezpieczony ukończy 80 rok 
Ŝycia (okres ubezpieczenia).  

2. W przypadku zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia z funduszem, okres na jaki zawierana jest 
umowa nie moŜe być krótszy niŜ okres ograniczenia wypłaty, o którym mowa w dodatkowej umowie 
ubezpieczenia z funduszem. 



 

3. Ubezpieczeniem moŜe być objęta osoba, która w dniu doręczenia zakładowi ubezpieczeń wniosku  
o zawarcie umowy ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 75 lat. 

4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie kompletnie wypełnionego wniosku o zawarcie 
umowy ubezpieczenia w Wariancie 1 podpisanego przez ubezpieczającego, skierowanego do zakładu 
ubezpieczeń na formularzu przygotowanym przez zakład ubezpieczeń, doręczonego zakładowi 
ubezpieczeń w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy licząc od dnia, w którym ubezpieczony 
wystąpił z grupowego ubezpieczenia na Ŝycie. 

5. Ubezpieczający moŜe wystąpić z wnioskiem o którym mowa w ust. 4  pod warunkiem, Ŝe wystąpienie 
z ubezpieczenia grupowego następuje w związku z: 

1) odbywaniem przez ubezpieczonego słuŜby wojskowej,  
2) przebywaniem ubezpieczonego na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,  
3) przebywaniem ubezpieczonego na urlopie bezpłatnym,  
4) przebywaniem ubezpieczonego w delegacji słuŜbowej,  
5) rozwiązaniem z ubezpieczonym umowy o pracę, 
6) rozwiązaniem umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie. 

 
6. Zakład ubezpieczeń, moŜe zaŜądać dołączenia do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w 

Wariancie 1 dokumentów, na podstawie których dokonuje się oceny ryzyka ubezpieczeniowego.  
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, stanowią załączniki do wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia w Wariancie 1.  
8. JeŜeli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia w Wariancie 1 został wypełniony nieprawidłowo lub 

jest niekompletny, zakład ubezpieczeń wezwie ubezpieczającego do uzupełnienia tego wniosku, 
względnie do sporządzenia nowego wniosku, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez 
ubezpieczającego wezwania na piśmie, z zastrzeŜeniem, iŜ w razie niewykonania wezwania zakładu 
ubezpieczeń umowa ubezpieczenia moŜe nie dojść do skutku. 

9. Zakład ubezpieczeń moŜe przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierować ubezpieczonego na 
badania lekarskie; koszty takich badań ponosi zakład ubezpieczeń. 

10. Umowa ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w § 2 WU Wariant 1, jest zawarta w dniu 
oznaczonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej niŜ od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ubezpieczony wystąpił z ubezpieczenia grupowego. 

11. W zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia trwa od dnia doręczenia do siedziby zakładu ubezpieczeń 
poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki w wysokości ustalonej przez zakład ubezpieczeń z 
zastrzeŜeniem, iŜ odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu Tymczasowej Ochrony 
Ubezpieczeniowej nie moŜe rozpocząć się wcześniej niŜ pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa z tytułu grupowego ubezpieczenia na Ŝycie. 

12. Wszystkie dane ubezpieczonego oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczenia zakładu 
ubezpieczeń uzyskane przez zakład ubezpieczeń w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy 
ubezpieczenia stają się jej integralną częścią. 

13. Zakład ubezpieczeń pisemnie informuje ubezpieczającego o zmianach w umowie ubezpieczenia 
zgodnie z trybem i wymaganiami określonymi w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. 

SKŁADKA 

§ 5 
1. Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składki w 

wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia.  
2. Składka  moŜe być opłacana: 

1)  jednorazowo lub 
2)  okresowo - miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie 
– zgodnie z wyborem ubezpieczającego. Wybrana częstotliwość opłacania składki określana jest we 
wniosku. 

3. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić pierwszą składkę najpóźniej w dniu podpisania wniosku  
o zawarcie umowy ubezpieczenia. KaŜdą następną składkę, w przypadku okresowego opłacania 
składki, ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić do pierwszego dnia okresu, za który składka jest 
naleŜna. 

4. Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień wpływu składki w wysokości wynikającej z umowy 
ubezpieczenia na rachunek wskazany przez zakład ubezpieczeń. W przypadku, gdy zawarta została 
dodatkowa umowa ubezpieczenia, za dzień wpłaty składki uznaje się dzień wpływu składki w 
wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia, w tym umów dodatkowych, na rachunek wskazany 
przez zakład ubezpieczeń. 

5. W przypadku niezapłacenia przez ubezpieczającego składki w wysokości wynikającej z umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej wymagalności, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 
ulega zawieszeniu począwszy od 31 dnia od daty wymagalności zaległej składki. W takim przypadku 
zakład ubezpieczeń wzywa ubezpieczającego do opłacenia zaległej składki w terminie do 90 dni od 



 

dnia wymagalności pierwszej zaległej składki, informując go jednocześnie, Ŝe nie uiszczenie składki w 
tym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy ubezpieczenia wraz z bezskutecznym upływem 
tego terminu, z zastrzeŜeniem postanowień ustępów poniŜszych. 

6. JeŜeli w ciągu 90 dni od daty wymagalności pierwszej zaległej składki ubezpieczający wpłaci 
zakładowi ubezpieczeń opłatę w wysokości stanowiącej równowartość wszystkich zaległych składek, 
które ubezpieczający byłby zobowiązany zapłacić z tytułu umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność 
zakładu ubezpieczeń ulega wznowieniu począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wpłaty 
ww. kwoty. 

7. JeŜeli w ciągu 90 dni od daty wymagalności pierwszej zaległej składki ubezpieczający nie wpłaci 
zakładowi ubezpieczeń opłaty, o której mowa w ust.6 umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z 
upływem 90 dniowego terminu.  

8. Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczeń z 
tytułu zdarzeń objętych umową ubezpieczenia powstałych w okresie zawieszenia odpowiedzialności. 

9. Zakład ubezpieczeń moŜe zaŜądać od ubezpieczającego zapłaty odsetek od zaległych składek, o 
których mowa w ust. 5, w wysokości odsetek ustawowych. 

10. Składka obliczana jest na podstawie: częstotliwości płatności składki, wieku, płci, stanu zdrowia 
ubezpieczonego i małŜonka ubezpieczonego (o ile została zawarta dodatkowa umowa zgonu 
małŜonka ubezpieczonego), charakteru wykonywanej pracy, trybu Ŝycia ubezpieczonego, zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej, wysokości sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz innych 
czynników mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka.  

INDEKSACJA 

§ 6 
1. Z zastrzeŜeniem postanowień § 8 WU Wariant 1, składka płacona okresowo z tytułu umowy 

ubezpieczenia w zakresie podstawowym, w kaŜdą rocznicę polisy, podlega indeksacji dokonywanej 
przez zakład ubezpieczeń.  

2. Indeksacja składki, o której mowa w ust. 1, polega na jej podwyŜszeniu o wskaźnik indeksacji. W 
związku z podwyŜszeniem składki z tytułu umowy ubezpieczenia w zakresie podstawowym w wyniku 
indeksacji oraz zgodnie z § 7 ust. 1 WU Wariant 1 podwyŜszeniu ulega suma ubezpieczenia.  

3. Wysokość podwyŜszenia sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, wyliczana jest m.in. w oparciu  
o wysokość wzrostu składki z tytułu umowy ubezpieczenia w zakresie podstawowym w związku z 
indeksacją, wiek ubezpieczonego w momencie dokonywania indeksacji oraz okres jaki pozostał od 
momentu dokonania indeksacji do zakończenia trwania umowy. 

4. PodwyŜszenie sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, powoduje indeksację składek z tytułu 
dodatkowych umów ubezpieczenia. 

5. Poziom indeksacji składki z tytułu dodatkowych umów ubezpieczenia ustalany jest w oparciu  
o podwyŜszenie sumy ubezpieczenia. 

§ 7 
1. Ubezpieczający, niezaleŜnie od indeksacji, ma prawo złoŜyć wniosek o podwyŜszenie składki 

opłacanej okresowo o 10%, 20% lub 30% na 60 dni przed najbliŜszą rocznicą polisy przypadającą 
bezpośrednio po zajściu co najmniej jednego z poniŜszych zdarzeń: 
1)  zawarciu przez ubezpieczonego związku małŜeńskiego, 
2)  urodzeniu się dziecka ubezpieczonemu, 
3)  przysposobieniu przez ubezpieczonego dziecka. 

2. W przypadku podwyŜszenia składki, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie postanowienia § 6 
WU Wariant 1.  

§ 8 
1. Zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczającego o wysokości zindeksowanej składki i sumy 

ubezpieczenia na 30 dni przed kaŜdą rocznicą polisy, z zastrzeŜeniem ustępów poniŜszych. 
2. JeŜeli ubezpieczający w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, nie 

doręczy zakładowi ubezpieczeń oświadczenia o odmowie wyraŜenia zgody na indeksację składki, 
podwyŜszona w wyniku indeksacji składka i suma ubezpieczenia obowiązują od dnia rocznicy polisy, 
w związku z którą następuje indeksacja. WyraŜenie zgody na indeksację składki przez 
ubezpieczającego, nie wymaga formy pisemnej. 

3. JeŜeli ubezpieczający w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, 
doręczy zakładowi ubezpieczeń oświadczenie o odmowie wyraŜenia zgody na indeksację składki, 
wysokość składki i sumy ubezpieczenia nie ulegają zmianie. 

4. JeŜeli ubezpieczający w dwóch kolejnych następujących bezpośrednio po sobie rocznicach polisy 
odmówi indeksacji składki z tytułu umowy w zakresie podstawowym, indeksacja w kolejnych latach 
ulega zawieszeniu. 

5. W czasie zawieszenia indeksacji zakład ubezpieczeń nie przedstawia ubezpieczającemu informacji, o 
której mowa w ust. 1. 

6. Wznowienie indeksacji składki, po okresie jej zawieszenia, o którym mowa w ust. 4 następuje na 
podstawie wniosku ubezpieczającego, doręczonego zakładowi ubezpieczeń nie później niŜ na 60 dni 



 

przed rocznicą polisy. Zakład ubezpieczeń ma prawo uzaleŜnić wznowienie indeksacji składki od 
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stanu zdrowia ubezpieczonego. 

7. NiezaleŜnie od postanowień ust. 4 i ust. 5 składka nie podlega indeksacji w ostatnich dwóch latach 
okresu ubezpieczenia. 

8. Ubezpieczający w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, moŜe wnioskować o indeksację składki  
w wysokości 50% wskaźnika indeksacji podanego przez zakład ubezpieczeń. 

 
CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

§ 9 
1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, w zakresie zdarzeń, o których mowa w § 2 ust. 2, WU 

Wariant 1 rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie 
wcześniej jednak niŜ od dnia następnego po zapłaceniu składki w wysokości ustalonej w umowie 
ubezpieczenia i nie wcześniej niŜ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
ubezpieczony wystąpił z grupowego ubezpieczenia na Ŝycie 

2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia. 
3. Z dniem określonym w ust. 2, wygasa odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z 

wszystkich dodatkowych umów ubezpieczenia.  

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

§ 10 
1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się wskutek: 

1)  odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego, 
2)  wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego, 
3)  niezapłacenia przez ubezpieczającego składki na zasadach, określonych w § 5 ust. 7 WU Wariant 

1, 
4)  zgonu ubezpieczonego – z dniem zgonu, 
5)  upływu okresu na jaki została zawarta. 

2. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia powoduje rozwiązanie wszystkich dodatkowych umów 
ubezpieczenia.  

§ 11 
1. Ubezpieczający moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni licząc od daty zawarcia 

umowy, nie później niŜ w ciągu 30 dni od daty doręczenia polisy.  
2. Ubezpieczający moŜe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w kaŜdym czasie jej obowiązywania, bez 

waŜnych przyczyn, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

3. Bieg terminu wypowiedzenia, rozpoczyna się w dniu doręczenia  oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy ubezpieczenia do siedziby zakładu ubezpieczeń. 

. 
§ 12 

1. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenie nie zwalnia ubezpieczającego od 
obowiązku zapłacenia składki za czas udzielanej przez zakład ubezpieczeń ochrony 
ubezpieczeniowej.  

2. Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy ubezpieczenia lub ją wypowiedział, przysługuje zwrot 
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

3. Przy zwrocie składki, o którym mowa w ust. 2, kaŜdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania umowy 
ubezpieczenia uwaŜa się za miesiąc pełny.  

 
WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

§ 13 
1. Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia 

powstałe w wyniku: 
1)  samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia 

samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, 
2)  działań wojennych, stanu wojennego, 
3)  czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 
4)  poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą 

lekarzy lub innych osób uprawnionych, 
5)  zaraŜenia się wirusem HIV, jeŜeli zgon nastąpił przed upływem 5 lat od zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 
2. Do okresu 2 lat, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), zalicza się równieŜ okres opłacania składek na rzecz 

danego ubezpieczonego z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie zawartej z TUnś 
„WARTA” S.A., pod warunkiem Ŝe ubezpieczony, bezpośrednio przed zawarciem umowy 



 

ubezpieczenia, był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na 
Ŝycie zawartej z TUnś „WARTA” S.A., 

USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

§ 14 
1. Świadczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń wypłaca 

osobom uprawnionym w wysokościach ustalonych w oparciu o postanowienia § 15 WU Wariant 1 
oraz – w przypadku zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia – w oparciu o właściwe 
postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Dodatkowych, z zastrzeŜeniem postanowień § 16 
ust. 8.  

2. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń zakładu ubezpieczeń są osoby wskazane przez 
ubezpieczonego jako uprawnione, a w razie braku wskazania osoby wymienione w § 18 ust. 4 WU 
Wariant 1. 

 

§ 15 
Z tytułu zgonu ubezpieczonego zakład ubezpieczeń wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 
sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zgonu ubezpieczonego. 

§ 16 
1. Świadczenia, wypłacane są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego osoba 

uprawniona zobowiązana jest dołączyć dokumenty wskazane przez zakład ubezpieczeń niezbędne do 
ustalenia zasadności i wysokości świadczenia. 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń podejmuje postępowanie 
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
świadczenia, a takŜe informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na 
który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeŜeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 
postępowania 

3. Zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od daty 
otrzymania kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.  

4. Gdyby w powyŜszym terminie wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia 
zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemoŜliwe, świadczenie zakładu ubezpieczeń zostanie 
wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie 
tych okoliczności było moŜliwe. 

5. Dniem wypłaty świadczenia jest dzień uznania rachunku osoby na rzecz której świadczenie jest 
spełniane, kwotą naleŜnego świadczenia bądź dzień odebrania przez osobę na rzecz, której 
świadczenie jest spełniane, w przypadku gdy wypłata następuje przekazem pocztowym. 

6. JeŜeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niŜ określona w zgłoszonym 
roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, 
wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę 
wypłaty świadczenia oraz pouczy ją o przysługującym jej prawie dochodzenia swych roszczeń na 
drodze sądowej. 

7. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia moŜna wytoczyć albo według przepisów 
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego/ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.  

8. W przypadku, gdy na dzień ustalenia wysokości świadczenia istnieją jakiekolwiek zaległości z tytułu 
opłacania składek lub jakichkolwiek innych naleŜności z tytułu umowy ubezpieczenia lub umów 
dodatkowych, wszelkie świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia lub umów dodatkowych 
ustalane są w wysokości pomniejszanej o zaległości z tytułu opłacania składek lub innych naleŜności 
wraz z naleŜnymi odsetkami. 

9. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji zakładowi ubezpieczeń przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia zwalnia zakład ubezpieczeń od odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez 
przepisy kodeksu cywilnego. 

10. JeŜeli przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę świadczenia okaŜe się, Ŝe we wniosku została błędnie 
podana data urodzin ubezpieczonego, to wysokość świadczenia zostanie odpowiednio skorygowana. 

§ 17 
1. Ubezpieczony moŜe wskazać osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia zakładu ubezpieczeń  

na wypadek zgonu ubezpieczonego zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i w kaŜdym 
czasie jej obowiązywania. 

2. Wskazanie uprawnionego moŜe równieŜ polegać na stwierdzeniu, Ŝe uprawnionym jest kaŜdy 
okaziciel polisy. W tym przypadku postanowienia § 18 ust. 4 WU Wariant 1 nie mają zastosowania. 

3. Ubezpieczony ma prawo w kaŜdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zmienić lub odwołać 
wskazanie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Ubezpieczony w formie pisemnej występuje o zmianę osoby uprawnionej .  



 

5. Zakład ubezpieczeń związany jest dokonaną zmianą począwszy od dnia następnego po dniu złoŜenia 
do zakładu ubezpieczeń wniosku o zmianę osoby uprawnionej. 

§ 18 
1. JeŜeli ubezpieczony wskazał więcej niŜ jedną osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia, 

świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej w wysokości wynikającej ze wskazania procentowego 
udziału w świadczeniu; jeŜeli ubezpieczony nie wskazał udziału tych osób w sumie ubezpieczenia 
przyjmuje się, iŜ udziały tych osób w sumie ubezpieczenia są równe. 

2. W przypadku wskazań kwotowych lub jeŜeli suma wskazań procentowych jest wyŜsza niŜ 100% sumy 
ubezpieczenia, przyjmuje się, Ŝe udziały osób uprawnionych w sumie ubezpieczenia są równe. 

3. JeŜeli uprawniony umyślnie spowodował zgon ubezpieczonego lub przyczynił się do jego zgonu, to 
traci on prawo do świadczenia zakładu ubezpieczeń; tracą prawo do świadczenia równieŜ osoby, które 
mogłyby ustawowo dziedziczyć po uprawnionym, pod warunkiem, Ŝe nie są to osoby, o których mowa 
w ust. 4.  

4. JeŜeli ubezpieczony nie wskazał uprawnionego, albo gdy uprawniony w dniu zgonu ubezpieczonego 
nie Ŝył lub utracił prawo do świadczenia, osobami wskazanymi uprawnionymi do świadczenia są 
członkowie rodziny zmarłego, według następującej kolejności: 
1) małŜonek,  
2) w równych częściach dzieci, jeŜeli brak jest małŜonka, 
3) w równych częściach rodzice, jeŜeli brak jest małŜonka i dzieci, 
4) w równych częściach inne osoby powołane do dziedziczenia po ubezpieczonym. 

5. JeŜeli osobą uprawnioną jest okaziciel polisy, to duplikat polisy nie moŜe być wydany. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 
O zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczony lub uprawniony powinien 
niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jego zaistnienia. 

§ 20 
1. Zawiadomienia i oświadczenia, w związku z umową ubezpieczenia, powinny być składane na piśmie  

 pod rygorem niewaŜności.  
2. JeŜeli ubezpieczający zmienił adres zamieszkania lub siedziby i nie powiadomił o tym zakładu 

ubezpieczeń, przyjmuje się, Ŝe zakład ubezpieczeń wypełnił swój obowiązek zawiadomienia lub 
oświadczenia wysyłając pismo pod ostatni znany mu adres.  

3. JeŜeli po objęciu danego ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową doszło do zmiany nazwiska bądź 
imienia ubezpieczonego lub uprawnionego, osoba składająca wniosek o wypłatę świadczenia 
zobowiązana jest przedstawić dokumenty uzasadniające jej prawo do świadczenie zgodnie z danymi 
posiadanymi przez zakład ubezpieczeń. 

4. Przez dzień złoŜenia wniosku do zakładu ubezpieczeń (lub odpowiednio doręczenia lub otrzymania 
wniosku przez zakład ubezpieczeń) rozumie się dzień doręczenia kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku na adres siedziby zakładu ubezpieczeń. 

5. Skargi i zaŜalenia zgłaszane przez ubezpieczającego lub uprawnionego powinny być doręczane na 
adres siedziby zakładu ubezpieczeń, w formie pisemnej, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. 
Skargi i zaŜalenia rozpatrywane są przez zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od daty ich 
doręczenia, z zastrzeŜeniem ust. 7.  

6. Gdyby w powyŜszym terminie rozpatrzenie skarg i zaŜaleń okazało się niemoŜliwe ze względu na nie 
wyjaśnienie wszystkich okoliczności, wówczas rozpatrzenie nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia, w 
którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe. 

7. Informacja o wyniku rozpatrzenia zgłoszonej skargi lub zaŜalenia przekazywana jest osobie 
zgłaszającej w formie pisemnej. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zaŜaleń jest jednostka 
organizacyjna zakładu ubezpieczeń wyznaczona do spraw rozpatrywania reklamacji i innych skarg.  

§ 21 
1. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia 

dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszym załączniku. 
2. Dodatkowe umowy ubezpieczenia stanowią integralną część umowy ubezpieczenia.  

§ 22 
1. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 
2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu, w 

którym nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. 
3. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń przerywa się przez zgłoszenie 

zakładowi ubezpieczeń tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 

§ 23 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym załączniku mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową.  



 

2. Niniejsze WU Wariant 1 stanowią równieŜ Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynuowanego w 
rozumieniu § 26 ust. 2 Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych, na podstawie których osoba 
występująca z wnioskiem o zawarcie umowy indywidualnego ubezpieczenia była objęta 
ubezpieczeniem. 

3. Na podstawie niniejszych WU Wariant 1 ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte takŜe osoby, 
które wystąpiły z ubezpieczenia Grupowego Ubezpieczenia z Funduszem „XXI-GRUPA” oraz 
Grupowe Ubezpieczenie na śycie z Funduszem „WARTA MIŚ”. 

4. Dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszego załącznika właściwym jest prawo 
polskie. 

5. Wszelkie obowiązki zakładu ubezpieczeń wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym obowiązki informacyjne, będą realizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa 
obowiązującymi na dzień realizacji danego obowiązku. W szczególności w przypadku, gdy przepisy 
prawa obowiązujące na dzień realizacji danego obowiązku będą przewidywały węŜszy zakres 
zobowiązań, niŜ wynikający z niniejszego  załącznika lub nie będą nakładały na zakład ubezpieczeń 
określonego obowiązku, zakres zobowiązań ciąŜący na zakładzie ubezpieczeń będzie ustalany na 
podstawie ww. przepisów prawa. 
 

§ 24 
Niniejsze Warunki zostały zatwierdzone Uchwałą nr 45/2007 Zarządu TUnś „WARTA” S.A. i 
wprowadzone w Ŝycie z dniem 19 marca 2007roku. 
 

 

 
Wiceprezes Zarządu 
„TUnś „WARTA” S.A. 

Paweł Bednarek 

 
Prezes Zarządu 

„TUnś „WARTA” S.A. 
Artur Biskupski 

 
 
 



 

Warunki Ubezpieczenia 
Indywidualne Ubezpieczenie na śycie - EKSTRAKONTYNUACJA 
„WARIANT 2”  
 

DEFINICJE 
§ 1 

1. Postanowienia niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej „WU Wariant 2”) mają 
zastosowanie w umowach indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia zawieranych z 
ubezpieczającymi na zasadach określonych przez Wariant 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 OWU. 

2. UŜyte w niniejszych Warunkach określenia oznaczają: 
1) ubezpieczający - osobę fizyczną, zawierającą umowę ubezpieczenia. W rozumieniu niniejszych 

Warunków moŜe nim być równieŜ wdowa/wdowiec po ubezpieczonym. 
2) ubezpieczony - osobę fizyczną, której Ŝycie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia 

indywidualnego, która była objęta odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń w ramach grupowej 
umowy ubezpieczenia, moŜe nim być jedynie ubezpieczający, 

3) uprawniony - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia zakład 
ubezpieczeń wypłaca świadczenie, 

4) umowa ubezpieczenia  - umowę, przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić 
określone świadczenie na rzecz uprawnionego w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie 
ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę,  

5) dodatkowa umowa ubezpieczenia - umowę ubezpieczenia zawieraną na podstawie Ogólnych 
Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia stanowiących Załączniki do niniejszych OWU  

6) umowa grupowego ubezpieczenia na Ŝycie – umowę grupowego ubezpieczenia na Ŝycie, w 
ramach której Ŝycie ubezpieczonego było objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, 

7) suma ubezpieczenia - sumę pienięŜną określoną w umowie ubezpieczenia, będącą podstawą 
ustalania wysokości świadczenia zakładu ubezpieczeń,  

8) świadczenie zakładu ubezpieczeń - sumę pienięŜną, którą zakład ubezpieczeń wypłaca 
uprawnionemu w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, 

9) rocznica polisy - rocznicę zawarcia umowy ubezpieczenia, 
10) składka – składkę wynikającą z umowy ubezpieczenia, 
11) małŜonek ubezpieczonego - osoba, która w dniu zajścia zdarzenia, objętego ochroną, pozostawała 

z ubezpieczonym w związku małŜeńskim,  
12) współubezpieczony - małŜonek, rodzic, rodzic małŜonka lub dziecko ubezpieczonego, 
13) rodzic ubezpieczonego - naturalnego ojca lub naturalną matkę ubezpieczonego lub osobę, która 

dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia ubezpieczonego lub ojczyma lub macochę 
ubezpieczonego, jeŜeli nie Ŝyje odpowiednio ojciec lub matka, przy czym przez ojczyma i macochę 
rozumie się osobę, nie będącą biologicznym rodzicem ubezpieczonego, która w dniu zgonu 
pozostawała w związku małŜeńskim z odpowiednio naturalną matką lub naturalnym ojcem 
ubezpieczonego lub wdowę/wdowca po matce lub ojcu ubezpieczonego, nie będącą biologicznym 
rodzicem ubezpieczonego, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małŜeński, 

14) rodzic małŜonka ubezpieczonego - naturalnego ojca lub naturalną matkę małŜonka 
ubezpieczonego lub osobę, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia małŜonka 
ubezpieczonego lub ojczyma lub macochę małŜonka ubezpieczonego, jeŜeli nie Ŝyje odpowiednio 
ojciec lub matka,  przy czym przez ojczyma i macochę rozumie się osobę, nie będącą biologicznym 
rodzicem małŜonka ubezpieczonego, która w dniu zgonu pozostawała w związku małŜeńskim z 
odpowiednio naturalną matką lub naturalnym ojcem małŜonka ubezpieczonego lub wdowę/wdowca 
po matce lub ojcu małŜonka ubezpieczonego, nie będącą biologicznym rodzicem małŜonka 
ubezpieczonego, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małŜeński, za rodzica małŜonka 
ubezpieczonego uwaŜa się równieŜ rodzica małŜonka, który zmarł, pod warunkiem, Ŝe ubezpieczony 
nie zawarł powtórnego związku małŜeńskiego , 

15) dziecko ubezpieczonego - dziecko własne ubezpieczonego lub dziecko przysposobione przez 
ubezpieczonego (w pełni lub częściowo),  

16) osierocenie dziecka przez ubezpieczonego - zgon ubezpieczonego, który nastąpił przed dniem 
ukończenia przez dziecko ubezpieczonego 25 roku Ŝycia,  

17) zgon dziecka – zgon dziecka, które w dniu zajścia zdarzenia, objętego ochroną w ramach umowy 
ubezpieczenia, miało ukończone 1 rok Ŝycia, ale nie ukończyło 25 roku Ŝycia, 

18) zgon noworodka – za zgon noworodka uwaŜa się dziecko martwo urodzone, jeŜeli zgon nastąpił 
najwcześniej w 23 tygodniu ciąŜy oraz zgon dziecka, które przyszło na świat Ŝywe i nie ukończyło 1 
roku Ŝycia , 

19) wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powstałe w czasie trwania 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,  



 

20) trwały uszczerbek na zdrowiu - zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu 
będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń, powodujące jego trwałą dysfunkcję, 

 
21) zawał serca - zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu 

umowy ubezpieczenia; za zawał serca uwaŜa się epizod zawału serca w rozumieniu martwicy części 
mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia 
sercowego. Rozpoznanie musi oparte na wystąpieniu typowego dla zawału serca bólu w klatce 
piersiowej, świeŜych zmian w zapisie EKG potwierdzających wystąpienie świeŜego zawału serca i 
znaczącego podwyŜszenia stęŜenia enzymów sercowych we krwi. Z zakresu ubezpieczenia 
wykluczone są epizody dławicowego bólu w klatce piersiowej (angina pectoris), 

 
22) udar mózgu - powstałe w okresie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy 

ubezpieczenia nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zmian naczyniowych, 
powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych. Rozpoznanie musi zostać poparte 
świeŜymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego. 
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia śródczaszkowego 
spowodowanego zewnętrznym urazem. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek epizody 
przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA),, 

23) karencja - okres, w którym odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest ograniczona, 
24) urodzenie się dziecka ubezpieczonemu – urodzenie się Ŝywego dziecka ubezpieczonemu, 

potwierdzone aktem urodzenia, w którym ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic tego dziecka, 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
§ 2 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Ŝycie ubezpieczonego i współubezpieczonego i zdrowie 
ubezpieczonego.  

2. W ramach umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
obejmującym ryzyka, o których mowa w ust. 3. 

3. Zakład ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia, wypłaca następujące 
świadczenia: 

 

Zdarzenia 
Wysokość świadczenia określona  

w % sumy ubezpieczenia  

1) zgon ubezpieczonego, 100% 

2) wypadek powodujący:  
a) zgon ubezpieczonego, niezaleŜnie od świadczenia 

wymienionego w pkt 1 
b)  trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego: 

− za kaŜdy 1% trwałego uszczerbku,  
− za 100% trwałego uszczerbku, 

 
100% 

 
 
4, 3, 2 albo 1% 
400, 300, 200, albo 100% 

3) zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca, niezaleŜnie od 
świadczenia wymienionego w pkt 1 

100% 

4) zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu, niezaleŜnie od 
świadczenia wymienionego w pkt 1 

100% 

5) zgon współubezpieczonych: 
a) zgon małŜonka ubezpieczonego,  
b) zgon dziecka, 
c)  zgon noworodka,  
d) zgon rodziców lub zgon rodziców małŜonka ubezpieczonego,  

 
100% 
30% 
20% 
20% 

6) urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,  10% 
7) osierocenie dziecka przez ubezpieczonego; jednorazowe 
świadczenie dla kaŜdego dziecka ubezpieczonego. 

 
40% 

 

 
4. Ubezpieczający moŜe wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia w Wariancie 2 w 

zakresie wskazanym w ust. 3 z zastrzeŜeniem, iŜ umowa ubezpieczenia moŜe dotyczyć jedynie ryzyk, 
z tytułu, których ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową w pierwszym dniu miesiąca w 
którym wystąpił z umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie, z zastrzeŜeniem ust. 7  jeŜeli 
kontynuowanie ma dotyczyć okresu: 

1) odbywania słuŜby wojskowej,  
2) przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,  
3) przebywania na urlopie bezpłatnym,  



 

4) delegacji słuŜbowej,  
5. Ubezpieczający moŜe wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia w Wariancie 2 w 

zakresie wskazanym w ust 3 pkt 1-2 lit.a) i pkt 5-7 z zastrzeŜeniem, iŜ umowa ubezpieczenia moŜe 
dotyczyć jedynie ryzyk, z tytułu których ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową w 
pierwszym dniu miesiąca, z upływem którego wystąpił z umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie, z 
zastrzeŜeniem postanowień ust 7 i 8: 

1)  pod warunkiem, Ŝe składka za ubezpieczonego była opłacana nieprzerwanie przez okres co 
najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed ustaniem stosunku pracy. Do okresu 6 miesięcy, o 
którym mowa powyŜej, zalicza się:  

a) okres opłacania składek za danego ubezpieczonego z tytułu umowy grupowego 
ubezpieczenia na Ŝycie zawartej z innym niŜ TUnś “WARTA” S.A. zakładem ubezpieczeń, 
pod warunkiem Ŝe ubezpieczony był pracownikiem zatrudnionym przez ubezpieczającego 
w rozumieniu umowy ubezpieczenia grupowego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 
grupowego i przystąpił do ubezpieczenia przed upływem 3 miesięcy od tej daty,  

b) okres opłacania składek za danego ubezpieczonego z tytułu umowy grupowego 
ubezpieczenia na Ŝycie zawartej z TUnś „WARTA” S.A., pod warunkiem Ŝe ubezpieczony 
był pracownikiem zatrudnionym przez ubezpieczającego w rozumieniu umowy 
ubezpieczenia grupowego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego i przystąpił 
do ubezpieczenia przed upływem 3 miesięcy od tej daty;  

2) bez względu na okres, za który została opłacona składka za danego ubezpieczonego - jeŜeli 
ubezpieczony był pracownikiem zatrudnionym przez ubezpieczającego w rozumieniu umowy 
ubezpieczenia grupowego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego i przystąpił do 
ubezpieczenia przed upływem 3 miesięcy od tej daty, a zatrudnienie ustało wskutek przejścia 
ubezpieczonego na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe, po zawarciu umowy ubezpieczenia 
grupowego,   

3)  bez względu na okres, za który została opłacona składka za ubezpieczonego, w przypadku, 
gdy umowa ubezpieczenia grupowego została rozwiązana.  

6. Z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia w Wariancie 2 na warunkach, o których mowa w ust. 
5 pkt 1) moŜe równieŜ wystąpić wdowa/wdowiec po ubezpieczonym w ubezpieczeniu grupowym, 
który pracując u ubezpieczającego w ubezpieczeniu grupowym był objęty ochroną ubezpieczeniową 
nieprzerwanie przez okres przynajmniej 6 miesięcy. Do okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyŜej, 
zalicza się okresy opłacania składek za danego ubezpieczonego wskazane w ust. 5 pkt 1) lit a) i b). 

7. W umowie  ubezpieczenia mają zastosowanie wysokości świadczeń określone w ust. 3  niezaleŜnie 
od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego, z zastrzeŜeniem, iŜ w przypadku, gdy wynikająca 
z umowy ubezpieczenia grupowego wysokość świadczenia z tytułu zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową jest niŜsza niŜ wysokość świadczenia określona w ust. 3, wówczas w umowie 
ubezpieczenia ma zastosowanie wysokość świadczenia z tytułu tego zdarzenia określona w umowie 
ubezpieczenia grupowego. 

8. JeŜeli w umowie ubezpieczenia grupowego zastrzeŜono, iŜ ryzyko powstania trwałego uszczerbku na 
zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku nie jest wyłączone z zakresu ochrony w ramach 
indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w WARIANCIE 2 wówczas w takim przypadku nie mają 
zastosowania postanowienia ust. 5 wyłączające stosowanie ust. 3 pkt 2 lit. b) w ramach umowy 
ubezpieczenia. 

9. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b), określona jest w umowie ubezpieczenia 
grupowego z zastrzeŜeniem ust. 7. 

10. W ramach umowy ubezpieczenia moŜliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony o dodatkowe ryzyko 
poprzez zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia z funduszem. 

 
SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 3 
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony umowy ubezpieczenia przy jej zawieraniu na 

podstawie wskazania ubezpieczającego we wniosku.  
2. Suma ubezpieczenia dla danego ubezpieczonego nie moŜe być wyŜsza niŜ suma obowiązująca dla 

tego ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego  w pierwszym dniu miesiąca w, którym 
ubezpieczony wystąpił z grupowego ubezpieczenia na Ŝycie oraz nie moŜe stanowić wartości wyŜszej 
niŜ równowartość 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).  

3. Ubezpieczający oraz wdowiec/wdowa po ubezpieczonym  - w rozumieniu umowy grupowego 
ubezpieczenia - mogą wystąpić z wnioskiem o obniŜenie sumy ubezpieczenia w umowie 
ubezpieczenia, jednak do kwoty nie mniejszej niŜ 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

4. W przypadku gdy suma ubezpieczenia obowiązująca dla danego ubezpieczonego w umowie 
ubezpieczenia grupowego w pierwszym dniu miesiąca, w którym ubezpieczony wystąpił z grupowego 
ubezpieczenia na Ŝycie jest równa bądź niŜsza niŜ 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wówczas nie 
ma moŜliwości jej obniŜenia.  

 
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 



 

  

§ 4 
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie kompletnego wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia w Wariancie 2 podpisanego przez ubezpieczającego, doręczonego do siedziby zakładu 
ubezpieczeń na formularzu przygotowanym przez zakład ubezpieczeń, w okresie nie przekraczającym  
3 miesięcy licząc od dnia, w którym ubezpieczony wystąpił z grupowego ubezpieczenia na Ŝycie. 

2. Ubezpieczający moŜe wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 
1 w okresie poprzedzającym wystąpienie z ubezpieczenia grupowego.  

3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest z dniem wpływu do siedziby zakładu ubezpieczeń kompletnego 
wniosku wraz z potwierdzeniem płatności pierwszej składki w wysokości ustalonej przez zakład 
ubezpieczeń, nie wcześniej niŜ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
ubezpieczony wystąpił z ubezpieczenia grupowego na Ŝycie oraz nie wcześniej niŜ od dnia zapłacenia 
składki z zastrzeŜeniem ust. 4. 

4. Umowa ubezpieczenia moŜe być zawarta jeśli  spełniony został warunek, o którym mowa w ust. 1 z 
zastrzeŜeniem warunków, o których mowa w § 2 ust. 4-6  

5. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku: 
1) umowa ubezpieczenia przedłuŜa się na następny, roczny okres ubezpieczenia, jeŜeli Ŝadna ze 

stron nie złoŜy oświadczenia o nie przedłuŜaniu umowy ubezpieczenia, 
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być doręczone drugiej stronie pod rygorem 

niewaŜności na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu ubezpieczenia, 
3) umowa ubezpieczenia moŜe być przedłuŜana na dowolną liczbę okresów ubezpieczenia. 

6. Zakład ubezpieczeń, moŜe zaŜądać dołączenia do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w 
Wariancie 2 dokumentów, na podstawie których dokonuje się oceny ryzyka ubezpieczeniowego.  

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, stanowią załączniki do wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia w Wariancie 2.  

8. JeŜeli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia w Wariancie 2 został wypełniony nieprawidłowo lub 
jest niekompletny, zakład ubezpieczeń wezwie ubezpieczającego do uzupełnienia tego wniosku, 
względnie do sporządzenia nowego wniosku, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez 
ubezpieczającego wezwania na piśmie, z zastrzeŜeniem, iŜ w razie niewykonania wezwania zakładu 
ubezpieczeń umowa ubezpieczenia moŜe nie dojść do skutku. 

9. Zakład ubezpieczeń moŜe przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierować ubezpieczonego na 
badania lekarskie; koszty takich badań ponosi zakład ubezpieczeń. 

10. Wszystkie dane ubezpieczonego oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczenia zakładu 
ubezpieczeń uzyskane przez zakład ubezpieczeń w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy 
ubezpieczenia stają się jej integralną częścią. 

11. Zakład ubezpieczeń, jeśli spełnione zostały warunki, o których mowa w ust. 4 potwierdza zawarcie 
umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, doręczając ubezpieczającemu polisę oraz 
informację dotyczącą trybu opłacania składek w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku o 
zawarcie umowy w Wariancie 2. 

12. W przypadku jeśli nie spełnione zostały warunki, o których mowa w ust. 4 potwierdzenie zawarcia 
umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia nie moŜe być wydane, a wpłacona składka 
ubezpieczeniowa w terminie 30 dni od wpływu wniosku do siedziby zakładu ubezpieczeń zostaje 
zwrócona bez odsetek na wskazane we wniosku adres korespondencyjny bądź numer konta 
bankowego. 

13. Zakład ubezpieczeń pisemnie informuje ubezpieczającego o zmianach w umowie ubezpieczenia 
zgodnie z trybem i wymaganiami w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. 

SKŁADKA 

§ 5 
1. Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składki w 

wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia.  
2. Składka  moŜe być opłacana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie – zgodnie z wyborem 

ubezpieczającego z zastrzeŜeniem, iŜ w przypadku wyboru miesięcznej częstotliwości opłacania 
składek ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia pierwszej składki za 3 miesiące. Wybrana 
częstotliwość opłacania składki określana jest we wniosku. 

3. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić pierwszą składkę najpóźniej w dniu podpisania wniosku  
o zawarcie umowy ubezpieczenia.  

4. KaŜdą następną składkę, ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić do pierwszego dnia okresu, za 
który składka jest naleŜna.  

5. W przypadku nie zapłacenia pierwszej składki w terminie o którym mowa w ust 3, i wysokości, o której 
mowa w ust. 2 odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po 
zapłaceniu pierwszej składki z tytułu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niŜ od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu 
do ubezpieczonego z tytułu grupowego ubezpieczenia na Ŝycie pod warunkiem doręczenia do siedziby 
zakładu ubezpieczeń kompletnego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.   



 

 
6. Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień wpływu składki w wysokości wynikającej z umowy 

ubezpieczenia na rachunek wskazany przez zakład ubezpieczeń. W przypadku, gdy zawarta została 
dodatkowa umowa ubezpieczenia, za dzień wpłaty składki uznaje się dzień wpływu składki w 
wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia, w tym umów dodatkowych, na rachunek wskazany 
przez zakład ubezpieczeń. 

7. W przypadku niezapłacenia przez ubezpieczającego składki w wysokości wynikającej z umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej wymagalności, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 
ulega zawieszeniu począwszy od 31 dnia od daty wymagalności zaległej składki. W takim przypadku 
zakład ubezpieczeń wzywa ubezpieczającego do opłacenia zaległej składki w terminie do 90 dni od 
dnia wymagalności pierwszej zaległej składki, informując go jednocześnie, Ŝe nie uiszczenie składki w 
tym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy ubezpieczenia wraz z bezskutecznym upływem 
tego terminu, z zastrzeŜeniem postanowień ustępów poniŜszych. 

8. JeŜeli w ciągu 90 dni od daty wymagalności pierwszej zaległej składki ubezpieczający wpłaci 
zakładowi ubezpieczeń opłatę w wysokości stanowiącej równowartość wszystkich zaległych składek, 
które ubezpieczający byłby zobowiązany zapłacić z tytułu umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność 
zakładu ubezpieczeń ulega wznowieniu począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wpłaty 
ww. kwoty. 

9. JeŜeli w ciągu 90 dni od daty wymagalności pierwszej zaległej składki ubezpieczający nie wpłaci 
zakładowi ubezpieczeń opłaty, o której mowa w ust.8 umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z 
upływem 90 dniowego terminu. 

10. Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczeń z 
tytułu zdarzeń objętych umową ubezpieczenia powstałych w okresie zawieszenia odpowiedzialności. 

11. Zakład ubezpieczeń moŜe zaŜądać od ubezpieczającego zapłaty odsetek od zaległych składek, o 
których mowa w ust. 7, w wysokości odsetek ustawowych. 

12. Składka obliczana jest na podstawie: częstotliwości, sumy ubezpieczenia i wysokości stawki 
stanowiącej podstawę do ustalania składki w ramach Wariantu 2 indywidualnej kontynuacji określonej 
w umowie grupowej. 

13. Składka nie podlega indeksacji. 

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

§ 6 
1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, rozpoczyna się od dnia wpływu do siedziby zakładu 

ubezpieczeń kompletnego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem płatności 
pierwszej składki w wysokości wskazanej przez zakład ubezpieczeń, nie wcześniej niŜ pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa z tytułu 
grupowego ubezpieczenia na Ŝycie oraz nie wcześniej niŜ od dnia zapłacenia składki w wysokości, o 
której mowa w § 5 ust. 2, jeśli spełnione zostały warunki, o których mowa w § 4 ust. 4, z 
zastrzeŜeniem, iŜ odpowiedzialność z tytułu danych ryzyk nie moŜe rozpocząć się wcześniej niŜ po za 
zakończeniu okresu karencji jaką objęte były te ryzyka z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia.                                                                                                    

2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia. 
3. Z dniem określonym w ust. 2, wygasa odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z 

wszystkich dodatkowych umów ubezpieczenia.  
4. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit b) WU 

Wariant 2, kończy się niezaleŜnie od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego w dniu 
osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 70 lat.  

 
5. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3-4 WU Wariant 

2, kończy się niezaleŜnie od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego w dniu osiągnięcia przez 
ubezpieczonego wieku 65 lat. 

6. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub 
udaru mózgu nie dotyczy zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, jeŜeli 
zawał serca lub udar mózgu wystąpiły juŜ (były zdiagnozowane lub leczone) przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia w zakresie tych ryzyk na rzecz danego ubezpieczonego, z zastrzeŜeniem ust. 7. 

7. W stosunku do osób, które bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia objęte były umową 
grupowego ubezpieczenia na Ŝycie, zawartą przez ubezpieczającego z TUnś „WARTA” S.A, 
przewidującą w swym zakresie ryzyko zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru 
mózgu, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność dodatkowo w zakresie zgonu ubezpieczonego 
na skutek zawału serca lub udaru mózgu, jeŜeli zawał lub udar mózgu wystąpiły w okresie 
obowiązywania na rzecz danego ubezpieczonego poprzedniej - określonej powyŜej - umowie 
ubezpieczenia.  

 



 

 
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

§ 7 
1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się wskutek: 

1)  odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego, 
2)  wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego, 
3)  niezapłacenia przez ubezpieczającego składki na zasadach, określonych w § 5 ust. 7 WU Wariant 

2, 
4)  zgonu ubezpieczonego – z dniem zgonu, 
5)  złoŜenia przez jedną ze stron umowy ubezpieczenia oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 

pkt 1), z upływem okresu ubezpieczenia. 
2. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia powoduje rozwiązanie dodatkowej umowy ubezpieczenia.  

§ 8 
1. Ubezpieczający moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni licząc od daty zawarcia 

umowy, nie później niŜ w ciągu 30 dni od daty doręczenia polisy.  
2. Ubezpieczający moŜe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w kaŜdym czasie jej obowiązywania, bez 

waŜnych przyczyn, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

3. Bieg terminu wypowiedzenia, rozpoczyna się w dniu doręczenia  oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy ubezpieczenia do siedziby zakładu ubezpieczeń. 

. 
§ 9 

1. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenie nie zwalnia ubezpieczającego od 
obowiązku zapłacenia składki za czas udzielanej przez zakład ubezpieczeń ochrony 
ubezpieczeniowej.  

2. Ubezpieczającemu, który odstąpił od umowy ubezpieczenia lub ją wypowiedział, przysługuje zwrot 
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

3. Przy zwrocie składki, o którym mowa w ust. 2, kaŜdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania umowy 
ubezpieczenia uwaŜa się za miesiąc pełny.  

 
WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

§ 10 
1. Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku: 

1)  samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę przez ubezpieczonego, małŜonka 
ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego, popełnienia lub usiłowania popełnienia 
samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, 

2)  działań wojennych, stanu wojennego, 
3)  czynnego udziału ubezpieczonego, małŜonka ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego w 

zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 
2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za skutki wypadków powstałe w wyniku: 

1) prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych dokumentów,  
2) uprawiania niebezpiecznych sportów, takich jak: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, 

speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaŜ sportowy, wojskowy, 
zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe, 
motocyklowe, jazda gokartami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,  

3) przewozu lotniczego innego niŜ w charakterze pasaŜera lub członka załogi samolotu 
licencjonowanych linii lotniczych,  

4) zatrucia/działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, 
wyłączając przypadki zaŜycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,  

5) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, 
małŜonka ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego uprawnionego lub inną osobę przy ich 
współudziale lub za ich namową, 

jest ograniczona do wypłaty świadczenia przewidzianego w § 2 ust. 3 pkt 1), 5) i 7) WU Wariant 2. 
3. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub 

zgonu ubezpieczonego na skutek udaru mózgu jest wyłączona w przypadkach określonych w ust. 2. 
4. Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń nie są objęte następujące zdarzenia, powodujące trwały 

uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego:  
1) choroby zawodowe i wszelkie inne choroby lub stany chorobowe, nawet takie, które 

występują nagle oraz wszelkie zawały, wylewy i udary,  
2) obraŜenia ciała lub choroby ujawnione przed datą zawarcia umowy. 

5. Do okresu 2 lat, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), zalicza się równieŜ okres opłacania składek na rzecz 
danego ubezpieczonego z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie zawartej z TUnś 
„WARTA” S.A., pod warunkiem Ŝe ubezpieczony, bezpośrednio przed zawarciem umowy 



 

ubezpieczenia, był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na 
Ŝycie zawartej z TUnś „WARTA” S.A. z zastrzeŜeniem, iŜ w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ograniczona jest do wypłaty świadczenia w 
niŜszej wysokości świadczenia wynikającej z porównania wysokości świadczenia obowiązującej w 
umowie, którą dotychczas objęty był dany ubezpieczony, a wysokością świadczenia obowiązującą w 
umowie ubezpieczenia.  

 

USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

§ 11 
1. Świadczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń wypłaca osobom 

uprawnionym w wysokościach ustalonych w umowie ubezpieczenia oraz – w przypadku zawarcia 
dodatkowych umów ubezpieczenia – w oparciu o właściwe postanowienia Ogólnych Warunków 
Dodatkowych Ubezpieczeń, z zastrzeŜeniem postanowień § 13 ust. 8 WU Wariant 2. 

2. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń zakładu ubezpieczeń są: 
1)  osoby wskazane przez ubezpieczonego jako uprawnione, a w razie braku wskazania osoby 

wymienione w §15 ust.4 WU Wariant 2 - w przypadku zgonu ubezpieczonego, 
2)  ubezpieczony - w przypadku zgonu współubezpieczonego, urodzenia się dziecka 

ubezpieczonemu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
3)  dziecko ubezpieczonego – w przypadku osierocenia dziecka przez ubezpieczonego. 

 
§ 12 

1. Świadczenie z tytułu wypadku moŜe być ustalone po stwierdzeniu, Ŝe istnieje związek 
przyczynowy pomiędzy wypadkiem a zgonem lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu 
ubezpieczonego - na podstawie dostarczonych dowodów oraz wyników badań lekarskich. 

2. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego powinien być ustalony po 
zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji, nie później niŜ po upływie 36 miesięcy od dnia 
wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje 
podstawy do zmiany wysokości świadczenia. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu ubezpieczonego moŜe być wypłacone po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na 
zdrowiu ubezpieczonego. 

3. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę pracy 
lub czynności wykonywanych przez ubezpieczonego.  

4. JeŜeli ubezpieczony wskutek wypadku doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, zakład 
ubezpieczeń wypłaca świadczenie w maksymalnej wysokości 400% sumy ubezpieczenia, nie 
więcej jednak niŜ limit ustalony przez zakład ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, przy czym: 
a) stopień uszczerbku ustala komisja lekarska wyznaczona przez zakład ubezpieczeń, 
b) w razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem 

były juŜ upośledzone wskutek samoistnej choroby lub trwałego inwalidztwa, ustalony stopień 
(procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu pomniejsza się o stopień (procent) trwałego 
uszczerbku istniejący bezpośrednio przed wypadkiem. 

5. Świadczenie z tytułu zgonu wskutek wypadku przysługuje, jeŜeli zgon ubezpieczonego nastąpi w 
ciągu 6 miesięcy od daty wypadku będącego przyczyną zgonu.  

6. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub na skutek udaru mózgu 
przysługuje, jeŜeli zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od daty zajścia jednego z powyŜszych 
zdarzeń. 

7. JeŜeli zakład ubezpieczeń wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczonego, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku nastąpi zgon ubezpieczonego, 
wówczas ze świadczenia wypłacanego z tytułu zgonu ubezpieczonego potrącona zostanie kwota 
świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 
wypłaconego przez zakład ubezpieczeń w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym zgon 
ubezpieczonego.  

8. W przypadku, gdy na dzień ustalenia wysokości świadczenia istnieją jakiekolwiek zaległości z 
tytułu opłacania składek lub jakichkolwiek innych naleŜności z tytułu umowy ubezpieczenia lub 
umów dodatkowych, wszelkie świadczenia oraz wartość wykupu ubezpieczenia wypłacane z 
tytułu umowy ubezpieczenia lub umów dodatkowych ustalane są w wysokości pomniejszanej o 
zaległości z tytułu opłacania składek lub innych naleŜności wraz z naleŜnymi odsetkami. 

§ 13 
1. Świadczenia wypłacane są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego osoba 

uprawniona zobowiązana jest dołączyć dokumenty wskazane przez zakład ubezpieczeń jako 
niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia. 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym 
ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeŜeli nie są oni osobami występującymi z tym 



 

zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a takŜe informuje osobę występującą 
z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są 
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeŜeli 
jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania 

3. Zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od daty 
otrzymania kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia. 

4. Gdyby w powyŜszym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności 
wypłaty świadczenia okazało się niemoŜliwe, świadczenie zakładu ubezpieczeń zostanie 
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie 
tych okoliczności było moŜliwe. 

5. Dniem wypłaty świadczenia jest dzień uznania rachunku osoby, na rzecz której świadczenie jest 
spełniane – kwotą naleŜnego świadczenia bądź dzień odebrania przez osobę na rzecz, której 
świadczenie jest spełniane, w przypadku gdy wypłata następuje przekazem pocztowym. 

6. JeŜeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niŜ określona w zgłoszonym 
roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, 
wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową 
odmowę wypłaty świadczenia oraz pouczy ją o przysługującym jej prawie dochodzenia swych 
roszczeń na drodze sądowej. 

7. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia moŜna wytoczyć albo według 
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.  

8. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji zakładowi ubezpieczeń przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia zwalnia zakład ubezpieczeń od odpowiedzialności na warunkach przewidzianych 
przez przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 14 
1. Ubezpieczony moŜe wskazać osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia zakładu ubezpieczeń 

na wypadek zgonu ubezpieczonego zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i w 
kaŜdym czasie jej obowiązywania. 

2. Wskazanie uprawnionego moŜe równieŜ polegać na stwierdzeniu, Ŝe uprawnionym jest kaŜdy 
okaziciel polisy. W tym przypadku postanowienia § 15 ust. 4 WU Wariant 2 nie mają 
zastosowania. 

3. Ubezpieczony ma prawo w kaŜdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zmienić lub 
odwołać wskazanie, o którym mowa w ust. 1.  

4. Ubezpieczony w formie pisemnej występuje o zmianę osoby uprawnionej. 
5. Zakład ubezpieczeń związany jest dokonaną zmianą począwszy od dnia następnego po 

dostarczeniu do siedziby zakładu ubezpieczeń wniosku, o którym mowa w ust. 4. 

 

§ 15 
1. JeŜeli ubezpieczony wskazał więcej niŜ jedną osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia, 

świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej w wysokości wynikającej ze wskazania procentowego 
udziału w świadczeniu; jeŜeli ubezpieczony nie wskazał udziału tych osób w sumie ubezpieczenia 
przyjmuje się, iŜ udziały tych osób w sumie ubezpieczenia są równe. 

2. W przypadku wskazań kwotowych lub jeŜeli suma wskazań procentowych jest wyŜsza niŜ 100% sumy 
ubezpieczenia, przyjmuje się, Ŝe udziały osób uprawnionych w sumie ubezpieczenia są równe. 

3. JeŜeli uprawniony umyślnie spowodował zgon ubezpieczonego lub przyczynił się do jego zgonu, to 
traci on prawo do świadczenia zakładu ubezpieczeń; tracą prawo do świadczenia równieŜ osoby, które 
mogłyby ustawowo dziedziczyć po uprawnionym, pod warunkiem, Ŝe nie są to osoby, o których mowa 
w ust. 4.  

4. JeŜeli ubezpieczony nie wskazał uprawnionego, albo gdy uprawniony w dniu zgonu ubezpieczonego 
nie Ŝył lub utracił prawo do świadczenia, osobami wskazanymi uprawnionymi do świadczenia są 
członkowie rodziny zmarłego, według następującej kolejności: 
1) małŜonek,  
2) w równych częściach dzieci, jeŜeli brak jest współmałŜonka, 
3) w równych częściach rodzice, jeŜeli brak jest małŜonka i dzieci, 
4) w równych częściach inne osoby powołane do dziedziczenia po ubezpieczonym. 

5. JeŜeli osobą uprawnioną jest okaziciel polisy, to duplikat polisy nie moŜe być wydany 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO 

§ 16 
 W razie wypadku ubezpieczony jest obowiązany: 

1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej  
i zaleconemu leczeniu,  



 

2) umoŜliwić zakładowi ubezpieczeń uzyskanie informacji odnoszących się do okoliczności 
wypadku, w szczególności u lekarzy, którzy nad ubezpieczonym sprawowali lub nadal 
sprawują opiekę lekarską, 

3) poddać się na Ŝądanie zakładu ubezpieczeń badaniu przez lekarzy wskazanych przez 
zakład ubezpieczeń lub obserwacji klinicznej. 

§ 17 
JeŜeli wskutek raŜącego niedbalstwa ubezpieczony nie wykonał obowiązków, wymienionych w § 16 
WU Wariant 2, a miało to wpływ na ustalenie okoliczności wypadku lub wysokości świadczenia, zakład 
ubezpieczeń moŜe odmówić wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 
O zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony 
powinien niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jego 
zaistnienia. 

§ 19 
1. Zawiadomienia i oświadczenia, w związku z umową ubezpieczenia, powinny być składane na 

piśmie pod rygorem niewaŜności,. 
2. JeŜeli ubezpieczający lub ubezpieczony zmienił adres zamieszkania lub siedziby i nie zawiadomił 

o tym zakładu ubezpieczeń, przyjmuje się, Ŝe zakład ubezpieczeń wypełnił swój obowiązek 
zawiadomienia lub oświadczenia wysyłając pismo pod ostatni znany mu adres.  

3. JeŜeli po objęciu danego ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową doszło do zmiany nazwiska 
bądź imienia ubezpieczonego lub uprawnionego, osoba składająca wniosek o wypłatę 
świadczenia zobowiązana jest przedstawić dokumenty uzasadniające jej prawo do świadczenie 
zgodnie z danymi posiadanymi przez zakład ubezpieczeń. 

4. Skargi i zaŜalenia zgłaszane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego powinny 
być doręczane na adres siedziby zakładu ubezpieczeń, w formie pisemnej, pod rygorem 
pozostawienia bez rozpoznania. Skargi i zaŜalenia rozpatrywane są przez zakład ubezpieczeń w 
terminie 30 dni od daty ich doręczenia z zastrzeŜeniem ust. 4. 

5. Gdyby w powyŜszym terminie rozpatrzenie skarg i zaŜaleń okazało się niemoŜliwe ze względu na 
wyjaśnienie wszystkich okoliczności, wówczas rozpatrzenie nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia, 
w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe. 

6. Informacja o wyniku rozpatrzenia zgłoszonej skargi lub zaŜalenia przekazywana jest osobie 
zgłaszającej w formie pisemnej. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zaŜaleń jest 
jednostka organizacyjna zakładu ubezpieczeń wyznaczona do spraw rozpatrywania reklamacji i 
innych skarg. 

 
§ 20 

W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszym załączniku. 

§ 21 
1. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 
2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu, w 

którym nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. 
3. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń przerywa się przez 

zgłoszenie zakładowi ubezpieczeń tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem. 

§ 22 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym załączniku mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową.  
2. Dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszego załącznika właściwym jest prawo 

polskie. 
3. Wszelkie obowiązki zakładu ubezpieczeń wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym obowiązki informacyjne, będą realizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa 
obowiązującymi na dzień realizacji danego obowiązku. W szczególności w przypadku, gdy 
przepisy prawa obowiązujące na dzień realizacji danego obowiązku będą przewidywały węŜszy 
zakres zobowiązań, niŜ wynikający z niniejszego załącznika, lub nie będą nakładały na zakład 
ubezpieczeń określonego obowiązku, zakres zobowiązań ciąŜący na zakładzie ubezpieczeń 
będzie ustalany na podstawie ww. przepisów prawa. 

 

§ 23 
Niniejsze Warunki zostały zatwierdzone Uchwałą nr 45/2007 Zarządu TUnś „WARTA” S.A i wprowadzone 
w Ŝycie z dniem 19 marca 2007 roku. 
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