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UMOWA DODATKOWA 
DO UMOWY OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ 

FUNDUSZY„SUPER GRUPA” 
SUPER 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy Podstawowej, na 
podstawie której „POLISA-ŻYCIE” S.A. udziela dodatkowej ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie określonym poniżej.  

2. Warunkiem zawarcia Umowy Dodatkowej jest zawarcie Umowy Podstawowej.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy 

Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Podstawowej.  
 

§ 1. 
Ilekroć w niniejszych warunkach ubezpieczenia użyto określenia:  

1) Umowa Podstawowa – rozumie się przez to umowę ubezpieczenia zawartą na 
podstawie Ogólnych Warunków Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją 
Funduszy SUPER GRUPA;  

2) Umowa Dodatkowa – rozumie się przez to umowę zawartą na podstawie 
niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Dodatkowej, na podstawie której 
rozszerzony zostaje zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach 
Umowy Podstawowej, o dodatkowe zdarzenie ubezpieczeniowe w niej 
przewidziane; 

3) nieszczęśliwy wypadek – rozumie się przez to zdarzenie nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego. W rozumieniu 
niniejszych Ogólnych Warunków do kategorii nieszczęśliwego wypadku nie 
zalicza się wypadków zaistniałych przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową oraz zawału serca lub udaru mózgu;   

4) rehabilitacja – rozumie się przez to, konieczność dalszego leczenia lub 
rehabilitacji leczniczej Ubezpieczonego w celu przywrócenia zdolności do pracy, 
występującą po upływie 182 dni pobierania przez Ubezpieczonego zasiłku 
chorobowego. Dla uznania przez „POLISA-ŻYCIE” S.A. zdarzenia za rehabilitację 
w rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wymaganym będzie 
przedstawienie decyzji, wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika 
ZUS, o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego oraz dokumentacji 
potwierdzającej bezpośredni związek przyczynowy rehabilitacji z wystąpieniem 
nieszczęśliwego wypadku. 

 
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  

I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 
 

§ 2. 
1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej 

polega na wypłacie osobie uprawnionej do świadczenia z tytułu rehabilitacji 
Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenia w wysokości 
2.000,00 PLN.  

2. Osoby, którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa z tytuł niniejszej Umowy 
Dodatkowej, objęte są programem „Pakiet Usług Assistance” organizowanym 
przez „POLISA-ŻYCIE” S.A.  

 
UMOWA DODATKOWA 

warunki zawarcia Umowy Dodatkowej 
 

§ 3. 
1. Umowa Dodatkowa może zostać zawarta wyłącznie jako rozszerzenie zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu z tytułu Umowy 
Podstawowej.  

2. W przypadku zawarcia Umowy Dodatkowej zakres ochrony ubezpieczeniowej 
udzielanej z tytułu Umowy Podstawowej zostaje rozszerzony dla wszystkich 
Ubezpieczonych w grupie o zdarzenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w § 2 
ust. 1.  

 
zasady zawarcia i przystąpienia do Umowy Dodatkowej 

 
§ 4. 

1. Umowę Dodatkową zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego  
o zawarcie Umowy Dodatkowej, składanego na formularzu „POLISA- ŻYCIE” S.A.  

2. Do wniosku o zawarcie Umowy Dodatkowej należy dołączyć wykaz imienny osób, 
przystępujących do Umowy Dodatkowej wraz z podpisami osób przystępujących.  

3. W przypadku osób przystępujących do Umowy Dodatkowej po dniu jej zawarcia 
Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić „POLISA-ŻYCIE” S.A. wykaz,  
o którym mowa w ust. 2 wraz z comiesięcznym rozliczeniem składki.  

 
§ 5. 

1. Zawarcie Umowy Dodatkowej łącznie z Umową Podstawową „POLISA-ŻYCIE” 
S.A. potwierdza wystawieniem polisy.  

2. W przypadku, gdy Umowa Dodatkowa zostaje zawarta w okresie trwania Umowy 
Podstawowej jej zawarcie „POLISA-ŻYCIE” S.A. potwierdza stosownym aneksem 
do polisy.  

 
czas trwania Umowy Dodatkowej 

 
§ 6. 

Umowę Dodatkową zawiera się na czas nieokreślony, z dniem wskazanym na polisie 
lub w aneksie do polisy.  
 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA I SPOSÓB PŁATNOŚCI 
 

§ 7. 
1. Składka obliczana jest zgodnie z „Taryfą składek do Umowy Dodatkowej do 

Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA”, 
obowiązującą w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy Dodatkowej. 

2. Wysokość składki należnej z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej  
w ramach Umowy Dodatkowej podana jest na polisie ubezpieczeniowej lub  
w aneksie do polisy.  

3. Składka z tytułu Umowy Dodatkowej winna być opłacana łącznie ze składką z 
tytułu Umowy Podstawowej. Wpłata niepełnej składki będzie zaliczana  
w pierwszej kolejności na poczet składki z tytułu Umowy Podstawowej.  

4. „POLISA-ŻYCIE” S.A. zastrzega sobie prawo dokonania indeksacji wysokości 
składki i/lub świadczenia w zawartej Umowie Dodatkowej, w terminach i na 
zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Podstawowej.  

 
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
§ 8. 

1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy Dodatkowej w stosunku 
do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, za 
który wpłacona została pierwsza składka, pod warunkiem, ze pierwsza składka 
została wpłacona w terminie do 12 dnia miesiąca, w którym ma się rozpocząć 
odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. |z tytułu Umowy Dodatkowej.  

2. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy Dodatkowej w stosunku 
do Ubezpieczonego wygasa w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności „POLISA-
ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy Podstawowej. 

 
 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

§ 9 
1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu Umowy Dodatkowej jest 

wyłączona w przypadkach będących wynikiem: 
1) działań wojennych, zamieszek, lokautów, strajków, rozruchów, stanu 

wyjątkowego i wojennego, samookaleczenia, popełnienia lub usiłowania 
popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego,  

2) działań Ubezpieczonego, a w szczególności prowadzenia przez 
Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu drogowego, 
w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie 
działających środków, 

3) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego 
pojazdu drogowego bez wymaganych i ważnych uprawnień lub bez 
świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu; 

4) katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne 
eksploatowane przez koncesjonowanych przewoźników, gdy Ubezpieczony 
był członkiem załogi lub pasażerem statku powietrznego; 

5) wystąpienia dyskopatii i/lub przepuklin jądra miażdżystego oraz przepuklin 
wysiłkowych. 

2. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S.A. z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej, 
jest wyłączona w przypadku, gdy zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, jest 
wynikiem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed pierwszym dniem 
odpowiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S.A.  

 

praskam
Notatka
od 01 października 2008 roku do 14 lipca 2014 roku



OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ 
 

§ 10. 
Osobą uprawnioną do świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej jest Ubezpieczony.  

 
ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA 

 
§ 11. 

1. W przypadku świadczenia wynikającego z tytułu Umowy Dodatkowej 
postanowienia Ogólnych Warunków, na podstawie których została zawarta 
Umowa Podstawowa, dotyczące zasad ustalania i wypłaty świadczenia z tytułu 
Umowy Podstawowej, stosuje się odpowiednio.  

2. Dokumentami potrzebnymi do ustalenia świadczenia oprócz dokumentów,  
o których mowa w Ogólnych Warunkach, stanowiących treść Umowy 
Podstawowej, są w szczególności dokumenty potwierdzające datę wystąpienia 
nieszczęśliwego wypadku, okoliczności zajścia zdarzenia oraz potwierdzające 
związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a wystąpieniem 
zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ochrony. 

3. W zależności od okoliczności „POLISA-ŻYCIE” S.A. może zażądać innych 
dokumentów niezbędnych do stwierdzenia zasadności roszczenia. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01 

października 2008 roku.  
2. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Otwartego Ubezpieczenia na 

Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA zatwierdzone zostały Uchwałą nr 
113/2008 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE” S.A.  
z dnia 27 sierpnia 2008 roku.  

 
 
Za Zarząd „POLISA-ŻYCIE” S.A.  
.  
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