
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15B, 02 -676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952,kapitał zakładowy 63.500.000 PLN, w pełni opłacony, NIP  521-28-87-341. Spółka 
należy do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. 

 

 

Postanowienia szczególne do Polisy 90000027274 

1. Dokonanie zmian warunków w Umowie Ubezpieczenia na wniosek którejkolwiek ze stron i ich 

zaakceptowanie spowoduje wystawienie przez Towarzystwo stosownego aneksu potwierdzającego 

zakres dokonanych zmian. W przypadku niedokonywania przez strony żadnych zmian w Umowie 

Ubezpieczenia, Towarzystwo nie jest zobowiązane do wystawiania aneksu, zaś Umowa 

Ubezpieczenia ulega przedłużeniu na kolejny roczny okres z zastosowaniem warunków ubezpieczenia 

obowiązujących w umowie w danym mijającym okresie ubezpieczenia. Dla potwierdzenia tego faktu 

Towarzystwo będzie wysyłać pismo z poświadczeniem, że warunki nie ulegają zmianie.   

 2. Art. XV ust. 20 pkt 3 OWU przyjmuje brzmienie: 3. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w 

szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości: 

1) 1% sumy ubezpieczenia za każdy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu oraz 2) 0,5% sumy 

ubezpieczenia za każdy następny dzień tego pobytu. 

3. Art. II pkt 3 nie ma zastosowania. 

4. Art. II pkt 41 otrzymuje następujące brzmienie: 

„41. Ubezpieczony – osoba fizyczna będąca członkiem GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych której 

życie i zdrowie są przedmiotem ubezpieczenia. Ilekroć w OWU oraz dokumentach ubezpieczenia 

występuje wyrażenie "Pracownik", zastępuje się je wyrażeniem „Ubezpieczony" w odpowiedniej 

formie gramatycznej;” 

5. Art. II pkt 47 otrzymuje następujące brzmienie: 

„47. wcześniejsza umowa ubezpieczenia – dowolna umowa grupowego ubezpieczenia na życie, w 

ramach której Ubezpieczony był objęty ochroną w okresie bezpośrednio poprzedzającym objęcie go 

ochroną w ramach niniejszej Umowy oraz z tytułu której ochrona zakończyła się a okres pomiędzy 

zakończeniem ochrony a przystąpieniem do niniejszej umowy był nie dłuższy niż 31 dni;” 

6. Art. IV ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Umowa zostaje przedłużona na kolejny okres roczny, jeżeli żadna ze stron nie postanowi inaczej, z 

tym, że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres powinno być złożone 

drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, 

na jaki Umowa została zawarta. Wypowiedzenie Umowy przez Ubezpieczającego jest równoznaczne z 

wyrażeniem woli nieprzedłużania Umowy na kolejny okres roczny.  

7. Art. IV ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Towarzystwa, dopuszcza się utworzenie podgrup. Liczba 

osób ubezpieczonych na 30 dni przed rocznicą polisy w ramach danej podgrupy powinna wynosić co 
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najmniej 10% (nie mniej niż 5 osób), w przeciwnym razie Towarzystwo zastrzega sobie prawo do 

zmiany podgrup.” 

8. Art. V ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Do Umowy może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:  

1) ma nie więcej niż 70 lat;  

2) nie przebywa na zwolnieniu lekarskim;  

3) nie wykonuje żadnego z wymienionych zawodów: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych 

i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, 

marynarz, ratownik, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz Straży Miejskiej/Gminnej, funkcjonariusz 

służb mundurowych (m. in. strażak, policjant, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego), treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub 

cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, oraz nie wykonuje prac: na platformie 

wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce 

drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów 

wybuchowych i łatwopalnych, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, personelu samolotów;  

4) spełnia dodatkowe warunki określone przez Ubezpieczającego, zaakceptowane przez Towarzystwo 

oraz potwierdzone w polisie;  

5) złożyła podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia znajdującym się w deklaracji przystąpienia, z 

zastrzeżeniem że nie dotyczy to osób które były ubezpieczone w ramach umowy grupowego 

ubezpieczania na życie zawartej przez Ubezpieczającego co najmniej 3 lata i przystąpiły do niniejszej 

Umowy przed upływem 31 dni od daty zakończenia umowy grupowego ubezpieczania na życie 

zawartej przez Ubezpieczającego.” 

9. W Art. V skreśla się ust. 4 - 6, ust. 8 i ust. 9. 

10. Art. V ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:  

„7. Za datę przystąpienia do Umowy przez osobę, która nabyła prawo do przystąpienia przyjmuje się 

najbliższy termin należności składki przypadający po dniu podpisania deklaracji oraz pozytywnym 

przejściu indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego." 

11. W Art. V skreśla się ust. 12 – 16. 

12. W Art. X skreśla się ust. 3 i 5. 

13. Art. XI ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. W stosunku do osób przystępujących do Umowy stosuje się karencje w podanych poniżej 

okresach licząc od dnia przystąpienia do Umowy Podstawowej i Umowy Dodatkowej, dla 

wymienionych zdarzeń objętych zakresem odpowiednio Umowy Podstawowej i Umów Dodatkowych: 

1) 6 miesięcy – śmierć Ubezpieczonego, śmierć Współmałżonka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów;” 
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14. W Art. XI skreśla się ust. 5. 

15. Art. XI ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. W przypadkach karencji opisanych w ust. 4 stosuje się następującą zasadę: w stosunku do osób, 

które były objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, początek 

karencji liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy, 

pod warunkiem, że ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia zakończyła się, a okres 

między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia a datą przystąpienia do 

niniejszej Umowy był nie dłuższy niż 31 dni, z zastrzeżeniem że karencje opisane w ust. 4 stosuje się 

do rozszerzonego zakresu ochrony oraz nadwyżek tych sum ubezpieczenia, które obowiązywały z 

tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, z tytułu której ochrona względem danego 

Ubezpieczonego zakończyła się.” 

16. Art. XI ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Z zastrzeżeniem ust. 8, w stosunku do osób, które zmieniły przynależność do podgrupy, karencje, 

o których mowa w ust. 4 stosuje się do rozszerzonego zakresu ochrony oraz sum ubezpieczenia w 

zakresie ich podwyższenia w stosunku do tych, które zmieniły się na skutek zmiany przynależności do 

podgrupy.” 

17. Art. XI ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. W przypadku zmian dokonanych zgodnie z Art. VI ust. 5, w stosunku do osób dotychczas 

Ubezpieczonych, karencje, o których mowa w ust. 4, stosuje się do rozszerzonego zakresu ochrony 

oraz sum ubezpieczenia w zakresie ich podwyższenia.” 

18.  Art. XIV ust. 1 przyjmuje brzmienie:  

„W przypadku zakończenia odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy w stosunku do 

Ubezpieczonego z powodu ustania stosunku prawnego łączącego go z Ubezpieczającym lub 

rozwiązania Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony ma prawo do indywidualnej kontynuacji 

ubezpieczenia, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

1) Ubezpieczony złoży w Towarzystwie wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty zajścia 

któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń; 

2) Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy przez co najmniej 1 miesiąc, a 

w przypadku obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy 

ubezpieczenia, upływ okresu ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że okres od daty 

zakończenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia do daty 

przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy jest nie dłuższy niż 31 dni.” 

19. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu jednego zdarzenia jest ograniczona do 25 000 000 PLN. 

20. Niniejsza umowa grupowego ubezpieczenia na życie podlega rejestracji w systemie 

informatycznym Towarzystwa pod numerem polisy głównej 90000027274 oraz pod numerami polis 

technicznych: 90000027773, 90000027774, 90000027775, 90000027776, 90000027777, 

90000027778, 90000027779 które stanowią integralną część polisy głównej. 


