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UBEZPIECZYCIEL
„POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162A 
02-342 Warszawa

AGENT UBEZPIECZENIOWY
PLUS BANK S.A.
Al. Stanów Zjednoczonych 61A,
04-028 Warszawa

UBEZPIECZAJĄCY
Rozumie się przez to stronę umowy ubezpieczenia zawartej z „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group w ramach określonego 
Pakietu „SUPER GRUPA”, zobowiązaną do opłacania składki.

UBEZPIECZONY
Rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, której życie i zdrowie są objęte 
ochroną ubezpieczeniową i która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 64 roku życia. W produkcie „SUPER GRUPA” 
Ubezpieczający i Ubezpieczony to jedna i ta sama osoba.

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
• „SUPER GRUPA” jest zbiorowym ubezpieczeniem na życie, mającym na celu ochronę życia i zdrowia oraz  zabezpieczenie przyszło-

ści finansowej osób tworzących tzw. zbiorową grupę ubezpieczonych. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance 
Group rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie, pod warunkiem opłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej do dnia poprze-
dzającego wskazaną datę początku odpowiedzialności;

• „SUPER GRUPA” to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy 
mikro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników indywidualnych;

• „SUPER GRUPA” pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. 
umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby 
indywidualne, które utworzą grupy nieformalne. Wszystkie te osoby otrzymują umowy indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupo-
wego.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UBEZPIECZENIA 
• Poczucie bezpieczeństwa na przyszłość dla Ubezpieczonego oraz jego bliskich;
• Szersza ochrona niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego;
• Możliwość objęcia ochroną w zakresie dotyczącym członków rodziny;
• Zabezpieczenie przed skutkami niespodziewanych zdarzeń;
• Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny w kraju i zagranicą (poza wyjątkami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia). 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ 
• W przypadku wystąpienia zdarzeń innych niż zgon Ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny) lub zgon Ubezpieczonego powodujący 

osierocenie dziecka, uprawnionym do świadczenia jest Ubezpieczony. 
• W przypadku zgonu Ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny), uprawnionym do świadczenia jest Beneficjent(osoba wskazana jako 

uprawniona do świadczenia).
• Jeżeli Ubezpieczony nie zdecyduje inaczej, osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego, powodują-

cego osierocenie dziecka jest dziecko (dzieci) Ubezpieczonego. 
• Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia staje się bezskuteczne, jeżeli umyślnie przyczyniła się ona do śmierci 

Ubezpieczonego. 

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie „SUPER GRUPA”
KARTA PRODUKTU  
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• W przypadku braku wskazania Beneficjenta albo gdy Beneficjent w chwili zgonu Ubezpieczonego nie żył lub utracił prawo do świad-
czenia, świadczenie przysługuje osobom powołanym do spadku po Ubezpieczonym, w częściach określonych w postanowieniu sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
• Ubezpieczony nie ukończył 64 roku życia;
• Ubezpieczający osobiście podpisał wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z oświadczeniem o aktualnym stanie zdrowia;
• Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia nie został odrzucony;
• Ubezpieczający opłacił pierwszą składkę.

DODATKOWE INFORMACJE ZAWARTE WE WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
• Zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z wybranym Pakietem;
• Wysokość sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej;
• Wskazanie beneficjenta.
Uwaga: Ubezpieczony może jednocześnie być objęty ochroną ubezpieczeniową tylko z tytułu jednej umowy Zbiorowego Ubez-
pieczenia na Życie „SUPER GRUPA”.  

CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
• Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 36 miesięcy kalendarzowych;
• Umowa ubezpieczenia przedłuża się na kolejne 36 – miesięczne okresy ubezpieczenia, o ile: 

 - Ubezpieczony w dniu, następującym po upływie 36 - miesięcznego okresu będzie spełniał warunek wieku określony w definicji Ubez-
pieczonego tj. nie ukończy 64 roku życia oraz

 - w terminie nie później niż 90 dni przed upływem każdego 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia żadna ze Stron umowy (Ubezpie-
czający lub „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group) nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
• Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy;
• Odstąpienie od umowy ubezpieczenia jest skuteczne od dnia otrzymania przez „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group 

pisemnej informacji o odstąpieniu;
• Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacania składki za czas udzielania ochrony 

ubezpieczeniowej;
• „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group zwraca Ubezpieczającemu część składki za niewykorzystany okres ochrony.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
• Umowę ubezpieczenia Ubezpieczający może wypowiedzieć na piśmie w każdym czasie jej obowiązywania;
• Wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożone zostało 

oświadczenie o wypowiedzeniu;
• Wypowiedzenie nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za czas trwania odpowiedzialności „POLISA-ŻYCIE” 

TU S.A. Vienna Insurance Group w okresie wypowiedzenia; 
• „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group zwraca Ubezpieczającemu część składki za niewykorzystany okres ochrony ubez-

pieczeniowej.

SUMA UBEZPIECZENIA
• Suma ubezpieczenia ustalana jest dla inicjatywnej grupy Ubezpieczających przy określaniu warunków ubezpieczenia dla danego 

Pakietu „SUPER GRUPA”;
• Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w ramach danego Pakietu „SUPER GRUPA”.

SKŁADKA
• Składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie z góry w terminie:

 - do dnia poprzedzającego pierwszy dzień odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia – w przypadku pierwszej składki ubez-
pieczeniowej;

 - do ostatniego dnia miesiąca, za który opłacona została poprzednia składka – w przypadku kolejnych składek ubezpieczeniowych;
• W przypadku braku wpłaty składki, „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group poinformuje Ubezpieczającego o braku składki 

wyznaczając dodatkowy, 7 dniowy termin płatności. 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer Pakietu Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4 Karencja
Suma ubezpieczenia 7 500,00 zł 11 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł
Zakres ubezpieczenia Łączna wysokość świadczenia

1. Zgon Ubezpieczonego 7 500,00 zł 11 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł 3 mies.
2. Zgon ubezpieczonego w wyniku NW (wysokość świadcze-

nia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego) 11 250,00 zł 16 500,00 zł 22 500,00 zł 30 000,00 zł

3. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (wyso-
kość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubez-
pieczonego i zgon NW)

15 000,00 zł 22 000,00 zł 30 000,00 zł 40 000,00 zł

4. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (wyso-
kość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubez-
pieczonego i zgon NW)

15 000,00 zł 22 000,00 zł 30 000,00 zł 40 000,00 zł

5. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (wyso-
kość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubez-
pieczonego i zgon NW)

15 000,00 zł 22 000,00 zł 30 000,00 zł 40 000,00 zł

6. Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby (wysokość świad-
czenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego) 11 250,00 zł 16 500,00 zł 22 500,00 zł 30 000,00 zł 6 mies.

7. Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka 
(bez względu na liczbę dzieci) 2 250,00 zł 3 300,00 zł 4 500,00 zł 6 000,00 zł 6 mies.

8. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku 
NW (za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu) 75,00 zł 110,00 zł 150,00 zł 200,00 zł

9. Poważne zachorowania 1 125,00 zł 2 750,00 zł 4 500,00 zł 8 000,00 zł 6 mies.
10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (za każdy dzień pobytu 

trwającego 5 lub więcej dni): 37,50 zł 55,00 zł 75,00 zł 100,00 zł 6 mies.

11. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (za każdy 
dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni): 37,50 zł 55,00 zł 75,00 zł 100,00 zł

12. Narodziny dziecka Ubezpieczonemu 450,00 zł 550,00 zł 750,00 zł 1 000,00 zł 9 mies.
13. Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu 750,00 zł 1 100,00 zł 1 500,00 zł 2 000,00 zł  
14. Zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego 1 875,00 zł 2 200,00 zł 3 750,00 zł 5 000,00 zł 6 mies.
15. Zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW 

(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon 
małżonka/konkubenta Ubezpieczonego)

3 750,00 zł 4 400,00 zł 7 500,00 zł 10 000,00 zł

16. Zgon dziecka Ubezpieczonego 1 875,00 zł 2 200,00 zł 3 750,00 zł 5 000,00 zł 3 mies.
17. Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (wysokość 

świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon dziecka 
Ubezpieczonego)

3 750,00 zł 4 400,00 zł 7 500,00 zł 10 000,00 zł

18. Zgon rodziców Ubezpieczonego 450,00 zł 550,00 zł 750,00 zł 1 000,00 zł 6 mies.
19. Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego 450,00 zł 550,00 zł 750,00 zł 1 000,00 zł 6 mies.
UMOWA DODATKOWA:
20. Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku. 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł

21. Leczenie poszpitalne - świadczenie apteczne 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 6 mies.*
22. Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej 6 mies.*

I klasa 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł
II klasa 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł
III klasa 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł

23. Leczenie specjalistyczne 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 3 mies.
24. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 6 mies.*
25. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku 

zawału bądź udaru mózgu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

SKŁADKA 28,00 zł 38,00 zł 48,00 zł 64,00 zł

*karencja nie ma zastosowania, jeżeli przyczyną było leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku
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PAKIET ASSISTANCE

Zakres ubezpieczenia: Wysokość świadczenia 

1. Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza. * do 1600 zł 

2. Transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej. * do 1600 zł 

3. Transport medyczny z placówki medycznej do innej placówki medycznej lub do miejsca zamieszkania.* do 1600 zł 

4. Pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni. * do 500 zł 

5. Organizacja wizyt fizykoterapeuty w domu albo organizacja wizyt w poradni rehabilitacyjnej. * do 600 zł 

6. Organizacja transportu sprzętu rehabilitacyjnego. * do 400 zł 

7. Organizacja zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. * do 400 zł 

8. Przyjazd członka rodziny. * do 300 zł 

9. Pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu. * do 300 zł 

10. Dostarczenie rzeczy osobistych. * do 150 zł 

11. Wizyty lekarza po nieszczęśliwym wypadku. * do 1600 zł 

12. Wizyty pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku. * do 1600 zł 

13. Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej. * do 1600 zł 

14. Infolinia medyczna.  

* -  Wszystkie świadczenia i usługi w ramach Assistance Medycznego ograniczone są do kwoty 1600 zł za jedno zdarzenie ubezpiecze-
niowe, oddzielnie dla Ubezpieczonego i Małżonka.

STANDARDOWE OKRESY KARENCJI
9 miesięcy - z tytułu:
Narodzin dziecka Ubezpieczonemu. 
6 miesięcy - z tytułu:
Zgonu chorobowego Ubezpieczonego;
Zgonu małżonka/konkubenta Ubezpieczonego;
Zgonu Ubezpieczonego powodującego osierocenie dziecka;
Wystąpienia poważnego zachorowania;
Pobytu ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek;
Zgonu rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego;
Zgonu rodziców lub macochy/ojczyma małżonka Ubezpieczonego;
Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na „OIOM” z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek;
Operacji chirurgicznej Ubezpieczonego z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek;
Leczenia poszpitalnego Ubezpieczonego z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek – świadczenie apteczne.
3 miesiące - z tytułu:
Zgonu Ubezpieczonego;
Zgonu dziecka własnego przysposobionego lub pasierba Ubezpieczonego;
Leczenia specjalistycznego.
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UMOWA INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI
Umowa indywidualnej kontynuacji może być zawarta jeśli:
• Ubezpieczony ukończył 64 rok życia;
• Ubezpieczony objęty był ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia „SUPER GRUPA” co najmniej 5 lat w okresie bezpośred-

nio poprzedzającym zawarcie umowy indywidualnej kontynuacji i składka opłacana była nieprzerwanie;
• Ubezpieczający złożył wniosek o zawarcie umowy Indywidualnej Kontynuacji i opłacił pierwszą składkę.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI 
• Powinien być złożony do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym ochrona ubezpieczeniowa względem Ubezpieczonego 

z tytułu ubezpieczenia na życie „SUPER GRUPA”, wygasa ze względu na ukończenie przez niego określonego w umowie wieku;
• Umowa indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia zawierana jest na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, pod 

warunkiem, że żadna ze stron nie złoży w terminie nie później niż 30 dni przed zakończeniem okresu 5 letniego oświadczenia o 
nieprzedłużeniu umowy lub Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group nie złoży propozycji przedłużenia umowy na zmienionych 
warunkach, która nie zostanie zaakceptowana przez Ubezpieczającego.

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA – Zakres ochrony

Zakres ochrony Wysokość świadczeń

zgon Ubezpieczonego 50%

zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100%

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego 100%

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego 100%

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego 100%

• Suma ubezpieczenia w umowie indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia jest równa sumie ubezpieczenia obowiązującej względem 
Ubezpieczonego z tytułu umowy zawartej w ramach ubezpieczenia na życie „SUPER GRUPA”;

• Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą „Taryfą składek do Indywidualnej Kontynuacji 
Ubezpieczenia na Życie „SUPER GRUPA”;

• Wysokość składki zależy od:
 - wysokości sumy ubezpieczenia;
 - wysokość świadczenia z tytułu danego ryzyka;
 - wieku Ubezpieczonego.

• Częstotliwość opłacania kolejnych składek:
 - miesięczna;
 - kwartalna;
 - półroczna;
 - roczna.

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
Roszczenie można zgłosić na trzy sposoby:
a. Wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia;
b. Wysyłając skompletowane dokumenty bezpośrednio do Centrali „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group na adres:

Biuro Obsługi Roszczeń 
„POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group 
Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
tel. 22 501 68 88
lub do najbliższej placówki „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group;

c. Wysyłając skompletowane dokumenty na adres mailowy:
roszczenia@polisa-zycie.pl
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regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group, dostępne na stronie internetowej: www.polisa-zycie.pl lub u naszego Przedstawiciela.
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WARUNKI WYPŁATY ŚWIADCZENIA
• Otrzymanie przez „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group zawiadomienia o zajściu zdarzenia;
• Dostarczenie do „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group dokumentów wymaganych do rozpatrzenia roszczenia (pisemnie 

lub elektronicznie); 
• Stwierdzenie zasadności zgłoszonego roszczenia.

SKARGI I REKLAMACJE
Skargi/Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane są przez „POLISA-ŻYCIE” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
na podstawie Zasad Rozpatrywania Reklamacji, które stanowią integralną część ww. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz zgodnie 
z obowiązującą u Ubezpieczyciela Procedurą Rozpatrywania Reklamacji. 
W przypadku, gdy skarga/reklamacja nie zostanie rozpatrzona zgodnie z jego oczekiwaniami można:
a) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego;
b) wystąpić w wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
c) zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
d) złożyć odwołanie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
e) wystąpić z wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu przed Rzecznikiem Finansowym.
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla „POLISA-ŻY-
CIE” TU S.A. Vienna Insurance Group do pozasądowego rozwiązywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony interne-
towej jest następujący: www.rf.gov.pl.
Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym „POLISA-ŻYCIE” 
TU S.A. Vienna Insurance Group jest zobowiązana do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów przed 
Rzecznikiem Finansowym.

PODATEK OD ŚWIADCZEŃ
Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami) oraz art. 831 § 3 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr.16, poz. 93 z późniejszymi 
zmianami) wszelkie świadczenia z umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz 
podatkiem od spadków.

INFORMACJE DODATKOWE
• Przygotowana przez „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group Karta produktu przedstawia kluczowe informacje o ubezpie-

czeniu w celu umożliwienia Klientowi zrozumienia produktu oraz podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia;
• Karta produktu nie stanowi integralnej części umowy ubezpieczenia;
• Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia Klient powinien podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się  z ogólnymi warunkami ubezpie-

czenia.


