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Karta Produktu

Skandia Życie+
Terminowe
Ubezpieczenie na życie

"7-&" 7'û 6
e01eŠ ,0,bûǾ (1Ń/a za4ie/a *,4Ė i *a ,b,4iûze( 4pĸacaþ
(ĸa!(i.

"7-&" 7,+6
be'*u'e*6 ,c%/,nû 'e$, z!/,4ie i Ɠ6cie. ,Ɠe0z ni* b6þ 6
a)b, ,0,ba 40(azana p/zez iebie 'a(, bezpiecza'ûce$,.

ǽ    M
 ")& %/(1"/*,46
"011,2"7-&" 7"+&", %/(1"/7", %/,++6*ǽ")"**,46'"01, %/,+Ɠ6 &&7!/,4&"7-&" 7,+"$,Ǿ+&"
$/,*!7"+&"&&+4"01,4+&"Š/,!(Ń4-, %,!7û 6 %7"(ĸ!"(ǽ
+&+&"'07"'/ &"/,!2(127+'!7&"0707 7"$Ńĸ,46,-&070!#2+( ',+,4+&*,46Ǿ)"+'4Ɠ+&"'076*!,(2*"+1"*
,(/"Š)'û 6*4,'"-/4&,,4&û7(&'(,"7-&" 7'û "$,0û$Ń)+"/2+(&"7-&" 7"+&țȜǽ

 ,!014,4" " %6*,46
 /* %74/1"'-/7"7&"&"*,46)&0 6"7-&" 7,+"$,),0*"7-&" 7,+6,1/76*'û,(/"Š),+û(4,1Ė
-&"+&ĖƓ+ûț¯wiad 7"ni"Ȝ4-/76-!(2'"$,Š*&"/ &),ĸ(,4&1"$,/4ĸ"$, +4)&!7144+01Ė-014&"&"07 7ĖŠ)&4"$,
6-!(2Ǿû!Ƒ%,/,6¯*&"/1")+"'ǽ
 ,!014û!,201)"+&(4,1¯4&! 7"ĺ'"01174ǽS2*a "7pi" 7"niaǾ(1Ń/û40(72'"074"4+&,0(2,74/ &"2*,46
ubezpieczenia.
 ,Ɠe0zz*ieniþ460,(,Šþu*6bezpieczenia41/a(cie1/4ania*,46Ǿ'e!na(Ɠe!,pie/,,!Ǘ.,cznic6,)i06ț'eƓe)i
*Ń4i*6,o 7ni 6 Polis6Ǿ*a*6na*6Š)i!zieĺ,!p,4ia!a'ûc64(,)e'n6c%)a1ac%ni,4i,czû1(u!p,4ie!zia)n,ŠciǾ
'a(ibĖ!zie0z*iaĸ40(azan64,)i0ieȜ.

 (/"01/4+&*,46
(/e0bezpieczenia40(azu'e0z4e4ni,0(u,za4a/cie*,46.,Ɠe,n1/4aþ,!ǚ!,ǘǕ)a1Ǿa)enie!ĸuƓe'niƓ!,!nia
p/ze!,cznicû,)i06p,!niuu(,ĺczeniap/zezbezpiecz,ne$,ǜǕ./,(uƓ6cia.

 (ĸ!("$2)/+
60,(,Šþ(ĸa!(ie$u)a/ne',b)iczana'e01nap,!01a4ie40(azane'p/zeziebieu*6bezpieczeniaǾ46ni(Ń4,cen6
/6z6(aubezpieczeni,4e$,Ǿ!ĸu$,Šci1/4ania*,46,/az4ie(ubezpiecz,ne$,.
ini*a)na460,(,Šþ(ĸa!(ie$u)a/ne'46n,0iǝǕ*ie0iĖcznie.ie*,Ɠe0zz*ieniþczĖ01,1)i4,Šci,pĸacan6c%0(ĸa!e(.
1/a(cie1/4ania*,46*,Ɠe0z!,(,n64aþna!pĸa1(ĸa!e(e$u)a/n6c%Ǿa)e16)(,!,na'b)iƓ0ze',cznic6,)i06.
a!pĸaca'ûc (ĸa!(ĖǾ pa*iĖ1a' ab6 4pĸacana (4,1a b6ĸa 4ie),(/,1n,Šciû (ĸa!(i *ie0iĖczne'.
60,(,Šþ (ĸa!(i e$u)a/ne' ,pĸacane' p/zez iebie *,Ɠe u)ec z*ianieǿ
'eƓe)i !,(,na0z z*ian6 460,(,Šci u*6 bezpieczeniaǾ
na 0(u1e( p/,p,n,4ane$, p/zez na0 p/ze! (aƓ!û ,cznicû ,)i06 p,!46Ɠ0zenia (ĸa!(i țnaz64a*6 1, in!e(0ac'ûȜ.
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ǽ     ¯  
 (/"0, %/,+62"7-&" 7"+&,4"'
 /a*ac% *,46 ,be'*u'e*6 ,c%/,nû ubezpieczeni,4ûǿ
pie/40ze z na01Ėpu'ûc6c% z!a/zeĺǿ
Š*ie/þ bezpiecz,ne$, z !,4,)ne' p/z6cz6n6Ǿ (1Ń/a na01ûpi 4 (/e0ie bezpieczeniaǾ
aĸ(,4i1e /4aĸe n4a)i!z14, bezpiecz,ne$, 4 na01Ėp014ie ie0zczĖŠ)i4e$, 6pa!(uǾ (1Ń/e /,zp,czĖĸ, 0iĖ 4 ciû$u
ǖǝǕ !ni ,! 46pa!(uǾ a)e nie pŃƑnie' niƓ p/ze! ,cznicû ,)i06 p/z6pa!a'ûcû p, u(,ĺczeniu p/zez bezpiecz,ne$,
Ǜǚ. /,(u Ɠ6ciaǾ
%,/,bĖ ¯*ie/1e)nû bezpiecz,ne$,Ǿ (1Ń/a z,01aĸa z!ia$n,z,4ana 4 (/e0ie bezpieczeniaǾ a)e nie pŃƑnie' niƓ p/ze!
,cznicû ,)i06 p/z6pa!a'ûcû p, u(,ĺczeniu p/zez bezpiecz,ne$, Ǜǚ. /,(u Ɠ6cia.

 6(7&,-&0Š4&! 7"ĺ
60,(,Šci ¯4ia!czeĺ uza)eƓni,ne 0û ,! 460,(,Šci u*6 bezpieczeniaǾ za!e()a/,4ane' p/zez iebie 4e 4ni,0(u
, za4a/cie *,46. ini*a)na 460,(,Šþ u*6 bezpieczenia 46n,0i ǗǕ ǕǕǕ .
¯4ia!czenie z 161uĸu Š*ie/ci bezpiecz,ne$, 46pĸacane 'e01 p,0aƓ,ne*u i 46n,0i ǖǕǕʢ u*6 bezpieczenia.
e!na(Ɠe 'eŠ)i 46pĸaci)iŠ*6 4czeŠnie' ¯4ia!czenie z 161uĸu %,/,b6 ¯*ie/1e)ne'Ǿ 1, ¯4ia!czenie z 161uĸu pŃƑnie'0ze'
Š*ie/ci bezpiecz,ne$, z,01anie p,*nie'0z,ne , 46pĸac,ne up/ze!ni, ¯4ia!czenie z 161uĸu %,/,b6 ¯*ie/1e)ne'.
¯4ia!czenie z 161uĸu aĸ(,4i1e$, /4aĸe$, n4a)i!z14a bezpiecz,ne$, 4 na01Ėp014ie ie0zczĖŠ)i4e$, 6pa!(u
46pĸacane 'e01 bezpiecz,ne*u i 46n,0i ǖǕǕʢ u*6 bezpieczenia. e!na(Ɠe 'eŠ)i 46pĸaci)iŠ*6 4czeŠnie' ¯4ia!czenie
z 161uĸu %,/,b6 ¯*ie/1e)ne'Ǿ 1, ¯4ia!czenie z 161uĸu aĸ(,4i1e$, /4aĸe$, n4a)i!z14a z,01anie p,*nie'0z,ne
, 46pĸac,ne up/ze!ni, ¯4ia!czenie z 161uĸu %,/,b6 ¯*ie/1e)ne'.
¯4ia!czenie z 161uĸu %,/,b6 ¯*ie/1e)ne' bezpiecz,ne$, 46pĸacane 'e01 bezpiecz,ne*u i 46n,0i ǚǕʢ u*6
bezpieczeniaǾ 'e!na(Ɠe nie 4iĖce' niƓ ǗǕǕ ǕǕǕ .
ûczna (4,1a 40z601(ic% 46pĸac,n6c% ¯4ia!czeĺ nie *,Ɠe p/ze(/,cz6þ ǖǕǕʢ u*6 bezpieczenia.
,!a1(,4, 4 ,(/e0ie ,! p,!pi0ania 4ni,0(u , za4a/cie *,46 ța)e p,! 4a/un(ie* ,pĸacenia (ĸa!(i e$u)a/ne'Ȝ !,
!nia 'e' za4a/cia ,be'*u'e*6 ,c%/,nû ubezpieczeni,4û Š*ie/þ bezpiecz,ne$, na 0(u1e( ie0zczĖŠ)i4e$, 6pa!(u
țnaz64a*6 'û 16*cza0,4û ,c%/,nû ubezpieczeni,4ûȜ.
 /a*ac% 16*cza0,4e' ,c%/,n6 46pĸaci*6 ¯4ia!czenie 4 460,(,Šci ǚǕ ǕǕǕ .

 6-ĸ1Š4&! 7"ĺ
!a/zenie ubezpieczeni,4e *,Ɠna !, na0 z$ĸ,0iþǿ
,/e0p,n!enc6'nie Ȕ na a!/e0 na0ze' 0ie!zib6 p/z6 u). 6be/ne16(i ǜ 4 a/0za4ieǾ
,cz1û e)e(1/,nicznû Ȕ na a!/e0 eȒ*ai)ǿ 0(an!iaz6cieȯ0(an!ia.p)Ǿ
0,biŠcie Ȕ 4 na0ze' 0ie!zibie )ub iu/ze b0ĸu$i )ien1aǾ np. na'b)iƓ0z6* 4,'e$, *ie'0ca za*ie0z(ania
ța!/e06 zna'!zie0z na na0ze' 01/,nie in1e/ne1,4e' 444.0(an!ia.p)ȜǾ
e)e#,nicznie Ȕ p,p/zez n#,)iniĖ ǝǕǖ ǝǝǝ ǕǕǕ ȡ ǗǗ ǙǛǕ ǗǗ ǗǗ.
 1e/*inie ǜ !ni ,! p,4ia!,*ienia na0 , z!a/zeniuǾ p,in#,/*u'e*6 , 16* iebie )ub bezpiecz,ne$, ț'eŠ)i nie b6)iŠcie
,0,ba*i 0(ĸa!a'ûc6*i za4ia!,*ienieȜ i /,zp,cznie*6 p,01Ėp,4anie !,16czûce 46pĸa16 ¯4ia!czenia.
6pĸa1a ¯4ia!czenia na01Ėpu'e na p,!01a4ie zĸ,Ɠ,ne$, 4ni,0(u , 46pĸa1Ė ,/az 4 za)eƓn,Šci ,! z!a/zenia Ȕ inn6c%
!,(u*en1Ń4Ǿ (1Ń/6c% 0zcze$Ńĸ,4û )i01Ė zna'!zie0z 4 . /az z /,zp,czĖcie* p,01Ėp,4ania p,in#,/*u'e*6 0zcze$Ńĸ,4,
,0,bĖ z$ĸa0za'ûcû z!a/zenieǾ 'a(ie !,(u*en16 bĖ!û niezbĖ!ne !, 46pĸa16.
eƓe)i 4 46ni(u p/,ce0u u01a)ania na0ze' ,!p,4ie!zia)n,Šci ,!*Ń4i*6 46pĸa16 czĖŠci )ub caĸ,Šci ¯4ia!czeniaǾ ,0,ba
up/a4ni,na !, 'e$, ,1/z6*ania bĖ!zie *ieþ *,Ɠ)i4,Šþ !,c%,!zenia 04,ic% /,0zczeĺ na !/,!ze 0û!,4e'.
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ǽ  ¯P  
 , 7û1"(&(,+&" ,!-,4&"!7&)+,Š &
a0za ,!p,4ie!zia)n,Šþ /,zp,cz6na 0iĖ 4 !niu 40(azan6* 4 ,)i0ie 'a(, zieĺ ,czû1(u !p,4ie!zia)n,ŠciǾ
nie 4czeŠnie' 'e!na( niƓ 4 !niu na01Ėpn6* p, !niu zapĸa16 (ĸa!(i e$u)a/ne'.
6$aŠniĖcie ,!p,4ie!zia)n,Šci na01ûpi na 0(u1e( upĸ64u ,(/e0uǾ na 'a(i *,4a z,01aĸa za4a/1aǾ a)e nie pŃƑnie' niƓ
4 !niu ,!01ûpienia p/zez iebie ,! *,46 bû!Ƒ 4 !niu /,z4iûzania *,46 țpa1/z p(1 Ȝ.
a*iĖ1a'Ǿ Ɠe na0za ,!p,4ie!zia)n,Šþ z 161uĸu aĸ(,4i1e$, /4aĸe$, n4a)i!z14a i %,/,b6 ¯*ie/1e)ne' 1/4a 16)(, !,
,cznic6 ,)i06 na01Ėpu'ûce' p, u(,ĺczeniu p/zez bezpiecz,ne$, Ǜǚ. /,(u Ɠ6cia.

 6ĸû 7"+&, %/,+62"7-&" 7"+&,4"'
 p/z6pa!(u za'Šcia z!a/zeĺ ,b'Ė16c% na0zû ,c%/,nûǾ *a*6 p/a4, !, ,!*,46 46pĸa16 ¯4ia!czenia 4 ŠciŠ)e ,(/eŠ),n6c%Ǿ
niƓe' 46*ieni,n6c% p/z6pa!(ac%ǿ
4 p/z6pa!(u Š*ie/ci bezpiecz,ne$,Ǿ 'eƓe)i 0p,4,!,4ana z,01aĸa )ub za0zĸa 4 na01Ėp014ieǿ
4,'n6Ǿ a(1Ń4 1e//,/uǾ !ziaĸaĺ 4,'enn6c%Ǿ cz6nne$, i !,b/,4,)ne$, ucze01nic14a 4 a(1ac% p/ze*,c6Ǿ za*ie0z(ac%
)ub /,z/uc%ac% țc%6baǾ Ɠe 46ni(aĸ, ,n, z cz6nn,Šci 0ĸuƓb,46c%Ǿ 01anu 46Ɠ0ze' (,nieczn,Šci )ub ,b/,n6 (,nieczne'ȜǾ
0(aƓenia bi,),$iczne$,Ǿ c%e*iczne$, )ub p/,*ieni,14Ń/cze$,Ǿ 'eƓe)i b6ĸ, ,ne 0p,4,!,4ane !ziaĸanie* b/,ni )ub
u/zû!zenia 46(,/z601u'ûce$, ene/$iĖ /,z0zczepienia 'û!/,4e$, )ub p/,*ieni,14Ń/cz,ŠþǾ
0a*,bŃ'014a bezpiecz,ne$, p,peĸni,ne$, 4 ciû$u pie/40z6c% Ǘ )a1.
4 p/z6pa!(u aĸ(,4i1e$, /4aĸe$, n4a)i!z14aǾ 'eƓe)i ie0zczĖŠ)i46 6pa!e(Ǿ 0p,4,!,4an6 z,01aĸ )ub za0ze!ĸ
4 na01Ėp014ieǿ
4,'n6Ǿ a(1Ń4 1e//,/uǾ !ziaĸaĺ 4,'enn6c%Ǿ cz6nne$, i !,b/,4,)ne$, ucze01nic14a 4 a(1ac% p/ze*,c6Ǿ za*ie0z(ac%
)ub /,z/uc%ac% țc%6baǾ Ɠe 46ni(aĸ, ,n, z cz6nn,Šci 0ĸuƓb,46c%Ǿ 01anu 46Ɠ0ze' (,nieczn,Šci )ub ,b/,n6 (,nieczne'ȜǾ
0(aƓenia bi,),$iczne$,Ǿ c%e*iczne$, )ub p/,*ieni,14Ń/cze$,Ǿ 'eƓe)i b6ĸ, ,ne 0p,4,!,4ane !ziaĸanie* b/,ni )ub
u/zû!zenia 46(,/z601u'ûce$, ene/$iĖ /,z0zczepienia 'û!/,4e$, )ub p/,*ieni,14Ń/cz,ŠþǾ
p,z,01a4ania p/zez bezpiecz,ne$, p,! 4pĸ64e* a)(,%,)u ț/,zu*iane$, 'a(, 01anǾ 4 (1Ń/6* za4a/1,Šþ a)(,%,)u
4 'e$, ,/$aniz*ie 46n,0i )ub p/,4a!zi !, 01ĖƓenia 4e (/4i ,! ǕǾǚʣ a)(,%,)u a)b, !, ,becn,Šci 4 46!6c%an6*
p,4ie1/zu ,! ǕǾǗǚ *$ a)(,%,)u 4 ǖ !*ǘȜ )ub p,! 4pĸ64e* Š/,!(Ń4 ,!u/za'ûc6c%Ǿ 0ub01anc'i p06c%,1/,p,46c%
)ub Š/,!(Ń4 za01Ėpcz6c%Ǿ 4 /,zu*ieniu u01a46 , p/zeci4!ziaĸaniu na/(,*aniiǾ )ub )e(Ń4Ǿ z 46'û1(ie* )e(Ń4
zaƓ64an6c% z$,!nie z za)ecenia*i )e(a/zaǾ
p,peĸnienia )ub u0iĸ,4ania p,peĸnienia p/zez bezpiecz,ne$, p/ze01Ėp014a u*6Š)ne$,Ǿ
u*6Š)ne$, 0a*,u0z(,!zenia ciaĸa bezpiecz,ne$, bû!Ƒ ,(a)eczenia na 4ĸa0nû p/,ŠbĖ bezpiecz,ne$,Ǿ 'a(
/Ń4nieƓ u0iĸ,4ania p,peĸnienia p/zez bezpiecz,ne$, 0a*,bŃ'014aǾ
46pa!(u ),1nicze$,Ǿ 4 (1Ń/6* bezpiecz,n6 b6ĸ pa0aƓe/e* )ub pi),1e*Ǿ 46ĸûczenie nie !,16cz6 pa0aƓe/a 0a*,),1u
pa0aƓe/0(ie$, )inii ),1nicz6c% p,0ia!a'ûc6c% up/a4nienia !, p/ze4,zu pa0aƓe/Ń4Ǿ
c%,/Ńb bezpiecz,ne$,Ǿ 4 16* c%,/Ńb u*60ĸ,46c% )ub zabu/zeĺ p06c%iczn6c%Ǿ z za01/zeƓenie*Ǿ Ɠe 46ĸûczenie nie
!,16cz6 c%,/Ńb 01an,4iûc6c% na01Ėp014, ,b/aƓeĺ Ɯz6czn6c% ciaĸaǾ 0p,4,!,4an6c% ie0zczĖŠ)i46* 6pa!(ie*Ǿ
)eczenia )ub zabie$Ń4 , c%a/a(1e/ze )ecznicz6* )ub !ia$n,016czn6*Ǿ c%6ba Ɠe b6ĸ6 ,ne z4iûzane z )eczenie*
na01Ėp014 ie0zczĖŠ)i4e$, 6pa!(uǾ
up/a4iania p/zez bezpiecz,ne$, a*a1,/0(, )ub 46cz6n,4, 0p,/1Ń4 0pa!,c%/,n,46c%Ǿ ),1nia/014aǾ pa/a),1nia/014aǾ
0z6b,4nic14aǾ ),1nic14aǾ 0p,/1Ń4 *,1,c6(),46c%Ǿ 0p,/1Ń4 *,1,/,4,!n6c%Ǿ 40pinacz(i 0(aĸ(,4e' i 460,(,$Ń/Ȓ
0(ie'Ǿ na/cia/014a i 0n,4b,a/!in$u p,za 1/a0,4e$,Ǿ 0pe)e,),$iiǾ nu/(,4ania z uƓ6cie* 0p/zĖ1u 0pec'a)i016czne$,Ǿ
(i1e0u/Ɯn$uǾ 0p,/1Ń4 4a)(i )ub cz6nne$, ucze01nic14a bezpiecz,ne$, 4 46Šci$ac% )ub /a'!ac% 0a*,c%,!,46c%.
ie p,n,0i*6 1eƓ ,!p,4ie!zia)n,Šci za 0(u1(i z!a/zeĺ ț, i)e na01ûpiĸ6 4 ,(/e0ie pie/40z6c% ǘ )a1ȜǾ , (1Ń/e p61a)iŠ*6
p/ze! za4a/cie* *,46Ǿ a (1Ń/e p/ze*i)czaĸeŠ )ub 40(azaĸeŠ niep/a4!zi4eǾ a 4 0zcze$Ń)n,Šci $!6 nie 4ie!zie)iŠ*6
, c%,/,bie bezpiecz,ne$,.
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ǽ  
 !01û-&"+&",!*,46
a0z p/a4, !, ,!01ûpienia ,! *,46 4 ,(/e0ie pie/40z6c% ǘǕ !ni ,! za4a/cia *,46 ța)e 'eŠ)i 'e01eŠ p/ze!0iĖbi,/cûǾ
*u0i0z p,!'ûþ 1û !ec6z'Ė 4 ,(/e0ie ǜ !niȜ.

 ,74&û7+&"*,46
*,4a u)e$nie /,z4iûzaniu 4 p/z6pa!(uǾ $!6ǿ
46pĸaci*6 ¯4ia!czenie z 161uĸu pie/40ze$, ze z!a/zeĺǿ Š*ie/ci bezpiecz,ne$, a)b, aĸ(,4i1e$, /4aĸe$, n4a)i!z14aǾ
nie zapĸaci0z 46*a$ane' (ĸa!(i e$u)a/ne' !, ǘǕ !nia ț!,!a1(,46 1e/*in !, 4pĸa16 (ĸa!(iȜǾ )iczûc ,! e/*inu
ĸa1n,ŠciǾ 4 (1Ń/6* b6ĸa ,na na)eƓnaǾ p,*i*, na0ze$, 4ez4ania !, zapĸa16Ǿ
zĸ,Ɠ60z na* ,Š4ia!czenie , 46p,4ie!zeniu *,46Ǿ
0(,ĺcz6 0iĖ ,(/e0Ǿ na 'a(i za4a/ĸeŠ *,4Ė ț(/e0 bezpieczeniaȜ.
*,4a u)e$nie /,z4iûzaniu 4 na'4czeŠnie'0ze' z p,46Ɠ0z6c% !a1.
 p/z6pa!(u 46p,4ie!zenia p/zez iebie u*,46 ubezpieczenia z4/Ńci*6 i 4pĸac,nû (ĸa!(Ė za ,(/e0 nie46(,/z601ane'
ochrony ubezpieczeniowej.

ǽ   
(ar$Ė )ub re()a*acjĖ *oƓe0z zĸoƓyþ w (aƓ!y* cza0ieǿ
ore0pon!encyjnie Ȕ na a!re0 na0zej 0ie!ziby przy u). yberne1y(i ǜ w ar0zawieǾ prze0yĸ(û pocz1owû w rozu*ieniu
przepi0Ńw prawa pocz1owe$oǾ
ocz1û e)e(1ronicznû Ȕ na a!re0 eȒ*ai)ǿ re()a*acje.0(an!iaȯ0(an!ia.p)Ǿ (1Ńry zo01aĸ 0pecja)nie wyznaczony !o
0(ĸa!ania re()a*acjiǾ
0obiŠcie Ȕ w na0zej 0ie!zibie )ub !owo)ny* iurze b0ĸu$i )ien1aǾ np. najb)iƓ0zy* woje$o *iej0ca za*ie0z(ania
ța!re0y znaj!zie0z na na0zej 01ronie in1erne1owej www.0(an!ia.p)Ȝ
e)e#onicznie Ȕ poprzez n#o)iniĖ ǝǕǖ ǝǝǝ ǕǕǕ ȡ ǗǗ ǙǛǕ ǗǗ ǗǗ.
o!ane powyƓej a!re0y i nu*ery 1e)e#onu 0û a(1ua)ne na !zieĺ zawarcia *owyȀ w przypa!(u z*iany bezpieczycie)
prze(aƓe in#or*acje o a(1ua)nych !anych.
wojû re()a*acjĖ po01ara*y 0iĖ rozpa1rzyþ ja( naj0zybciejǾ nie pŃƑniej je!na( niƓ w 1er*inie ǘǕ !ni o! !nia jej o1rzy*ania.
eƓe)i je!na( w ww. 1er*inie nie bĖ!zie*y *o$)i rozpa1rzyþ 0prawy i u!zie)iþ o!powie!ziǾ prze(aƓe*y i wyjaŠnienia !o1yczûce
przyczyny opŃƑnieniaǾ w0(azujûc je!noczeŠnie o(o)icznoŠci niezbĖ!ne !o u01a)enia oraz przewi!ywany 1er*in za(oĺczenia
țnie *oƓe on prze(roczyþ ǛǕ !ni o! !nia o1rzy*ania re()a*acjiȜ.
!powie!Ƒ na z$ĸo0zonû re()a*acjĖ prze(aƓe*y i w po01aci papierowej )ub na inny* 1rwaĸy* noŠni(u in#or*acji.
a wojû proŠbĖ *oƓe*y prze(azaþ 1eƓ o!powie!Ƒ za po*ocû pocz1y e)e(1ronicznej.

 ǽ
$o!nie z przepi0a*i wo)ne o! po!a1(u !ocho!owe$o 0û (wo1y o1rzy*ane z 1y1uĸu ubezpieczeĺ o0obowych. yjû1(i o!
za0a!y zwo)nienia z po!a1(u !ocho!owe$o !o1yczû (wo1 wypĸacanych w zwiûz(u z zawarcie* u*owy ubezpieczeniowejǿ
z 1y1uĸu ubezpieczeĺ zwiûzanych z #un!u0za*i (api1aĸowy*iǾ w 0y1uacji $!y 0(ĸa!(a zo01aĸa zainwe01owana w 1y*
#un!u0zu (api1aĸowy*Ǿ a Šwia!czenie *a chara(1er z*iennyȀ
z 1y1uĸu inwe01owania 0(ĸa!(i ubezpieczeniowej w zwiûz(u z u*owû ubezpieczenia na Ɠycie )ub !oƓycieǾ jeŠ)i (wo1a
Ɯna)ne$o Šwia!czenia z 1y1uĸu !oƓycia je01 uza)eƓniona o! in!e(0ŃwǾ war1oŠci bazowych )ub w0(aƑni(Ńw o(reŠ)onych
w umowie.
eƓe)i powyƓ0ze przypa!(i nie !o1yczû woje$o ubezpieczeniaǾ 1o o1rzymane (wo1y bĖ!û 7wolnion" 7 podatku do %odow"$o o! o0Ńb Ɯzycznych.
¯wia!czenia za(ĸa!u ubezpieczeĺ z 1y1uĸu umŃw ubezpieczenia na Ɠycie o1rzymywane przez o0oby prawneǾ je!no01(i
or$anizacyjne nie po0ia!ajûce o0obowoŠci prawnejǾ z wyjû1(iem 0pŃĸe( nie po0ia!ajûcych o0obowoŠci prawnejǾ po!)e$ajû
opo!a1(owaniu na za0a!ach o(reŠ)onych w u01awie o po!a1(u !ocho!owym o! o0Ńb prawnych.

Infolinia: 801 888 000 | www.skandia.pl

4

KP-ZCP-151222

Karta Produktu Skandia á6 i"+

 przypa!(u Šmierci bezpieczone$o 0uma ubezpieczenia przy0ĸu$ujûca o0obie uprawnionej nie na)eƓy !o 0pa!(u po
nim. ym 0amym nie po!)e$a przepi0om prawa 0pa!(owe$o. znacza 1oǾ Ɠe w0(azujûc o0obĖ uprawnionû moƓna !o(onaþ
rozporzû!zenia z$roma!zonymi Šro!(ami bez pŃƑniej0ze$o obowiûz(u zapĸa1y przez uprawnione$o zachow(u na rzecz
0pa!(obiercŃw u01awowych bezpieczone$oǾ (1Ńry by im przypa!ĸ w razie !zie!ziczenia z u01awy.
 zwiûz(u z 1ymǾ Ɠe Šwia!czenia z umowy ubezpieczenia nie wcho!zû w 0(ĸa! ma0y 0pa!(owejǾ nie bĖ!û po!)e$aþ
opo!a1(owaniu po!a1(iem o! 0pa!(Ńw i !arowizn.

Infolinia: 801 888 000 | www.skandia.pl
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Skorowidz do OWU
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3U]HVáDQNLZ\SáDW\ĞZLDGF]HĔOXEZDUWRĞFLZ\NXSX
XEH]SLHF]HQLD
2:8 =DNUHVXEH]SLHF]HQLD
2:8 :\VRNRĞFLĞZLDGF]HĔ
2:8 7\PF]DVRZDRFKURQDXEH]SLHF]HQLRZD
2:8 =DVDG\Z\SáDW\ĞZLDGF]HĔ
2:8 ĝZLDGF]HQLH]W\WXáXĝPLHUFL
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Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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ro$i Kliencie zawierajûcy mowĖȂ
O$ólne Warunki ezpieczenia țOWȜ to najwaƓniejszy dokument okreŠlajûcy Twoje jako ezpieczajûce$o
prawa i oowiûzki wynikajûce z mowy. W niektórych miejscach znajdziesz krótkie ojaŠnienia lu przykĸadyǾ
które uĸatwiû Ci lekturĖ i zrozumienie treŠci OW. PamiĖtajǾ Ɠe opisy te naleƓy czytaþ ĸûcznie z treŠciû para$rafówǾ
poniewaƓ to one sû najwaƓniejsze.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

ǖ. a po!01awie $Ń)nych arun(Ńw erminowe$o bezpieczenia na áycie ȍ(an!ia áycie+ȋ țȜ (an!ia áycie owarzy01wo
bezpieczeĺ .. zawiera umowy 1erminowe$o ubezpieczenia na Ɠycie.
Ǘ. reŠþ mowy zawar1a je01 we wnio0(u o zawarcie mowyǾ Ǿ o)i0ieǾ zaĸûczni(ach !o o)i0y oraz innych !o(umen1ach
wy01awionych przez bezpieczycie)a w zwiûz(u z mowû )ub uz$o!nionych przez 01rony mowy.
ǘ. mowa moƓe byþ zawar1a na warun(ach o!bie$ajûcych o! niniej0zych Ǿ uz$o!nionych przez 01rony mowy.
Ǚ. rze!mio1em mowy je01 Ɠycie i z!rowie bezpieczone$o.

DEFINICJE
§2
Niektóre zwroty uƓywane w OW sû pisane wielkû literû. Sû one zdeƜniowaneǾ poniewaƓ majû szcze$ólne znaczenie
dla umowy uezpieczenia lu ich treŠþ odie$a od jĖzyka potoczne$o. la uĸatwienia zostaĸy one podzielone na
$rupy tematyczne. eƓeli zapoznasz siĖ z nimiǾ Ėdzie Ci ĸatwiej zrozumieþ caĸû treŠþ OW.
ǖ. e w0ze)(ich !o(umen1ach zwiûzanych z zawarciem i wy(onywaniem mowy zawar1ej na po!01awie Ǿ uƓywa 0iĖ
1erminŃwǾ (1Ńre z!eƜniowane 0û na01Ėpujûcoǿ
Podmioty mowy
1) ezpieczajûcy Ȕ po!mio1 zawierajûcy mowĖ z bezpieczycie)em i zobowiûzany !o zapĸa1y (ĸa!(i e$u)arnej. eƓe)i
bezpieczajûcy ubezpiecza 0woje Ɠycie i z!rowieǾ je01 je!noczeŠnie bezpieczonym.
2) ezpieczony Ȕ o0oba ƜzycznaǾ (1Ńrej Ɠycie i z!rowie je01 prze!mio1em mowy.
3) ezpieczyciel Ȕ (an!ia áycie owarzy01wo bezpieczeĺ ..
4) posaƓony Ȕ o0oba ƜzycznaǾ o0oba prawna )ub je!no01(a or$anizacyjna niepo0ia!ajûca o0obowoŠci prawnejǾ w0(azana
ja(o uprawniona !o o1rzymania ¯wia!czenia w przypa!(u Šmierci bezpieczone$oǾ na warun(ach o(reŠ)onych w .
5) posaƓony ZastĖpczy Ȕ o0oba ƜzycznaǾ o0oba prawna )ub je!no01(a or$anizacyjna niepo0ia!ajûca o0obowoŠci prawnejǾ
w0(azana ja(o uprawniona !o o1rzymania ¯wia!czenia w przypa!(u Šmierci bezpieczone$oǾ na warun(ach o(reŠ)onych
w Ǿ jeŠ)i po0aƓony zmarĸ prze! Šmierciû bezpieczone$o )ub u1raciĸ prawo !o 1e$o ¯wia!czenia a)bo w przypa!(u
bra(u w0(azania po0aƓone$o.
Parametry mowy
6) Suma ezpieczenia Ȕ (wo1a 01anowiûca po!01awĖ u01a)enia wy0o(oŠci ¯wia!czeĺ.
7) Okres ezpieczenia Ȕ o(re0Ǿ w (1Ńrym bezpieczycie) pono0i o!powie!zia)noŠþ z 1y1uĸu mowyǾ )iczony w a1ach o)i0yǾ
rozpoczynajûcy 0iĖ w niu oczû1(u !powie!zia)noŠciǾ a (oĺczûcy w !niu rozwiûzania mowy.
8) zieĺ Poczûtku OdpowiedzialnoŠci Ȕ w0(azany w o)i0ie !zieĺ poczû1(u (re0u bezpieczenia.

7

9) Miesiûc Polisy Ȕ o(re0 mie0iĖcznyǾ (1Ńre$o poczû1(iem je01 zieĺ oczû1(u !powie!zia)noŠciǾ a w o(re0ach (o)ejnych
Ȕ !zieĺǾ (1Ńry !a1û o!powia!a niowi oczû1(u !powie!zia)noŠciǾ a jeƓe)i 1a(ie$o !nia nie ma Ȕ o01a1ni !zieĺ mie0iûca
(a)en!arzowe$oȀ powyƓ0zy o(re0 upĸywa z poczû1(iem (o)ejne$o ie0iûca o)i0y.
10) ocznica Polisy Ȕ !zieĺ o!powia!ajûcy niowi oczû1(u !powie!zia)noŠci w (o)ejnych a1ach o)i0yǾ przy czym za
rocznicĖ !nia 29 )u1e$o uwaƓa 0iĖ o01a1ni !zieĺ )u1e$o (aƓ!e$o na01Ėpne$o o(u o)i0y.
11) ok Polisy Ȕ o(re0 roczny miĖ!zy (o)ejnymi ocznicami o)i0yȀ pierw0zy o( o)i0y rozpoczyna 0iĖ w niu oczû1(u
!powie!zia)noŠciǾ a (o)ejne a1a o)i0y rozpoczynajû 0iĖ w ocznicĖ o)i0y.
12) Wiek Ȕ i)e(roþ w  je01 mowa o wie(u a)bo o 1ymǾ Ɠe !ana o0oba ma o(reŠ)onû )iczbĖ )a1Ǿ oznacza 1o )iczbĖ u(oĺczonych
peĸnych )a1 1ej o0oby.
PĸatnoŠci skĸadek
13) Skĸadka e$ularna țSkĸadkaȜ Ȕ (wo1a wyni(ajûca z mowyǾ wpĸacana w wy0o(oŠci i erminie ĸa1noŠci w0(azanymi
w o)i0ie.
14) Termin PĸatnoŠci Ȕ pierw0zy !zieĺ o(re0uǾ za (1Ńry na)eƓna je01 !ana (ĸa!(a e$u)arna. e01 1o !zieĺ w0(azany w o)i0ieǾ
(1Ńry o!powia!a niowi oczû1(u !powie!zia)noŠci.
Zdarzenia uezpieczeniowe
15) NieszczĖŠliwy Wypadek Ȕ zai01niaĸe w (re0ie bezpieczeniaǾ wywoĸane przyczynû wyĸûcznie zewnĖ1rznû i nieza)eƓne
o! wo)i ani 01anu z!rowia bezpieczone$oǾ przypa!(oweǾ na$ĸe z!arzenieǾ bĖ!ûce bezpoŠre!niû i wyĸûcznû przyczynû
z!arzenia objĖ1e$o ochronû ubezpieczeniowû z 1y1uĸu mowy. a ie0zczĖŠ)iwy ypa!e( nie uwaƓa 0iĖ zawaĸu 0erca
oraz udaru mózgu.
16) Caĸkowite Trwaĸe Inwalidztwo w nastĖpstwie NieszczĖŠliwe$o Wypadku țCaĸkowite Trwaĸe InwalidztwoȜ Ȕ 1rwaĸe
Ɯzyczne u0z(odzenie ciaĸa bezpieczonego bĖdûce na01Ėp01wem ie0zczĖŠ)iwego ypad(uǾ powodujûce ĸûcznieǿ
a) caĸ(owi1û niezdo)noŠþ bezpieczonego do wy(onywania ja(iej(o)wie( pracy zarob(owej oraz
b) niezdo)noŠþ bezpieczonego do 0amodzie)nej egzy01encji țprzez (1órû na)eƓy rozumieþ niezdo)noŠþ do 0amodzie)nego
za0po(ajania co najmniej 3 z na01Ėpujûcych po1rzeb Ɠyciowychǿ (orzy01ania z 1oa)e1yǾ poru0zania 0iĖǾ ubierania 0iĖǾ
mycia 0iĖǾ odƓywiania 0iĖ)Ǿ
pod warun(iemǾ Ɠe 01an 1en 1rwa nieprzerwanie przez o(re0 co najmniej 12 (o)ejnych mie0iĖcy oraz Ɠe zgodnie z wiedzû
medycznû a(1ua)nû na o01a1ni dzieĺ 12Ȓmie0iĖcznego o(re0u aĸ(owi1ego rwaĸego nwa)idz1wa w na01Ėp01wie ieȒ
0zczĖŠ)iwego ypad(uǾ o (1órym mowa powyƓejǾ nie ma pozy1ywnych ro(owaĺ co do odzy0(ania przez bezpieczonego
zdo)noŠci do pracy i 0amodzie)nej egzy01encji.
17) Choroa ¯miertelna Ȕ nieu)ecza)naǾ zdiagnozowana po raz pierw0zy w (re0ie bezpieczenia choroba bezpieczonegoǾ
co do (1órejǾ zgodnie z wiedzû medycznû a(1ua)nû na dzieĺ jej zdiagnozowaniaǾ 0û ro(owaniaǾ Ɠe choroba 1a doprowadzi
do Šmierci bezpieczonego w ciûgu 12 mie0iĖcy od dnia zdiagnozowania.
¯wiadczenia z tytuĸu mowy
18) ¯wiadczenie Ȕ (wo1a wypĸacana przez bezpieczycie)a na za0adach w0(azanych w  w przypad(u zajŠcia zdarzenia
objĖ1ego ochronû ubezpieczeniowû z 1y1uĸu mowy.
okumenty
19) mowa Ȕ umowa 1erminowego ubezpieczenia na Ɠycie zawar1a miĖdzy bezpieczycie)em a bezpieczajûcym na pod01awie
OWU.
20) Polisa Ȕ do(umen1 po1wierdzajûcy zawarcie Umowy miĖdzy Ubezpieczajûcym a Ubezpieczycie)em.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
PamiĖtajǾ Ɠe to uezpieczenie ma charakter ochronny. e$o celem nie jest $romadzenie oszczĖdnoŠci na
przyszĸoŠþǾ lecz zapewnienie ezpieczeĺstwa Ɯnansowe$o ezpieczonemu lu je$o liskim w przypadku
zaistnienia nieszczĖŠliwych i nieoczekiwanych wydarzeĺ w je$o Ɠyciu.
a(re0 ubezpieczenia obejmujeǿ
1) Šmierþ Ubezpieczonego w O(re0ie UbezpieczeniaǾ
2) aĸ(owi1e rwaĸe nwa)idz1wo Ubezpieczonego w na01Ėp01wie ie0zczĖŠ)iwego Wypad(uǾ (1óre rozpoczĖĸo 0iĖ w O(re0ie
Ubezpieczenia w ciûgu 180 dni od ie0zczĖŠ)iwego Wypad(uǾ a)e nie póƑniej niƓ przed ocznicû o)i0y na01Ėpujûcû
bezpoŠrednio po u(oĺczeniu przez Ubezpieczonego 65. ro(u ƓyciaǾ
3) horobĖ ¯mier1e)nû UbezpieczonegoǾ (1óra zo01aĸa zdiagnozowana w O(re0ie UbezpieczeniaǾ a)e nie póƑniej niƓ przed
ocznicû o)i0y na01Ėpujûcû bezpoŠrednio po u(oĺczeniu przez Ubezpieczonego 65. ro(u Ɠycia.
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WSOKO¯CI ¯WIADCZE
§4
1. ¯wiadczenie z 1y1uĸu Umowy je01 wypĸacane przez Ubezpieczycie)aǿ
1) w przypad(u wy01ûpienia pierw0zego ze zdarzeĺǿ
a) Šmierci Ubezpieczonego a)bo
b) aĸ(owi1ego rwaĸego nwa)idz1wa Ubezpieczonego w na01Ėp01wie ie0zczĖŠ)iwego Wypad(uȀ
2) w przypad(u wy01ûpienia horoby ¯mier1e)nej.
WysokoŠþ ¯wiadczenia jest oliczana na podstawie Sumy ezpieczenia.
Przykĸady wypĸaty ¯wiadczenia
Przykĸad nr 1
Ȕ uma Ubezpieczenia 150 000 
Ȕ eŠ)i Ubezpieczony zachoruje na horobĖ ¯mier1e)nûǾ wypĸacimy ¯wiadczenie z 1y1uĸu horoby ¯mier1e)nej w wy0o(oŠci
50ʢ 5 150 000  ʲ 75 000 .
Ȕ óƑniejǾ jeŠ)i Umowa bĖdzie 1rwaĸa nada) i zajdzie jedno ze zdarzeĺǿ Šmierþ Ubezpieczonego )ub aĸ(owi1e rwaĸe
nwa)idz1woǾ wypĸacimy pozo01aĸe 75 000 .
Przykĸad nr 2
Ȕ uma Ubezpieczenia 150 000 
Ȕ eŠ)i zajdzie jedno ze zdarzeĺǿ Šmierþ Ubezpieczonego )ub aĸ(owi1e rwaĸe nwa)idz1wo UbezpieczonegoǾ
wypĸacimy Šwiadczenie w wy0o(oŠci 150 000  țczy)i 100ʢ umy Ubezpieczenia).
2. W przypad(u Šmierci UbezpieczonegoǾ z za1rzeƓeniem Ȩ 12 u01. 1 i 3Ǿ Ubezpieczycie) wypĸaci Upo0aƓonemu )ub innej o0obie
uprawnionej ¯wiadczenie w wy0o(oŠci 100ʢ umy UbezpieczeniaǾ a(1ua)nej na dzieĺ Šmierci Ubezpieczonego. edna(Ɠe
jeƓe)i Ubezpieczycie) wypĸaciĸ wczeŠniej ¯wiadczenie z 1y1uĸu horoby ¯mier1e)nejǾ wówcza0 (wo1a ¯wiadczenia z 1y1uĸu
Šmierci pomniej0zona zo01anie o (wo1Ė wypĸaconego uprzednio ¯wiadczenia z 1y1uĸu horoby ¯mier1e)nej.
3. W przypad(u aĸ(owi1ego rwaĸego nwa)idz1wa Ubezpieczonego w na01Ėp01wie ie0zczĖŠ)iwego Wypad(uǾ z za1rzeƓeniem
Ȩ 12 u01. 2 Ȕ 3Ǿ Ubezpieczycie) wypĸaci Ubezpieczonemu ¯wiadczenie w wy0o(oŠci 100ʢ umy Ubezpieczenia. edna(Ɠe
jeƓe)i Ubezpieczycie) wypĸaciĸ wczeŠniej ¯wiadczenie z 1y1uĸu horoby ¯mier1e)nejǾ wówcza0 (wo1a ¯wiadczenia z 1y1uĸu
aĸ(owi1ego rwaĸego nwa)idz1wa Ubezpieczonego pomniej0zona zo01anie o (wo1Ė wypĸaconego uprzednio ¯wiadczenia
z 1y1uĸu horoby ¯mier1e)nej. Ubezpieczycie) wypĸaca umĖ Ubezpieczenia a(1ua)nû na o01a1ni dzieĺ 12Ȓmie0iĖcznego
o(re0u aĸ(owi1ego rwaĸego nwa)idz1waǾ o (1órym mowa w Ȩ 2 p(1 16) )ub jeŠ)i o(re0 1en za(oĺczyĸ 0iĖ po rozwiûzaniu
Umowy Ȕ na o01a1ni dzieĺ przed jej rozwiûzaniem.
4. W przypad(u horoby ¯mier1e)nej UbezpieczonegoǾ z za1rzeƓeniem Ȩ 12 u01. 3Ǿ Ubezpieczycie) wypĸaci Ubezpieczonemu
¯wiadczenie w wy0o(oŠci 50ʢ umy UbezpieczeniaǾ a(1ua)nej na dzieĺ zdiagnozowania horoby ¯mier1e)nejǾ jedna(Ɠe nie
wiĖcej niƓ (wo1Ė równû 200 000  țdwieŠcie 1y0iĖcy zĸo1ych). ¯wiadczenie z 1y1uĸu horoby ¯mier1e)nej wypĸacane je01
tylko raz w Okresie Ubezpieczenia.
5. OdpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela z tytuĸu Umowy jest ograniczona do wysokoŠci umy UbezpieczeniaǾ w zwiûzku z czym
suma wypĸaconych ¯wiadczeĺ nie moƓe przekroczyþ kwoty stanowiûcej 100ʢ umy Ubezpieczenia aktualnej na dzieĺ
wypĸaty ostatniego ze ¯wiadczeĺ.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
§5
1. Warunkiem zawarcia Umowy jest ĸûczne speĸnienie nastĖpujûcych przesĸanekǿ
1) zĸoƓenie prawidĸowo wypeĸnionegoǾ kompletnego wniosku o zawarcie UmowyǾ podpisanego przez Ubezpieczajûcego
oraz osobĖǾ która ma byþ UbezpieczonymȀ w przypadkuǾ gdy osobaǾ która ma byþ Ubezpieczonym nie ma zdolnoŠci do
czynnoŠci prawnych Ȕ jej przedstawiciela ustawowegoǾ a w przypadku ograniczonej zdolnoŠci do czynnoŠci prawnych
Ubezpieczonego Ȕ obu wyƓej wymienionych osóbȀ
2) na wniosek Ubezpieczyciela Ȕ wypeĸnienie dodatkowych #ormularzyǾ dostarczenie dodatkowej dokumentacji medycznej
oraz na Ɠûdanie i koszt Ubezpieczyciela Ȕ poddanie siĖ przez Ubezpieczonego badaniom lekarskim w zakresie wymaganym
przez UbezpieczycielaǾ w placówce wskazanej lub zatwierdzonej przez UbezpieczycielaȀ
3) akceptacja wniosku o zawarcie Umowy przez Ubezpieczyciela.
ednym z etapów rozpatrywania wniosku jest ocena ryzyka uezpieczeniowe$o. okonujemy jej na podstawie
odpowiedzi udzielonych przez Cieie we wnioskuǾ ale moƓemy teƓ poprosiþ o podanie dodatkowych informacji
lu o poddanie siĖ adaniom medycznym na nasz koszt.
2. Ubezpieczyciel moƓe zwróciþ wniosek o zawarcie Umowy do uzupeĸnienia Ȕ w przypadku niewypeĸnienia wnioskuǾ zgodnie
z ust. 1 pkt 1Ǿ lub zaƓûdaþ dodatkowych dokumentów i in#ormacji niezbĖdnych do podjĖcia decyzji o zawarciu Umowy.

Ǟ

MoƓe siĖ okazaþǾ Ɠe ze wz$lĖdu na stan zdrowia ezpieczone$o wysokoŠþ Sumy ezpieczenia zostanie zmniejszona
lu podwyƓszymy wysokoŠþ Skĸadki. eŠli nie wyrazisz z$ody na takû zmianĖ w terminie 7 dni od otrzymania PolisyǾ
nie dojdzie do zawarcia mowy ținformacje o tym znajdziesz w Ȩ 7Ȝ.
3. a podstawie in#ormacji zawartych we wniosku o zawarcie UmowyǾ jak równieƓ dodatkowych in#ormacji podanych na
zapytanie Ubezpieczyciela oraz w innych dokumentach dotyczûcych stanu zdrowia UbezpieczonegoǾ w tym wyników badaĺ
medycznych wykonanych na wniosek Ubezpieczyciela dokonywana jest ocena ryzyka. o przeprowadzeniu oceny ryzyka
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo zaproponowania przed zawarciem Umowyǿ
1) obniƓenia wysokoŠci umy Ubezpieczenia lub podwyƓszenia wysokoŠci kĸadki egularnej zadeklarowanej we wniosku
o zawarcie UmowyǾ
2) zastosowania warunków innych niƓ okreŠlone w OWU.
Twój wniosek jest waƓny przez Ǟ0 dni. W tym okresie zapĸaþ SkĸadkĖ e$ularnû.
4. W przypadku niewpĸyniĖcia kĸadki egularnej lub braku dodatkowych dokumentów i in#ormacjiǾ o których mowa w ust. 2Ǿ
waƓnoŠþ wniosku o zawarcie Umowy wygasa z upĸywem 90 dni od daty jego sporzûdzenia. ata sporzûdzenia wniosku
o zawarcie Umowy jest wskazana na tym wniosku.
5. Ubezpieczyciel ma prawo nie zaakceptowaþ wniosku o zawarcie Umowy i odmówiþ jej zawarcia. W przypadku odmowy
zawarcia UmowyǾ Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajûcemu zapĸaconû kĸadkĖ egularnû w terminie 7 dni od dnia odmowy.

TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
§6
W okresie pomiĖdzy zĸoƓeniem przez Cieie wniosku o zawarcie mowy a wystawieniem Polisy oejmujemy Ɠycie
ezpieczone$o tymczasowû ochronû uezpieczeniowûǾ pod warunkiemǾ Ɠe wpĸacona zostanie Skĸadka e$ularna.
1. akres tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje Šmierþ Ubezpieczonego w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego Wypadku.
ListĖ przypadkówǾ w których odmówimy wypĸaty Šwiadczenia z tytuĸu ochrony tymczasowej znajdziesz w Ȩ 12
țWyĸûczenia odpowiedzialnoŠci ezpieczycielaȜ.
2. ymczasowa ochrona ubezpieczeniowa polega na tymǾ Ɠe w przypadku Šmierci Ubezpieczonego w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego
WypadkuǾ z zastrzeƓeniem Ȩ 12 ust. 4Ǿ Ubezpieczyciel wypĸaci UposaƓonemu lub UposaƓonemu astĖpczemu lub innej
osobie uprawnionej kwotĖ 50 000  țpiĖþdziesiût tysiĖcy zĸotych)Ǿ pod warunkiemǾ Ɠe zarówno Šmierþ UbezpieczonegoǾ
jak i ieszczĖŠliwy Wypadek bĖdûcy jej przyczynû zajdû w okresie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej.
3. ymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siĖ od dnia nastĖpnego po dniuǾ w którym zostaĸy speĸnione ĸûcznie
nastĖpujûce warunkiǿ
1) Ubezpieczajûcy zĸoƓyĸ kompletny i poprawnie wypeĸniony wniosek o zawarcie UmowyǾ
2) Ubezpieczajûcy zapĸaciĸ w peĸnej wysokoŠci pierwszû kĸadkĖ egularnûǾ zadeklarowanû we wniosku o zawarcie Umowy.
4. ierwsza kĸadka egularnaǾ zadeklarowana we wniosku o zawarcie Umowy uwzglĖdnia koszt udzielania tymczasowej
ochrony ubezpieczeniowej.
5. WygaŠniĖcie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nastĖpuje automatycznie we wskazanych niƓej terminachǾ w przypadku
wystûpienia któregokolwiek z nastĖpujûcych zdarzeĺǿ
1) zawarcia Umowy Ȕ z upĸywem dnia bezpoŠrednio poprzedzajûcego zieĺ oczûtku OdpowiedzialnoŠciǾ
2) niezawarcia Umowy Ȕ z upĸywem dnia dorĖczenia wnioskodawcy zawiadomienia Ubezpieczyciela o odmowie zawarcia
UmowyǾ zgodnie z Ȩ 5 ust. 5 lub zgĸoszenia przez wnioskodawcĖ sprzeciwuǾ o którym mowa w Ȩ 7 ust. 3Ǿ
3) upĸywu waƓnoŠci wniosku o zawarcie Umowy Ȕ z upĸywem dniaǾ w którym wniosek o zawarcie Umowy utraciĸ waƓnoŠþ
zgodnie z Ȩ 5 ust. 4Ǿ
4) Šmierci Ubezpieczonego przed niem oczûtku OdpowiedzialnoŠci Ȕ z dniem Šmierci Ubezpieczonego.
6. W przypadku wygaŠniĖcia tymczasowej ochrony ubezpieczeniowejǾ jeƓeli nie doszĸo do zawarcia Umowy i jednoczeŠnie nie
przysĸuguje ¯wiadczenie z tytuĸu tymczasowej ochrony ubezpieczeniowejǾ Ubezpieczyciel zwraca w caĸoŠci wpĸaconû przez
Ubezpieczajûcego pierwszû kĸadkĖ egularnû.

WYSTAWIENIE POLISY
§7
Po podjĖciu pozytywnej decyzji w sprawie zawarcia mowy i opĸaceniu przez Cieie pierwszej Skĸadki e$ularnejǾ
potwierdzimy zawarcie mowyǾ wystawiajûc PolisĖ.
1.  zastrzeƓeniem prawa do odmowy zawarcia UmowyǾ Ubezpieczyciel potwierdza zawartû UmowĖ oraz wskazuje zieĺ
oczûtku OdpowiedzialnoŠciǾ wystawiajûc olisĖ.
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2. Wskazanie w olisie nia oczûtku OdpowiedzialnoŠci nastĖpuje niezwĸocznieǾ nie póƑniej niƓ w terminie 7 dni po speĸnieniu
ĸûcznie warunków wskazanych w Ȩ 5 ust. 1 i opĸaceniu przez Ubezpieczajûcego pierwszej kĸadki egularnej. Ubezpieczyciel
dorĖcza olisĖ UbezpieczajûcemuǾ niezwĸocznie po jej wystawieniu.
Masz prawo sprzeciwiþ siĖ warunkom wskazanym w PolisieǾ których nie ma w OW lu we wniosku o zawarcie
mowyǾ jeŠli uwaƓaszǾ Ɠe sû dla Cieie niekorzystne. Masz na to 7 dniǾ liczûc od dnia dorĖczenia Polisy.
PamiĖtaj jednakǾ Ɠe zĸoƓenie sprzeciwu spowodujeǾ Ɠe mowa nie zostanie zawarta.
3. W przypadkuǾ gdy olisa zawiera postanowieniaǾ które odbiegajû na niekorzyŠþ Ubezpieczajûcego od treŠci zĸoƓonego przez
Ubezpieczajûcego wniosku o zawarcie Umowy lub OWUǾ Ubezpieczyciel przy dorĖczeniu olisy pisemnie powiadamia o tym
UbezpieczajûcegoǾ wyznaczajûc mu siedmiodniowy termin na zgĸoszenie sprzeciwu. erminǾ o którym mowa powyƓejǾ uwaƓa
siĖ za zachowanyǾ jeƓeli przed jego upĸywem Ubezpieczajûcy zĸoƓy Ubezpieczycielowi sprzeciw w sposób umoƓliwiajûcy
jednoznaczne ustalenie daty zĸoƓenia tego sprzeciwu.
4. W przypadku braku sprzeciwu wskazanego w ust. 3Ǿ Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treŠciû olisyǾ nastĖpnego dnia
po upĸywie wyznaczonego siedmiodniowego terminu na zgĸoszenie sprzeciwu. W razie zgĸoszenia sprzeciwu wskazanego
w ust. 3Ǿ Umowa nie zostanie zawarta i Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczajûcemu kĸadkĖ egularnû w terminie 7 dni od
dnia otrzymania sprzeciwu.

CZAS TRWANIA UMOWY
§8
Przy zawieraniu mowy ierzemy pod uwa$Ė wiek ezpieczone$o.
1. Umowa moƓe byþ zawarta wyĸûcznie na rzecz UbezpieczonegoǾ który ma ukoĺczone 18 lat oraz nie ma ukoĺczonych 60 lat.
2. We wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczajûcy wskazuje okresǾ na jaki Umowa ma byþ zawarta. Okres ten
moƓe wynosiþ od 5 do 30 lat i nie moƓe trwaþ dĸuƓej niƓ do dnia poprzedzajûcego ocznicĖ olisy nastĖpujûcû bezpoŠrednio
po ukoĺczeniu przez Ubezpieczonego 70. roku Ɠycia.

SUMA UBEZPIECZENIA
§9
Suma ezpieczenia to kwotaǾ która pomoƓe Ci w oliczeniu wysokoŠci poszcze$ólnych ¯wiadczeĺ.
Znajdziesz jû w Polisie.
1. WysokoŠþ umy Ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczajûcego we wniosku o zawarcie Umowy i potwierdzana
przez Ubezpieczyciela w olisie.
2. inimalna wysokoŠþ umy Ubezpieczenia wynosi 20 000  țdwadzieŠcia tysiĖcy zĸotych).

ZMIANA WYSOKO¯CI SUMY UBEZPIECZENIA
§ 10
WysokoŠþ Sumy ezpieczenia moƓesz zmieniþ od 2 ocznicy Polisy.
Od te$o dnia moƓesz to zroiþ w kaƓdym Terminie PĸatnoŠci.
1. Ubezpieczajûcy ma prawoǾ za zgodû UbezpieczycielaǾ zmieniþ țpodwyƓszyþ lub obniƓyþ) umĖ Ubezpieczenia w kaƓdym
erminie ĸatnoŠciǾ na poniƓej wskazanych zasadach.
2. Ubezpieczajûcy moƓe dokonaþ zmiany umy Ubezpieczenia najwczeŠniej w drugû ocznicĖ olisy. W tym celu powinien
zwróciþ siĖ z wnioskiem o podwyƓszenie lub o obniƓenie umy Ubezpieczenia najpóƑniej na 30 dni przed erminem ĸatnoŠci
najbliƓszej niezapĸaconej kĸadki egularnejǾ od którego zmiana ma obowiûzywaþ.
3. rzed akceptacjû wniosku o podwyƓszenie umy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel moƓeǿ
1) zwróciþ siĖ o podanie dodatkowych in#ormacjiǾ w szczególnoŠci dotyczûcych stanu zdrowia UbezpieczonegoǾ
2) skierowaþ Ubezpieczonego na badania medyczne na koszt UbezpieczycielaǾ w zakresie wymaganym przez Ubezpieczyciela
oraz w placówce wskazanej lub zatwierdzonej przez Ubezpieczyciela.
4. a podstawie in#ormacji zawartych we wniosku o podwyƓszenie umy UbezpieczeniaǾ jak równieƓ dodatkowych in#ormacji
podanych na zapytanie Ubezpieczyciela oraz w innych dokumentach dotyczûcych stanu zdrowia UbezpieczonegoǾ w tym
wyników badaĺ medycznych wykonanych na wniosek UbezpieczycielaǾ dokonywana jest ocena ryzyka.
Zmiana wysokoŠci Sumy ezpieczenia wpĸywa na zmianĖ wysokoŠci Skĸadki i odwrotnie Ȕ zmiana wysokoŠci
Skĸadki wpĸywa na zmianĖ wysokoŠci Sumy ezpieczenia.
O zmianie wysokoŠci Skĸadki țnazywamy to indeksacjû SkĸadkiȜ przeczytaj w Ȩ 18.
5. miana umy Ubezpieczenia powoduje kaƓdorazowo odpowiedniû zmianĖ wysokoŠci kĸadki egularnej. owa wysokoŠþ
kĸadki egularnej jest obliczana na podstawie zmienionej wysokoŠci umy UbezpieczeniaǾ a w przypadku podwyƓszenia
umy Ubezpieczenia ponadto na podstawie wyników oceny ryzykaǾ czasuǾ który pozostaĸ do koĺca okresuǾ na jaki zostaĸa
zawarta Umowa oraz aktualnego Wieku Ubezpieczonego.
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6. miana wysokoŠci umy Ubezpieczenia nie jest moƓliwa po wypĸacie ¯wiadczenia z tytuĸu horoby ¯miertelnej.

ODPOWIEDZIALNO¯P UBEZPIECZYCIELA
§ 11
1. OdpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela rozpoczyna siĖ we wskazanym w olisie niu oczûtku OdpowiedzialnoŠciǾ ale nie
wczeŠniej niƓ w dniu nastĖpnym po opĸaceniu pierwszej kĸadki egularnej w peĸnej wysokoŠci.
2. OdpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela wygasa na skutek upĸywu okresuǾ na jaki Umowa zostaĸa zawartaǾ ale nie póƑniej niƓ
w najwczeŠniejszej z nastĖpujûcych datǿ
1) odstûpienia od UmowyǾ zgodnie z Ȩ 13Ǿ
2) rozwiûzania UmowyǾ zgodnie z Ȩ 15.
3. W zakresie dotyczûcym horoby ¯miertelnej oraz aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego
Wypadku Ȕ odpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela wygasa w dniu poprzedzajûcym ocznicĖ olisy nastĖpujûcû bezpoŠrednio
po ukoĺczeniu przez Ubezpieczonego 65. roku Ɠycia.

WYMCZENIA ODPOWIEDZIALNO¯CI UBEZPIECZYCIELA
§ 12
Wyĸûczenia odpowiedzialnoŠci oznaczajû listĖ przypadkówǾ w których nie wypĸacimy ¯wiadczenia.
1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoŠci z tytuĸu Šmierci Ubezpieczonego w przypadkuǾ gdy Šmierþ Ubezpieczonego
spowodowana zostaĸa lub zaszĸa w nastĖpstwieǿ
1) wojnyǾ aktów terroruǾ dziaĸaĺ wojennychǾ czynnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocyǾ
zamieszkach lub rozruchach țchyba Ɠe uczestnictwo Ubezpieczonego wynikaĸo z wykonywania czynnoŠci sĸuƓbowychǾ
stanu wyƓszej koniecznoŠci lub obrony koniecznej)Ǿ
2) skaƓenia biologicznegoǾ chemicznego lub promieniotwórczegoǾ jeƓeli byĸo ono spowodowane dziaĸaniem broni lub
urzûdzenia wykorzystujûcego energiĖ rozszczepienia jûdrowego lub promieniotwórczoŠþǾ
3) samobójstwa Ubezpieczonego popeĸnionego w ciûgu pierwszych 2 at olisy.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoŠci z tytuĸu aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa w przypadkuǾ gdy ieszczĖŠliwy
Wypadek bĖdûcy jego przyczynû spowodowany zostaĸ lub zaszedĸ w nastĖpstwieǿ
1) wojnyǾ aktów terroruǾ dziaĸaĺ wojennychǾ czynnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocyǾ
zamieszkach lub rozruchach țchyba Ɠe uczestnictwo Ubezpieczonego wynikaĸo z wykonywania czynnoŠci sĸuƓbowychǾ
stanu wyƓszej koniecznoŠci lub obrony koniecznej)Ǿ
2) skaƓenia biologicznegoǾ chemicznego lub promieniotwórczegoǾ jeƓeli byĸo ono spowodowane dziaĸaniem broni lub
urzûdzenia wykorzystujûcego energiĖ rozszczepienia jûdrowego lub promieniotwórczoŠþǾ
3) pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpĸywem alkoholu țrozumianego jako stanǾ w którym zawartoŠþ alkoholu w jego
organizmie wynosi lub prowadzi do stĖƓenia we krwi od 0Ǿ5ʣ alkoholu albo do obecnoŠci w wydychanym powietrzu
od 0Ǿ25 mg alkoholu w 1 dm3) lub pod wpĸywem Šrodków odurzajûcychǾ substancji psychotropowych lub Šrodków
zastĖpczychǾ w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaĸaniu narkomaniiǾ lub lekówǾ z wyjûtkiem leków
zaƓywanych zgodnie z zaleceniami lekarzaǾ
4) popeĸnienia lub usiĸowania popeĸnienia przez Ubezpieczonego przestĖpstwa umyŠlnegoǾ
5) umyŠlnego samouszkodzenia ciaĸa Ubezpieczonego bûdƑ okaleczenia na wĸasnû proŠbĖ UbezpieczonegoǾ jak równieƓ
usiĸowania popeĸnienia przez Ubezpieczonego samobójstwaǾ
6) wypadku lotniczegoǾ w którym Ubezpieczony byĸ pasaƓerem lub pilotemǾ wyĸûczenie nie dotyczy pasaƓera samolotu
pasaƓerskiego linii lotniczych posiadajûcych uprawnienia do przewozu pasaƓerówǾ
7) chorób UbezpieczonegoǾ w tym chorób umysĸowych lub zaburzeĺ psychicznychǾ z zastrzeƓeniemǾ Ɠe wyĸûczenie nie
dotyczy chorób stanowiûcych nastĖpstwo obraƓeĺ Ɯzycznych ciaĸaǾ spowodowanych ieszczĖŠliwym WypadkiemǾ
8) leczenia lub zabiegów o charakterze leczniczym lub diagnostycznymǾ chyba Ɠe byĸy one zwiûzane z leczeniem nastĖpstw
ieszczĖŠliwego WypadkuǾ
9) uprawiania przez Ubezpieczonego amatorsko lub wyczynowo sportów spadochronowychǾ lotniarstwaǾ paralotniarstwaǾ
szybownictwaǾ lotnictwaǾ sportów motocyklowychǾ sportów motorowodnychǾ wspinaczki skaĸkowej i wysokogórskiejǾ
narciarstwa i snowboardingu pozatrasowegoǾ speleologiiǾ nurkowania z uƓyciem sprzĖtu specjalistycznegoǾ kitesurƜnguǾ
sportów walki lub czynnego uczestnictwa Ubezpieczonego w wyŠcigach lub rajdach samochodowych.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoŠci za skutki okolicznoŠciǾ o które Ubezpieczyciel pytaĸ przed zawarciem Umowy
i które nie zostaĸy podane do jego wiadomoŠci lub podano je nieprawdziweǾ a w szczególnoŠci gdy zostaĸa zatajona choroba
Ubezpieczonego țz wyjûtkiem przypadkuǾ gdy Umowa zostaĸa zawarta mimo braku odpowiedzi na pytania Ubezpieczyciela).
owyƓsze wyĸûczenie odpowiedzialnoŠci dotyczy sytuacjiǾ gdy do zdarzenia objĖtego ochronû ubezpieczeniowû z tytuĸu
UmowyǾ które nastûpiĸo na skutek tych okolicznoŠci Ȓ doszĸo w ciûgu pierwszych 3 at olisy.
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4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoŠci z tytuĸu Šmierci w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego Wypadku w okresie tymczasowej
ochrony ubezpieczeniowejǾ gdy ieszczĖŠliwy WypadekǾ w nastĖpstwie którego Ubezpieczony zmarĸǾ spowodowany zostaĸ
lub zaszedĸ w nastĖpstwie okolicznoŠci wskazanych w ust. 1 Ȓ 2.

ODSTMPIENIE OD UMOWY
§ 13
Po otrzymaniu Polisy masz prawo do odstûpienia od mowy Ȕ wtedy mowa nie dojdzie do skutku.
Okres na odstûpienie to 30 dniǾ liczûc od zawarcia mowy
țale jeƓeli jesteŠ przedsiĖiorcûǾ wówczas masz tylko 7 dni na decyzjĖȜ.
1.  zastrzeƓeniem siedmiodniowego terminu na zgĸoszenie sprzeciwuǾ o którym mowa w Ȩ 7 ust. 3Ǿ Ubezpieczajûcy moƓe
odstûpiþ od Umowy w terminie 30 dniǾ a w przypadkuǾ gdy Ubezpieczajûcy jest przedsiĖbiorcûǾ w terminie 7 dniǾ liczûc od
dnia zawarcia Umowy wskazanego w olisie. W przypadkuǾ o którym mowa w Ȩ 7 ust. 3Ǿ termin na odstûpienie liczony jest
od daty upĸywu terminu na zgĸoszenie sprzeciwu. erminǾ o którym mowa powyƓejǾ uwaƓa siĖ za zachowanyǾ jeƓeli przed
jego upĸywem Ubezpieczajûcy zĸoƓy Ubezpieczycielowi oŠwiadczenie o odstûpieniu od Umowy w sposób umoƓliwiajûcy
jednoznaczne ustalenie daty jego zĸoƓenia.
2. Odstûpienie staje siĖ skuteczne z dniem zĸoƓenia Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia Ubezpieczajûcego o odstûpieniu.
WysokoŠþ kwoty do wypĸaty
3. W przypadku odstûpienia od Umowy Ubezpieczyciel zwraca wpĸaconû przez Ubezpieczajûcego kĸadkĖ egularnû za
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od dnia zĸoƓenia Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia
Ubezpieczajûcego o odstûpieniu.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 14
1. Ubezpieczajûcy moƓe wypowiedzieþ UmowĖ w kaƓdym czasie jej trwania.
2. Wypowiedzenie Umowy polega na zĸoƓeniu Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy w #ormie pisemnej
lub innej uzgodnionej pomiĖdzy stronami. Okres wypowiedzenia koĺczy siĖ z upĸywem ostatniego dnia iesiûca olisyǾ
w którym Ubezpieczajûcy dorĖczyĸ Ubezpieczycielowi oŠwiadczenie o wypowiedzeniu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczajûcego Ubezpieczyciel zwraca wpĸaconû przez Ubezpieczajûcego
kĸadkĖ egularnû za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od dnia rozwiûzania Umowy.

ROZWIMZANIE UMOWY
§ 15
mowa trwa do dnia wskazane$o w PolisieǾ ale moƓe yþ rozwiûzana wczeŠniejǾ w przypadku zajŠcia zdarzenia
uezpieczeniowe$o alo na skutek Twojej decyzjiǾ alo zaniechania opĸacania skĸadek. PoniƓej znajdziesz dokĸadne
informacje na ten temat.
1. Umowa ulega rozwiûzaniu wskutekǿ
1) wypĸaty ¯wiadczenia Ȕ z dniem wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu pierwszego ze zdarzeĺǿ Šmierci Ubezpieczonego albo
aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego WypadkuǾ
2) wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczajûcego Ȕ z ostatnim dniem iesiûca olisyǾ w którym Ubezpieczajûcy dorĖczyĸ
Ubezpieczycielowi oŠwiadczenie o wypowiedzeniuǾ
3) niezapĸacenia przez Ubezpieczajûcego kĸadki egularnej w peĸnej wysokoŠci w dodatkowym 30Ȓdniowym terminieǾ
o którym mowa w Ȩ 16 ust. 6Ǿ wskazanym przez Ubezpieczyciela w wezwaniu do zapĸaty zalegĸej kĸadki Ȓ z upĸywem
ostatniego dnia tego terminuǾ
4) upĸywu okresuǾ na jaki Umowa zostaĸa zawarta Ȕ z dniem wskazanym w olisie.
2. Umowa ulega rozwiûzaniu w najwczeŠniejszej z powyƓej wskazanych dat.

SKADKI
§ 16
1. WysokoŠþ kĸadki egularnej jest obliczana przez Ubezpieczyciela na podstawie wysokoŠci umy UbezpieczeniaǾ wyników
oceny ryzykaǾ dĸugoŠci okresuǾ na jaki ma zostaþ zawarta Umowa oraz Wieku Ubezpieczonego. WysokoŠþ kĸadki egularnej
jest potwierdzana przez Ubezpieczyciela w olisie.
2. kĸadka egularna jest skalkulowana przez Ubezpieczyciela przy uwzglĖdnieniu wczeŠniejszego wygaŠniĖcia odpowiedzialnoŠci
Ubezpieczyciela w zakresie dotyczûcym horoby ¯miertelnej oraz aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa. Obliczona w taki
sposób kwota kĸadki jest równomiernie rozĸoƓona przez caĸy Okres Ubezpieczenia.
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Minimalna miesiĖczna Skĸadka e$ularna to 80 PLN
3. inimalna miesiĖczna wysokoŠþ kĸadki egularnej wynosi 80  țosiemdziesiût zĸotych).
Termin PĸatnoŠci opĸacania skĸadek jest indywidualnie ustalony dla kaƓdej mowy i zaleƓy od nia Poczûtku
OdpowiedzialnoŠci. Znajdziesz $o w Polisie.
Przykĸad Terminu PĸatnoŠci
ș zieĺ oczûtku OdpowiedzialnoŠci Ȕ 5 stycznia  r.
ș ermin ĸatnoŠci Ȕ 5. dnia kaƓdego miesiûca kalendarzowego
Oznacza toǾ Ɠe wpĸacona przez iebie kĸadka egularna za okres rozpoczynajûcy siĖ 5 lutego i koĺczûcy siĖ 4 marca
powinna znaleƑþ siĖ na naszym rachunku najpóƑniej 5 lutego.
4. Ubezpieczajûcy opĸaca kĸadki egularne z góryǾ z czĖstotliwoŠciû miesiĖcznûǾ najpóƑniej w erminie ĸatnoŠciǾ na rachunek
wskazany przez Ubezpieczyciela w dokumentach zaĸûczonych do olisy. ermin ĸatnoŠciǾ wĸaŠciwy dla danej UmowyǾ
wskazany jest w olisie.
5. a dzieĺ zapĸaty kĸadki egularnej uznaje siĖ dzieĺǾ w którym kĸadka wpĸynĖĸa na rachunek bankowy Ubezpieczyciela
w peĸnej wysokoŠci naleƓnej za dany okres.
Konsekwencja raku wpĸaty Skĸadki e$ularnej
eŠli nie opĸacisz Skĸadki e$ularnej w terminieǾ poprosimy CiĖ o uzupeĸnienie zale$ĸoŠci i wskaƓemyǾ w jakim
terminie powinieneŠ to zroiþ. eŠli nie uzupeĸnisz zale$ĸoŠciǾ Twoja mowa ule$nie rozwiûzaniu.
6. W przypadku niezapĸacenia przez Ubezpieczajûcego kĸadki egularnej w peĸnej wysokoŠci do dnia erminu ĸatnoŠciǾ
Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajûcego do zapĸaty kĸadki w peĸnej wysokoŠci w dodatkowym terminieǾ koĺczûcym siĖ
w 30 dniuǾ liczûc od erminu ĸatnoŠci pierwszej nieopĸaconej kĸadki oraz powiadomi go o skutkach niezapĸacenia kĸadki
w dodatkowym terminie.
7. W przypadku wypĸacenia ¯wiadczenia z tytuĸu horoby ¯miertelnej Ubezpieczajûcy jest zobowiûzany do opĸacania kĸadki
egularnej w dotychczasowej wysokoŠci.

NADPATY SKADEK REGULARNYCH
§ 17
Podczas trwania mowy moƓesz dokonywaþ nadpĸaty Skĸadek e$ularnych.
NajlepiejǾ jeŠli wpĸacana przez Cieie kwota Ėdzie stanowiĸa wielokrotnoŠþ Twojej Skĸadki e$ularnej. W tytule
przelewu okreŠlǾ ile Skĸadek nadpĸacasz.
Przykĸady nadpĸat
Przykĸad nr 1 Ȕ Nadpĸata w wysokoŠci wielokrotnoŠci Skĸadki e$ularnej
Ȕ Wymagana kĸadka egularna Ȕ 120 
Ȕ adpĸata 480  dokonana w poĸowie oku olisy ț480 ǿ 120 ʲ 4)
Ȕ WysokoŠþ nadpĸaty ʲ 4ȒkrotnoŠþ kĸadki egularnej
rzyjmiemy nadpĸatĖ 4 kĸadek egularnych.
Przykĸad nr 2 Ȕ Nadpĸata za okres przekraczajûcy najliƓszû ocznicĖ Polisy
Ȕ Wymagana kĸadka egularna Ȕ 120 
Ȕ ocznica olisy 1 wrzeŠnia
Ȕ adpĸata 500  dokonana w czerwcu
Ȕ WysokoŠþ nadpĸaty țdo najbliƓszej ocznicy olisy) ʲ 2ȒkrotnoŠþ kĸadki egularnej ʲ 240 
Ȕ adwyƓka ʲ 260 
rzyjmiemy nadpĸatĖ 2 kĸadek egularnych. adwyƓka w wysokoŠci 260  zostanie zwrócona.
1. W trakcie danego oku olisy Ubezpieczajûcy ma prawo dokonaþ zapĸaty kĸadek egularnych za wiĖcej niƓ jeden okresǾ
za który naleƓna jest kĸadka egularnaǾ maksymalnie za okres do najbliƓszej ocznicy olisy.
2. W przypadku dokonania nadpĸaty w wysokoŠci kwoty nie stanowiûcej wielokrotnoŠci kĸadki egularnej lub kwoty nadpĸaty
wyƓszej niƓ wymagana wysokoŠþ kĸadki egularnej za okres do najbliƓszej ocznicy olisyǾ pozostaĸa czĖŠþ wpĸaconej przez
Ubezpieczajûcego kwotyǾ która stanowi nadwyƓkĖǾ zostanie niezwĸocznie zwrócona Ubezpieczajûcemu przez Ubezpieczyciela.

INDEKSACJA SKADKI REGULARNEJ
§ 18
Przed kaƓdû ocznicû Polisy otrzymasz od nas propozycjĖ indeksacji Skĸadki e$ularnejǾ czyli jej podwyƓszenia
o wskaƑnik opisany poniƓej.
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PamiĖtajǾ Ɠe masz prawo do odmowy.
1. ndeksacja kĸadki egularnej polega na podwyƓszeniu opĸacanej przez Ubezpieczajûcego kĸadki egularnej w kaƓdû
ocznicĖ olisy o wiĖkszû z dwóch wartoŠciǿ
1) 12ȒmiesiĖczny wskaƑnik wzrostu cen towarów i usĸugǾ ogĸaszany przez ĸówny Urzûd tatystyczny na koniec kwartaĸu
kalendarzowegoǾ koĺczûcego siĖ nie wczeŠniej niƓ 6 miesiĖcy i nie póƑniej niƓ 3 miesiûce przed danû ocznicû olisyǾ
2) 5%.
2. Ubezpieczyciel poin#ormuje Ubezpieczajûcego na piŠmie o zamiarze dokonania indeksacji kĸadki egularnejǾ nie póƑniej
niƓ na 30 dni przed ocznicû olisyǾ od której indeksacja ma zostaþ dokonana.
3. Ubezpieczajûcy moƓe nie wyraziþ zgody na proponowanû indeksacjĖ kĸadki egularnejǾ in#ormujûc o tym UbezpieczycielaǾ
w terminie do 7 dni przed ocznicû olisyǾ od której indeksacja ma zostaþ dokonanaǾ najpóƑniej przed dniem zapĸaty
pierwszej kĸadki egularnej w kolejnym oku olisy. rak sprzeciwu w powyƓszym terminie uznany bĖdzie za równoznaczny
z wyraƓeniem zgody na indeksacjĖ kĸadki egularnej.
eƓeli przez 2 kolejne lata odmówisz indeksacji Skĸadki e$ularnejǾ
w kolejnych latach zrezy$nujemy z jej dokonywania.
4.

eƓeli Ubezpieczajûcy 2 razy w kolejno po sobie nastĖpujûcych atach olisy nie wyrazi zgody na proponowanû przez
Ubezpieczyciela indeksacjĖ kĸadki egularnejǾ Ubezpieczyciel zaniecha dokonywania indeksacji do dnia rozwiûzania
Umowy.
Indeksacja Skĸadki e$ularnej powoduje podwyƓszenie Sumy ezpieczenia.

5. ndeksacja kĸadki egularnej powoduje kaƓdorazowo odpowiednie podwyƓszenie wysokoŠci umy Ubezpieczenia. owa
wysokoŠþ umy Ubezpieczenia jest obliczana na podstawie zmienionej wysokoŠci kĸadki egularnejǾ czasuǾ który pozostaĸ
do koĺca okresuǾ na jaki zostaĸa zawarta Umowa oraz aktualnego Wieku Ubezpieczonego.
6. o wypĸacie ¯wiadczenia z tytuĸu horoby ¯miertelnej indeksacja kĸadki egularnej nie jest dokonywana.

UPRAWNIENI DO ¯WIADCZENIA
§ 19
W zaleƓnoŠci od rodzaju ŠwiadczeniaǾ uprawnionymi sû inne osoyǾ szcze$óĸowo wskazane poniƓej.
1. o ¯wiadczenia Ȕ w zaleƓnoŠci od tytuĸuǾ z którego jest ono wypĸacaneǾ uprawnieni sûǿ
1) z tytuĸu Šmierci Ubezpieczonego Ȕ UposaƓony albo UposaƓony astĖpczy bûdƑ w przypadku braku UposaƓonego
i UposaƓonego astĖpczego inne osoby zgodnie z zasadami wymienionymi w ust. 8 Ȕ 9Ǿ
2) z tytuĸu aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego Wypadku Ȕ UbezpieczonyǾ
3) z tytuĸu horoby ¯miertelnej Ȕ UbezpieczonyǾ
4) z tytuĸu Šmierci Ubezpieczonego w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego Wypadku w okresie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej
Ȕ UposaƓony albo UposaƓony astĖpczy bûdƑ w przypadku braku UposaƓonego i UposaƓonego astĖpczego inne osoby
zgodnie z zasadami wymienionymi w ust. 8 – 9.
uƓ we wniosku o zawarcie mowy moƓna wskazaþ osoyǾ które majû otrzymaþ pieniûdze w przypadku Šmierci
ezpieczone$o. Takie osoy nazywamy posaƓonymiǾ czyli uprawnionymi do otrzymania ¯wiadczenia z tytuĸu
Šmierci. Nie muszû nimi yþ czĸonkowie rodziny.
2. W przypadkuǾ gdy Ubezpieczajûcy jest jednoczeŠnie UbezpieczonymǾ ma on prawo wskazaþ jednego lub wiĖcej UposaƓonych.
W przypadku UmówǾ w ramach których Ubezpieczajûcy i Ubezpieczony sû róƓnymi osobamiǾ prawo do wskazania jednego
lub wiĖcej UposaƓonych przysĸuguje Ubezpieczonemu.
3. Osoba uprawniona do wskazania UposaƓonego moƓe w kaƓdym czasie zmieniþ lub odwoĸaþ UposaƓonego. OŠwiadczenie
o zmianie lub odwoĸaniu UposaƓonegoǾ zawierajûce datĖ i podpis osoby uprawnionej do wskazania UposaƓonegoǾ wywoĸuje
skutki prawne od dnia jego dorĖczenia Ubezpieczycielowi.
4. W przypadku wyznaczenia wiĖcej niƓ jednego UposaƓonegoǾ wymagane jest okreŠlenie procentowego udziaĸu kaƓdego ze
wskazanych UposaƓonych w kwocie ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierciǾ z dokĸadnoŠciû do 1%.
5.

eƓeli osoba uprawniona do wskazania UposaƓonegoǾ o której mowa w ust. 2Ǿ wskazaĸa wiĖcej niƓ jednego UposaƓonego
i nie okreŠliĸa procentowego udziaĸu kaƓdego z nich w kwocie ¯wiadczeniaǾ uznaje siĖǾ Ɠe wszystkie procentowe udziaĸy
w wypĸacanym ¯wiadczeniu sû równe.

6. W przypadku gdy UposaƓony zmarĸ przed Šmierciû Ubezpieczonego lub równoczeŠnie z nimǾ wskazanie UposaƓonego
uznaje siĖ za bezskuteczneǾ a udziaĸ zmarĸego UposaƓonego dolicza siĖ proporcjonalnie do udziaĸu pozostaĸych wskazanych
UposaƓonych.
MoƓna równieƓ wskazaþ posaƓonych ZastĖpczychǾ którzy otrzymajû pieniûdze w razie Šmierci ezpieczone$oǾ
jeƓeli posaƓony nie zostaĸ wskazanyǾ zmarĸ alo utraciĸ prawo do otrzymania ¯wiadczenia.
7. ostanowienia ustĖpów 2 – 6 stosuje siĖ odpowiednio do UposaƓonego astĖpczego.
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Zasady wypĸacania ¯wiadczenia z tytuĸu Šmierci w przypadkuǾ
$dyy ani posaƓeni ani posaƓeni ZastĖpczy nie zostali wskazani.
8. W przypadku Šmierci Ubezpieczonego i braku UposaƓonego oraz UposaƓonego astĖpczegoǾ ¯wiadczenie wypĸacane jest
na rzecz czĸonków rodziny Ubezpieczonego w nastĖpujûcej kolejnoŠciǿ
1) maĸƓonek UbezpieczonegoǾ
2) dzieci Ubezpieczonego – w czĖŠciach równychǾ
3) rodzice Ubezpieczonego – w czĖŠciach równychǾ
4) wnuki Ubezpieczonego – w czĖŠciach równychǾ
5) rodzeĺstwo Ubezpieczonego – w czĖŠciach równychǾ
6) dziadkowie Ubezpieczonego – w czĖŠciach równych.
9. W przypadku wskazanym w ust. 8Ǿ ¯wiadczenie z tytuĸu Šmierci wypĸacane jest na rzecz osoby wymienionej w kolejnym punkcie
wyĸûcznie w sytuacjiǾ gdy Ɠadna z osób wskazanych w punktach poprzedzajûcych nie doƓyĸa Šmierci Ubezpieczonego lub
nie przysĸuguje jej powyƓsze ¯wiadczenie na podstawie ust. 10. a osobĖǾ która nie doƓyĸa Šmierci Ubezpieczonego uwaƓa
siĖ równieƓ osobĖǾ która zmarĸa jednoczeŠnie z Ubezpieczonym.
10. ¯wiadczenie nie przysĸuguje osobieǾ która umyŠlnie przyczyniĸa siĖ do Šmierci Ubezpieczonego. W przypadku wskazanym
w zdaniu pierwszym stosuje siĖ odpowiednio postanowienia ust. 6 lub ust. 8 – 9.

ZASADY WYPATY ¯WIADCZE
§ 20
Zdarzenie uezpieczeniowe moƓna do nas z$ĸosiþ:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. Cyernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸu$i KlientaǾ np. najliƓszym Twoje$o miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22
1. UbezpieczajûcyǾ Ubezpieczony lub uprawniony z Umowy jest zobowiûzany zawiadomiþ Ubezpieczyciela o zajŠciu zdarzenia
objĖtego ochronû ubezpieczeniowû.
2. o otrzymaniu zawiadomienia o zajŠciu zdarzenia objĖtego ochronû ubezpieczeniowûǾ Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tego zawiadomienia in#ormuje o tym Ubezpieczajûcego lub UbezpieczonegoǾ jeƓeli nie sû oni osobami
wystĖpujûcymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postĖpowanie dotyczûce ustalenia stanu #aktycznego zdarzeniaǾ
zasadnoŠci zgĸoszonych roszczeĺ i wysokoŠci ¯wiadczeniaǾ a takƓe in#ormuje osobĖ wystĖpujûcû z roszczeniem pisemnie lub
w inny sposóbǾ na jaki osoba ta wyraziĸa zgodĖǾ jakie dokumenty sû potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela
lub wysokoŠci ¯wiadczeniaǾ jeƓeli jest to niezbĖdne do dalszego prowadzenia postĖpowania.
3. Wszelkie dokumenty wystawione za granicû przez uprawnione podmiotyǾ dotyczûce zdarzenia objĖtego ochronû ubezpieȒ
czeniowû i skĸadane przez osobĖ uprawnionû do otrzymania ¯wiadczeniaǾ powinny zostaþ przetĸumaczone na jĖzyk polski
przez tĸumacza przysiĖgĸego.
Wypĸata nastûpi w ciû$u 30 dni od dnia otrzymania z$ĸoszenia. eƓeli jednak okolicznoŠci zdarzenia nie Ėdû
wystarczajûco wyjaŠnioneǾ a dokumenty Ėdû nieprawidĸowe lu niekompletneǾ wówczas wypĸacimy pieniûdze
dopiero po ostatecznym ustaleniu naszej odpowiedzialnoŠciǾ ale nie póƑniej niƓ w ciû$u 14 dni od momentu
wyjaŠnienia sprawy.
4. ¯wiadczenie wypĸacane jest niezwĸocznieǾ nie póƑniej niƓ w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomieniaǾ o którym
mowa w ust. 2Ǿ z zastrzeƓeniem ust. 5.
5. W przypadkuǾ gdy w terminie wskazanym w ust. 4 wyjaŠnienie okolicznoŠci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoŠci
Ubezpieczyciela lub wysokoŠci przysĸugujûcego ¯wiadczenia okazaĸoby siĖ niemoƓliweǾ ¯wiadczenie wypĸacane jest
w terminie 14 dni od dniaǾ w którym przy zachowaniu naleƓytej starannoŠci wyjaŠnienie tych okolicznoŠci byĸo moƓliwe.
ednakƓe wypĸata bezspornej czĖŠci ¯wiadczenia nastĖpuje w terminie okreŠlonym w ust. 4.
6. W przypadkuǾ o którym mowa w ust. 5Ǿ Ubezpieczyciel poin#ormuje pisemnie osobĖ wystĖpujûcû z roszczeniem
oraz UbezpieczonegoǾ jeƓeli nie on byĸ osobû zgĸaszajûcû roszczenieǾ o przyczynach niemoƓnoŠci zaspokojeniaǾ w terminie
wskazanym w ust. 4Ǿ roszczenia w caĸoŠci lub czĖŠci.
7. W przypadku caĸkowitej lub czĖŠciowej odmowy wypĸaty ¯wiadczeniaǾ Ubezpieczyciel in#ormuje o tym pisemnie osobĖ
wystĖpujûcû z roszczeniem oraz UbezpieczonegoǾ jeƓeli nie on byĸ osobû zgĸaszajûcû roszczenieǾ wskazujûc okolicznoŠci oraz
podstawĖ prawnû uzasadniajûcû caĸkowitû lub czĖŠciowû odmowĖ wypĸaty ¯wiadczeniaǾ wraz z pouczeniem o moƓliwoŠci
dochodzenia roszczeĺ na drodze sûdowej.
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¯WIADCZENIE Z TYTUU ¯MIERCI
§ 21
okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
Znajdziesz je na naszej stronie internetowej.
1. okumenty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczycielaǿ
1) wniosek o wypĸatĖ ¯wiadczeniaǾ
2) potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wykonujûcû czynnoŠci agencyjne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracownika Ubezpieczyciela kopia dokumentu poŠwiadczajûcego toƓsamoŠþ osoby uprawnionej do otrzymania ¯wiadczeniaǾ
3) zgĸoszenie zgonu UbezpieczonegoǾ
4) oryginaĸ lub kopia aktu zgonu Ubezpieczonego lub odpisu skróconego aktu zgonuǾ poŠwiadczona za zgodnoŠþ z oryginaĸem
przez notariuszaǾ
5) oryginaĸ lub kopia zaŠwiadczenia stwierdzajûcego przyczynĖ zgonu wystawionego przez lekarza lub uprawniony podmiotǾ
6) inne dokumentyǾ o których mowa w Ȩ 20 ust. 2.
2. W przypadku gdy Šmierþ Ubezpieczonego nastûpiĸa za granicûǾ akt zgonu Ubezpieczonego lub odpis aktu zgonuǾ o którym
mowa w ust. 1 pkt 4)Ǿ powinien zostaþ sporzûdzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa paĺstwaǾ w którym nastûpiĸ
zgon.
3. o wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci stosuje siĖ zasady wypĸaty ¯wiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 20.

¯WIADCZENIE Z TYTUU CAKOWITEGO TRWAEGO INWALIDZTWA
§ 22
Caĸkowite Trwaĸe Inwalidztwo zostanie stwierdzoneǾ jeŠli ezpieczony jest niezdolny do pracy
i samodzielnej e$zystencji od co najmniej 12 miesiĖcy.
1. Ubezpieczyciel stwierdza wystûpienie aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa Ubezpieczonego w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego
Wypadku na podstawie zĸoƓonego wniosku o wypĸatĖ ¯wiadczeniaǾ dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz wyników
badaĺ medycznych wykonanych na wniosek Ubezpieczyciela. Ubezpieczony jest obowiûzany zĸoƓyþ wniosek o wypĸatĖ
¯wiadczenia nie wczeŠniej niƓ po upĸywie 12 miesiĖcy trwania aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa
okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
Znajdziesz je na naszej stronie internetowej.
2. okumenty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczycielaǿ
1) wniosek o wypĸatĖ ¯wiadczeniaǾ
2) potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wykonujûcû czynnoŠci agencyjne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracownika Ubezpieczyciela kopia dokumentu poŠwiadczajûcego toƓsamoŠþ osoby uprawnionej do otrzymania ¯wiadczeniaǾ
3) dokumenty potwierdzajûce zajŠcie i okolicznoŠci ieszczĖŠliwego Wypadku bĖdûcego przyczynû aĸkowitego rwaĸego
nwalidztwa UbezpieczonegoǾ
4) dokumenty potwierdzajûce wystûpienie aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa țw tym potwierdzajûce upĸyw 12 miesiĖcy
trwania aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa)Ǿ np. wyniki badaĺǾ zwolnienia lekarskieǾ dokumentacjĖ medycznû z placówekǾ
w których Ubezpieczony byĸ leczony w zwiûzku z aĸkowitym rwaĸym nwalidztwemǾ orzeczenie organu rentowego
o niezdolnoŠci do pracy lub do samodzielnej egzystencjiǾ orzeczenie zespoĸu do spraw orzekania o niepeĸnosprawnoŠci
w sprawie niepeĸnosprawnoŠciǾ decyzjĖ organu rentowego o przyznaniu renty staĸej țo ile orzeczenie to lub decyzja zostaĸy
wydane)Ǿ
5) inne dokumentyǾ o których mowa w Ȩ 20 ust. 2.
3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do skierowania Ubezpieczonego na badania medyczne na koszt UbezpieczycielaǾ
w zakresie wymaganym przez Ubezpieczyciela oraz w placówce wskazanej lub zatwierdzonej przez Ubezpieczyciela lub do
zwrócenia siĖ do wĸaŠciwej placówki medycznej o uzyskanie dodatkowej dokumentacji medycznejǾ jeŠli bĖdzie to niezbĖdne
do ustalenia odpowiedzialnoŠci.
4. o wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa stosuje siĖ zasady wypĸaty ¯wiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 20.
5. ¯wiadczenie z tytuĸu aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego Wypadku zostanie wypĸaconeǾ jeƓeli
w dniu wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu aĸkowitego rwaĸego nwalidztwa wedĸug wiedzy Ubezpieczyciela Ubezpieczony Ɠyje.
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¯WIADCZENIE Z TYTUU CHOROBY ¯MIERTELNEJ
§ 23
1. Ubezpieczyciel stwierdza wystûpienie horoby ¯miertelnej Ubezpieczonego na podstawie zĸoƓonego wniosku o wypĸatĖ
¯wiadczeniaǾ dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz wyników badaĺ medycznych wykonanych na wniosek Ubezpieczyciela.
okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
Znajdziesz je na naszej stronie internetowej.
2. okumenty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczycielaǿ
1) wniosek o wypĸatĖ ¯wiadczeniaǾ
2) potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wykonujûcû czynnoŠci agencyjne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracownika Ubezpieczyciela kopia dokumentu poŠwiadczajûcego toƓsamoŠþ osoby uprawnionej do otrzymania ¯wiadczeniaǾ
3) dokumenty medyczne potwierdzajûce wystûpienie horoby ¯miertelnejǾ
4) inne dokumentyǾ o których mowa w Ȩ 20 ust. 2.
3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do skierowania Ubezpieczonego na badania medyczne na koszt UbezpieczycielaǾ
w zakresie wymaganym przez Ubezpieczyciela oraz w placówce wskazanej lub zatwierdzonej przez Ubezpieczyciela lub do
zwrócenia siĖ do wĸaŠciwej placówki medycznej o uzyskanie dodatkowej dokumentacji medycznejǾ jeŠli bĖdzie to niezbĖdne
do ustalenia odpowiedzialnoŠci.
4. o wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu horoby ¯miertelnej stosuje siĖ zasady wypĸaty ¯wiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 20.
5. ¯wiadczenie z tytuĸu horoby ¯miertelnej zostanie wypĸaconeǾ jeƓeli w dniu wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu horoby ¯miertelnej
wedĸug wiedzy Ubezpieczyciela Ubezpieczony Ɠyje.

SKARGI I REKLAMACJE
§ 24
Swoje zastrzeƓenia i reklamacje moƓesz z$ĸaszaþ w róƓnych formach:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. Cyernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: reklamacje.skandiaȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸu$i KlientaǾ np. najliƓszym Twoje$o miejsca zamieszkania țadresy
znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22.
1. OsobaǾ która zĸoƓyĸa wniosek o zawarcie UmowyǾ UbezpieczajûcyǾ UbezpieczonyǾ UposaƓony lub osoba uprawniona z Umowy
majû prawo do skĸadania reklamacji zwiûzanej z zawarciem lub wykonywaniem Umowy przez Ubezpieczyciela.
2. eklamacja moƓe byþ zĸoƓonaǿ
1) orespondencyjnie Ȓ na adres siedziby UbezpieczycielaǾ przesyĸkû pocztowû w rozumieniu przepisów prawa pocztowegoǾ
2) ocztû elektronicznû – na adres mailowy wskazany do skĸadania reklamacjiǾ
3) OsobiŠcie – w siedzibie Ubezpieczyciela lub w dowolnym iurze Obsĸugi lienta UbezpieczycielaǾ
4) ele#onicznie – poprzez n#oliniĖ.
3. Ubezpieczyciel rozpatrzy reklamacjĖ bez zbĖdnej zwĸokiǾ nie póƑniej jednak niƓ w terminie 30 dni od dnia jej otrzymaniaǾ
z zastrzeƓeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkachǾ uniemoƓliwiajûcych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie
30 dni od jej otrzymaniaǾ Ubezpieczyciel przekaƓe w ww. terminie wyjaŠnienia dotyczûce przyczyny opóƑnienia rozpatrzenia
reklamacjiǾ wskaƓe okolicznoŠciǾ które muszû zostaþ ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz okreŠli przewidywany termin
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedziǾ z zastrzeƓeniemǾ iƓ nie moƓe on przekroczyþ 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
5. Ubezpieczyciel przekaƓe odpowiedƑ na zgĸoszonû reklamacjĖ w postaci papierowej lub na innym trwaĸym noŠniku in#ormacji.
Ubezpieczyciel moƓe przekazaþ odpowiedƑ za pomocû poczty elektronicznejǾ o ile osoba zgĸaszajûca reklamacjĖ zĸoƓyĸa taki
wniosek.

§ 25
owództwo o roszczenia wynikajûce z Umów moƓna wytoczyþ albo wedĸug przepisów o wĸaŠciwoŠci ogólnej albo przed sûd
wĸaŠciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby UbezpieczajûcegoǾ UbezpieczonegoǾ spadkobiercy UbezpieczonegoǾ UposaƓonego
lub innego uprawnionego z UmowyǾ spadkobiercy UposaƓonego lub innego uprawnionego z Umowy.
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AKTUALIZACJA DANYCH
§ 26
PamiĖtaj o aktualizacji danych osoowych i adresowychǾ ayŠmy zawsze mo$li siĖ z Toû skontaktowaþ.
Preferowane przez Cieie formy kontaktu wskaƓ we wniosku o zawarcie mowy.
Ubezpieczajûcy i Ubezpieczony zobowiûzani sû do poin#ormowania Ubezpieczyciela o kaƓdorazowej zmianie swojego adresu
oraz swoich danych osobowychǾ jak równieƓ danych osobowych UposaƓonych lub UposaƓonych astĖpczych. ieprzekazanie
powyƓszych in#ormacji moƓe spowodowaþ niemoƓnoŠþ dostarczenia lub opóƑnienie w dostarczeniu przez Ubezpieczyciela
waƓnych z punktu widzenia wykonywania Umowy in#ormacjiǾ jak równieƓ w inny sposób negatywnie wpĸynûþ na czynnoŠci
zwiûzane z wykonywaniem Umowy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoŠci za negatywne skutki wynikajûce z braku
moƓliwoŠci skutecznego powiadomienia UbezpieczajûcegoǾ o ile Ubezpieczajûcy nie dopeĸniĸ obowiûzku aktualizacji danych
adresowych i osobowychǾ o których mowa w zdaniu pierwszym.

SKADANIE O¯WIADCZE
§ 27
Wnioski i oŠwiadczenia moƓna do nas z$ĸaszaþ:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. Cyernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸu$i KlientaǾ np. najliƓszym Twoje$o miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22.
PamiĖtajǾ Ɠe w niektórych przypadkach dla Twoje$o ezpieczeĺstwa poprosimy
o potwierdzenie dyspozycji i zĸoƓenie czytelne$o podpisu.
Wszystkie powiadomieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia majûce zwiûzek z UmowûǾ wymagajû dla swej skutecznoŠci zachowania
#ormy wskazanej dla danej czynnoŠciǾ a w przypadku braku takiego wskazania w OWU – #ormy pisemnej lub innej uzgodnionej
pomiĖdzy stronami. Wszelkie powiadomieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia kierowane do UbezpieczycielaǾ wywierajû skutek prawny
wobec Ubezpieczyciela z chwilû otrzymania przez UbezpieczycielaǾ o ile treŠþ OWU nie stanowi inaczej.

ZASADY PODATKOWE
§ 28
Podstawy prawne dotyczûce podatków znajdziesz w Polisie.
asady opodatkowania Šwiadczeĺ otrzymywanych z tytuĸu umowy ubezpieczenia na Ɠycie sû okreŠlone odpowiednio w ustawach
o podatku dochodowym od osób Ɯzycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. zczegóĸowe przepisy dotyczûce
zasad opodatkowania wskazane sû w olisie.

§ 29
1. W przypadkuǾ gdy Ubezpieczajûcy i Ubezpieczony sû róƓnymi osobamiǾ Ubezpieczajûcy zobowiûzany jest do przekazywania
Ubezpieczonemu in#ormacjiǾ których obowiûzek przekazywania wynika z obowiûzujûcych przepisów prawaǾ niezwĸocznie
po ich otrzymaniu od UbezpieczycielaǾ w sposób umoƓliwiajûcy zapoznanie siĖ Ubezpieczonego z tymi in#ormacjami.
2. W sprawach nieuregulowanych w OWU majû zastosowanie obowiûzujûce przepisy kodeksu cywilnegoǾ ustaw regulujûcych
dziaĸalnoŠþ ubezpieczeniowû oraz inne obowiûzujûce przepisy prawa polskiego.
3. la Umów zawartych na podstawie niniejszych OWU wĸaŠciwym jest prawo polskie.

§ 30
Ubezpieczajûcy ma prawo przenieŠþ w caĸoŠci lub w czĖŠci prawa i obowiûzki przysĸugujûce mu z Umowy na inny podmiotǾ pod
warunkiem uzyskania akceptacji Ubezpieczyciela. W przypadku przeniesienia praw i obowiûzków na inny podmiot w caĸoŠciǾ
z chwilû przeniesienia podmiot ten staje siĖ Ubezpieczajûcym.

§ 31
prawozdania o wypĸacalnoŠci i kondycji Ɯnansowej Ubezpieczyciela publikowane sû na jego stronie internetowej.

WEJ¯CIE W áYCIE OWU
§ 32
Ogólne Warunki erminowego Ubezpieczenia na áycie ȍkandia áycie+ȋ zostaĸy zatwierdzone Uchwaĸû r 297ȡ2015 arzûdu
kandia áycie owarzystwa Ubezpieczeĺ .. z dnia 21 grudnia 2015 roku i wchodzû w Ɠycie z dniem 22 grudnia 2015 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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