Wyciàg z Umowy Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie
„Skandia Maraton 2014”
zawartej pomi´dzy Skandia ˚ycie TU S.A. a Lang Team Sp. z o.o.

§2
Warunki Umowy Grupowego Ubezpieczenia
1. W Umowie Grupowego Ubezpieczenia i innych dokumentach zwiàzanych z wykonywaniem Umowy Grupowego Ubezpieczenia u˝ywane sà poj´cia, podane wielkimi literami,
które nale˝y rozumieç nast´pujàco:
a) Ubezpieczony – wpisany na list´ wyników danej Edycji Maratonu, uczestnik bioràcy udział w maratonie Skandia Maraton Lang Team 2014, którego ˝ycie jest przedmiotem
Umowy Grupowego Ubezpieczenia.
b) Ubezpieczajàcy – Lang Team Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie.
c) Ubezpieczyciel – Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. z siedzibà w Warszawie.
d) Uposa˝ony – osoba fizyczna lub inny podmiot, wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Âwiadczenia z tytułu Êmierci Ubezpieczonego.
e) Regulamin Skandia Maraton – regulamin Skandia Maraton Lang Team 2014, okreÊlajàcy terminy edycji oraz zasady uczestnictwa w maratonie Skandia Maraton Lang Team.
f) Edycje Maratonu – dni: 26 kwietnia 2014 r., 31 maja 2014 r., 14 czerwca 2014 r., 28 czerwca 2014 r., 5 lipca 2014 r., 27 wrzeÊnia 2014 r., oraz 4 paêdziernika 2014 r.
g) Poczàtek OdpowiedzialnoÊci – godzina startu pierwszego uczestnika maratonu, lecz nie póêniej ni˝ godzina 10.30. w danej Edycji Maratonu, stanowiàca dla tej edycji poczàtek
Okresu Ubezpieczenia.
h) Okres Ubezpieczenia – okres czasu pomi´dzy Poczàtkiem OdpowiedzialnoÊci, a godzinà 24.00 w danej Edycji Maratonu, w czasie którego Ubezpieczony jest obj´ty przez
Ubezpieczyciela ochronà ubezpieczeniowà.
i) Składka – kwota nale˝na z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia, opłacana przez Ubezpieczajàcego w wysokoÊci w § 2.
j) Suma Ubezpieczenia – kwota stanowiàca podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci Âwiadczenia.
k) Âwiadczenie – kwota wypłacana przez Ubezpieczyciela w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie Grupowego Ubezpieczenia.
l) Umowa Grupowego Ubezpieczenia – niniejsza umowa grupowego ubezpieczenia na ˝ycie zawarta pomi´dzy Ubezpieczajàcym a Ubezpieczycielem.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
1) Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.
2) Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.
3) Suma Ubezpieczenia wynosi 50.000 PLN (pi´çdziesiàt tysi´cy złotych).
4) W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia, z zastrze˝eniem wyłàczeƒ odpowiedzialnoÊci wskazanych w ust. 4 pkt 3), Ubezpieczyciel wypłaci
Uposa˝onemu lub innej osobie uprawnionej 100% Sumy Ubezpieczenia.
3. Warunkiem obj´cia ochronà ubezpieczeniowà danego Ubezpieczonego jest:
1) wypełnienie przez Ubezpieczonego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z Regulaminem Skandia Maraton
2) zgłoszenie w danej Edycji uczestnictwa w Biurze Zawodów w celu potwierdzenia startu, zgodnie z Regulaminem Skandia Maraton skutkujàce wpisem na list´ wyników maratonu.
4. Zasady odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela:
1) Poczàtek OdpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela w dniu danej Edycji Maratonu rozpoczyna si´ w godzinie startu pierwszego Ubezpieczonego, lecz nie póêniej ni˝ o godzinie 10.30.
2) OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela wygasa o godz. 24.00 w dniu danej Edycji Maratonu, ale nie póêniej ni˝ w momencie rozwiàzania Umowy Grupowego Ubezpieczenia.
3) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci w przypadku, gdy Êmierç Ubezpieczonego nastàpiła w Okresie Ubezpieczenia w bezpoÊrednim nast´pstwie:
a) spo˝ycia alkoholu powodujàcego stan nietrzeêwoÊci, niezaleconego przez lekarza za˝ycia narkotyków lub Êrodków działajàcych na centralny układ nerwowy,
b) umyÊlnego samouszkodzenia ciała lub samobójstwa Ubezpieczonego,
c) zara˝enia si´ wirusem HIV lub wszelkich chorób zwiàzanych z infekcjà wirusa HIV,
d) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przest´pstwa umyÊlnego,
e) wojny, działaƒ zbrojnych, zamieszek, aktów terroryzmu lub Êwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy,
f) ska˝enia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, bàdê katastrofy nuklearnej,
g) działaƒ Ubezpieczonego niezgodnych z Regulaminem Skandia Maraton, o ile miały one bezpoÊredni wpływ na Êmierç Ubezpieczonego,
h) udziału w Skandia Maraton Lang Team pomimo przeciwskazaƒ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w maratonie.
5. Zasady wskazywania Uposa˝onych:
1) Do Âwiadczenia z tytułu Êmierci Ubezpieczonego uprawniony jest Uposa˝ony bàdê w przypadku braku Uposa˝onego inne osoby zgodnie z zasadami wymienionymi w pkt. 7) – 8).
2) Ubezpieczony ma prawo w ka˝dym czasie trwania Umowy Grupowego Ubezpieczenia zmieniç lub odwołaç Uposa˝onego. Zmiana lub odwołanie Uposa˝onego nast´puje
od dnia dor´czenia Ubezpieczycielowi pisemnego oÊwiadczenia Ubezpieczonego w tej sprawie.
3) W przypadku wskazania przez Ubezpieczonego wi´cej ni˝ jednego Uposa˝onego, powinien on okreÊliç procentowy udział ka˝dego ze wskazanych Uposa˝onych w kwocie
Âwiadczenia, z dokładnoÊcià do 1%.
4) Je˝eli Ubezpieczony wskazał wi´cej ni˝ jednego Uposa˝onego i nie okreÊlił procentowego udziału ka˝dego z nich w kwocie Âwiadczenia, uznaje si´, ˝e wszystkie procentowe
udziały w wypłacanym Âwiadczeniu sà równe.
5) Je˝eli w chwili Êmierci Ubezpieczonego którykolwiek z Uposa˝onych nie ˝yje lub utracił prawo do Âwiadczenia, wówczas udział tego Uposa˝onego dolicza si´ proporcjonalnie
do udziału pozostałych Uposa˝onych.
6) W przypadku Âmierci Ubezpieczonego i braku Uposa˝onego, Âwiadczenie wypłacane jest członkom rodziny Ubezpieczonego w nast´pujàcej kolejnoÊci:
a) mał˝onek Ubezpieczonego,
b) dzieci Ubezpieczonego – w cz´Êciach równych,
c) rodzice Ubezpieczonego – w cz´Êciach równych,
d) wnuki Ubezpieczonego – w cz´Êciach równych,
e) rodzeƒstwo Ubezpieczonego – w cz´Êciach równych,
f) dziadkowie Ubezpieczonego – w cz´Êciach równych.
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7) Poszczególne osoby z wymienionych w pkt 6) grup b´dà uprawnione do Âwiadczenia według powy˝szej kolejnoÊci pod warunkiem, ˝e nikt z poprzedniej grupy nie nabył
prawa do Âwiadczenia.
8) Osoba, która umyÊlnie przyczyniła si´ do Êmierci Ubezpieczonego, traci prawo do Âwiadczenia. W takim przypadku stosuje si´ odpowiednio postanowienia pkt. 6) – 7).
6. Zasady wypłaty Âwiadczenia:
1) Osoba uprawniona do Âwiadczenia powinna niezwłocznie zawiadomiç Ubezpieczyciela, pisemnie lub drogà elektronicznà, o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia.
2) Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1), Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczajàcego,
je˝eli nie jest on osobà wyst´pujàcà z tym zawiadomieniem i przeprowadza post´powanie dotyczàce ustalenia:
a) zaistnienia i okolicznoÊci zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,
b) zasadnoÊci zgłoszonych roszczeƒ,
c) wysokoÊci Âwiadczenia,
d) osób uprawnionych do Âwiadczenia,
a tak˝e informuje osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba wyraziła zgod´, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela lub wysokoÊci Âwiadczenia, je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powania.
3) Âwiadczenie jest wypłacane na podstawie zło˝onego przez osob´ uprawnionà wniosku o wypłat´ Âwiadczenia.
4) Do wniosku o wypłat´ Âwiadczenia nale˝y dołàczyç:
a) kopi´ dokumentu poÊwiadczajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej do otrzymania Âwiadczenia,
b) akt zgonu Ubezpieczonego albo odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
c) zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ zgonu wystawione przez lekarza lub uprawniony podmiot,
d) inne dokumenty wskazane przez Ubezpieczyciela, o ile b´dzie to niezb´dne do ustalenia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela.
Dokumenty wskazane w pkt 1-4 powinny byç przedło˝one w oryginale lub jako kopie poÊwiadczone za zgodnoÊç z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika
Ubezpieczyciela.
5) Dokumenty wystawione za granicà składane przez osob´ uprawnionà do otrzymania Âwiadczenia powinny zostaç przetłumaczone na j´zyk polski przez tłumacza przysi´głego.
W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, która nastàpiła za granicà, akt zgonu Ubezpieczonego powinien zostaç sporzàdzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa paƒstwa,
w którym nastàpił zgon.
6) Ubezpieczyciel wypłaca Âwiadczenie niezwłocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 30 dni od dnia zawiadomienia Ubezpieczyciela o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia.
7) Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela albo wysokoÊci Âwiadczenia oka˝e si´ niemo˝liwe, Âwiadczenie zostanie wypłacone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci stało si´ mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà
cz´Êç Âwiadczenia Ubezpieczyciel wypłaci w ciàgu 30 dni od dnia zawiadomienia Ubezpieczyciela o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà z tytułu Umowy
Grupowego Ubezpieczenia.
8) W przypadku całkowitej odmowy wypłaty Âwiadczenia, Ubezpieczyciel poinformuje o tym pisemnie osob´ uprawnionà i wska˝e okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà całkowità odmow´ wypłaty Âwiadczenia, a tak˝e pouczy o trybie odwołania si´ od decyzji Ubezpieczyciela.
7. Zasady składania skarg i za˝aleƒ:
1) Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony, Uposa˝ony lub inny uprawniony z Umowy Grupowego Ubezpieczenia mogà zło˝yç skarg´ lub za˝alenie na czynnoÊci lub bezczynnoÊç
Ubezpieczyciela telefonicznie, pisemnie, za poÊrednictwem serwisu elektronicznego Ubezpieczyciela lub osobiÊcie.
2) Skarga lub za˝alenie zostanie rozpatrzone w ciàgu 30 dni od dnia otrzymania jej przez Ubezpieczyciela. Gdyby w powy˝szym terminie rozpatrzenie skargi lub za˝alenia było
niemo˝liwe, wówczas skarga lub za˝alenie zostanie rozpatrzone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci stało si´ to mo˝liwe.
3) Skar˝àcemu, w przypadku niedochowania powy˝szego terminu rozpatrzenia skargi lub za˝alenia przez Ubezpieczyciela oraz w przypadku wàtpliwoÊci co do sposobu
rozpatrzenia skargi lub za˝alenia, przysługuje prawo odwołania do Zarzàdu Ubezpieczyciela.
4) Skar˝àcy mo˝e równie˝ zło˝yç skarg´ do Rzecznika Ubezpieczonych, jak równie˝ innych podmiotów lub organów w tym celu powołanych.
8. Zasady dodatkowe:
1) Ubezpieczony zobowiàzany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o ka˝dorazowej zmianie swojego adresu oraz swoich danych osobowych, jak równie˝ danych osobowych
Uposa˝onych. Nieprzekazanie powy˝szych informacji mo˝e spowodowaç niemo˝noÊç dostarczenia lub opóênienie w dostarczeniu przez Ubezpieczyciela wa˝nych z punktu
widzenia wykonywania Umowy Grupowego Ubezpieczenia informacji, jak równie˝ w inny sposób negatywnie wpłynàç na czynnoÊci zwiàzane z wykonywaniem Umowy
Grupowego Ubezpieczenia.
2) Wszystkie powiadomienia, wnioski i oÊwiadczenia majàce zwiàzek z Umowà Grupowego Ubezpieczenia, wymagajà dla swej skutecznoÊci zachowania formy pisemnej lub
innej formy uzgodnionej pomi´dzy stronami i wywierajà skutek prawny z chwilà dor´czenia.
3) Zasady opodatkowania Êwiadczeƒ otrzymywanych z tytułu umowy ubezpieczenia na ˝ycie sà okreÊlone w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku
dochodowym od osób prawnych.
4) Powództwo o roszczenia wynikajàce z Umowy Grupowego Ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo przed sàd właÊciwy według przepisów o właÊciwoÊci ogólnej, albo przed sàd
właÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa˝onego lub uprawnionego z Umowy Grupowego Ubezpieczenia.
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