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

Data wystawienia aneksu: 03.12.2021

Centrum Klienta 913 913 913, centrumklienta@generali.pl
Pomoc medyczna – EUROP ASSISTANCE POLSKA tel. 22 543 88 08

Aneks nr 8  (Rocznicowy) do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie 

POLISA NR 90000016830

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

Ubezpieczający: Generali Finance sp. z o.o. Nr wniosku 9551610  
Postępu  15B
02-676 Warszawa

Data początku okresu ubezpieczenia 01.11.2011 Kryterium podziału na podgrupy Brak
Data końca okresu ubezpieczenia 31.01.2023 Liczba podgrup 5
Data rocznicy polisy Co roku: 1 lutego Nr rachunku bankowego, na który

należy wpłacić składkę
83 1030 1944 7374 9000 0016 8308

Datą początku obowiązywania
poniższych zmian:  01-02-2022

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

PODGRUPA -  Członkowie grupy otwartej - składka 33 zł SUMA UBEZPIECZENIA ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZEŃ SKŁADKA OCHRONNA

Śmierć Ubezpieczonego 17 500,00 zł 17 500,00 zł 5,63 zł
Śmierć wskutek NW 17 500,00 zł 35 000,00 zł 0,66 zł
Śmierć wskutek NW przy Pracy 5 000,00 zł 40 000,00 zł 0,08 zł
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 2 500,00 zł 20 000,00 zł 0,16 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW 22 000,00 zł 3,73 zł
za 1 % uszczerbku 220,00 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 22 000,00 zł 0,75 zł
za 1% uszczerbku 220,00 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant II 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2,87 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 7 000,00 zł 4,20 zł
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 120 dnia 70,00 zł / 35,00 zł
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia 42,00 zł / 35,00 zł
dodatkowo OIOM do 5 dni 70,00 zł
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 500,00 zł do 1 500,00 zł 0,09 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 800,00 zł do 800,00 zł 0,24 zł
Koszty rehabilitacji - następstwa nieszczęśliwego wypadku 500,00 zł do 500,00 zł 0,21 zł
Śmierć Współmałżonka 5 000,00 zł 5 000,00 zł 2,50 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek NW 5 000,00 zł 10 000,00 zł 0,05 zł
Śmierć Dziecka 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,34 zł
Urodzenie Dziecka 500,00 zł 500,00 zł 4,85 zł
Urodzenie Dziecka Martwego 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,10 zł
Śmierć Rodziców 500,00 zł 500,00 zł 3,21 zł
Śmierć Teściów 500,00 zł 500,00 zł 2,62 zł
Pomoc medyczna 10 000,00 zł zgodnie ze Szczególnymi

Warunkami Ubezpieczenia
0,71 zł

PODGRUPA -  Członkowie grupy otwartej - składka 55zł SUMA UBEZPIECZENIA ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZEŃ SKŁADKA OCHRONNA

Śmierć Ubezpieczonego 25 000,00 zł 25 000,00 zł 7,27 zł
Śmierć wskutek NW 25 000,00 zł 50 000,00 zł 0,85 zł
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 15 000,00 zł 40 000,00 zł 0,88 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW 25 000,00 zł 3,83 zł
za 1 % uszczerbku 250,00 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 25 000,00 zł 0,78 zł
za 1% uszczerbku 250,00 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant II 4 000,00 zł 4 000,00 zł 5,20 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 9 000,00 zł 4,88 zł
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 120 dnia 90,00 zł / 45,00 zł
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia 54,00 zł / 45,00 zł
dodatkowo OIOM do 5 dni 90,00 zł
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 500,00 zł do 1 500,00 zł 0,08 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 800,00 zł do 800,00 zł 0,22 zł
Koszty rehabilitacji - następstwa nieszczęśliwego wypadku 500,00 zł do 500,00 zł 0,19 zł
Śmierć Współmałżonka 10 000,00 zł 10 000,00 zł 4,52 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek NW 10 000,00 zł 20 000,00 zł 0,09 zł
Śmierć Dziecka 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,30 zł
Urodzenie Dziecka 1 300,00 zł 1 300,00 zł 11,41 zł
Urodzenie Dziecka Martwego 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,09 zł
Śmierć Rodziców 1 300,00 zł 1 300,00 zł 7,54 zł
Śmierć Teściów 1 300,00 zł 1 300,00 zł 6,16 zł
Pomoc medyczna 10 000,00 zł zgodnie ze Szczególnymi

Warunkami Ubezpieczenia
0,71 zł

PODGRUPA -  Członkowie grupy otwartej - składka 80 zł SUMA UBEZPIECZENIA ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZEŃ SKŁADKA OCHRONNA

Śmierć Ubezpieczonego 35 000,00 zł 35 000,00 zł 9,83 zł
Śmierć wskutek NW 35 000,00 zł 70 000,00 zł 1,15 zł
Śmierć wskutek NW przy Pracy 30 000,00 zł 100 000,00 zł 0,40 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 30 000,00 zł 100 000,00 zł 0,32 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 130 000,00 zł
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 5 000,00 zł 40 000,00 zł 0,28 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW 40 000,00 zł 5,92 zł
za 1 % uszczerbku 400,00 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 40 000,00 zł 1,20 zł
za 1% uszczerbku 400,00 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant II 7 000,00 zł 7 000,00 zł 8,79 zł
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Operacje Chirurgiczne 3 000,00 zł Katalog A - 3 000,00 zł
Katalog B - 2 400,00 zł
Katalog C - 1 800,00 zł
Katalog D - 1 200,00 zł
Katalog E - 600,00 zł

3,55 zł

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 12 000,00 zł 6,29 zł
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 120 dnia 120,00 zł / 60,00 zł
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia 72,00 zł / 60,00 zł
dodatkowo OIOM do 5 dni 120,00 zł
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 500,00 zł do 1 500,00 zł 0,08 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 800,00 zł do 800,00 zł 0,21 zł
Koszty rehabilitacji - następstwa nieszczęśliwego wypadku 500,00 zł do 500,00 zł 0,18 zł
Śmierć Współmałżonka 12 500,00 zł 12 500,00 zł 5,45 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek NW 12 500,00 zł 25 000,00 zł 0,10 zł
Pobyt Współmałżonka w Szpitalu spowodowany NW 6 000,00 zł 0,30 zł
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 120 dnia 60,00 zł / 30,00 zł
dodatkowo OIOM do 5 dni 60,00 zł
Poważne zachorowanie Współmałżonka 3 000,00 zł 3 000,00 zł 1,31 zł
Śmierć Dziecka 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,39 zł
Poważne zachorowanie Dziecka 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,34 zł
Pobyt Dziecka w Szpitalu 600,00 zł 600,00 zł 1,35 zł
Urodzenie Dziecka 1 700,00 zł 1 700,00 zł 14,42 zł
Urodzenie Dziecka Martwego 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,11 zł
Śmierć Rodziców 1 700,00 zł 1 700,00 zł 9,53 zł
Śmierć Teściów 1 700,00 zł 1 700,00 zł 7,79 zł
Pomoc medyczna 10 000,00 zł zgodnie ze Szczególnymi

Warunkami Ubezpieczenia
0,71 zł

PODGRUPA -  Członkowie grupy otwartej - składka 26 zł SUMA UBEZPIECZENIA ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZEŃ SKŁADKA OCHRONNA

Śmierć Ubezpieczonego 40 000,00 zł 40 000,00 zł 15,49 zł
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 500,00 zł do 1 500,00 zł 0,10 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 800,00 zł do 800,00 zł 0,29 zł
Koszty rehabilitacji - następstwa nieszczęśliwego wypadku 500,00 zł do 500,00 zł 0,25 zł
Śmierć Dziecka 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,81 zł
Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 6 000,00 zł 12 000,00 zł 0,29 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Dziecka wskutek NW 10 000,00 zł 4,50 zł
za 1 % uszczerbku 100,00 zł
Poważne zachorowanie Dziecka 7 000,00 zł 7 000,00 zł 1,09 zł
Pobyt Dziecka w Szpitalu 800,00 zł 800,00 zł 2,47 zł
Pomoc medyczna 10 000,00 zł zgodnie ze Szczególnymi

Warunkami Ubezpieczenia
0,71 zł

PODGRUPA -  Członkowie grupy otwartej - składka 31 zł SUMA UBEZPIECZENIA ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZEŃ SKŁADKA OCHRONNA

Śmierć Ubezpieczonego 50 000,00 zł 50 000,00 zł 17,82 zł
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 500,00 zł do 1 500,00 zł 0,10 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 800,00 zł do 800,00 zł 0,27 zł
Koszty rehabilitacji - następstwa nieszczęśliwego wypadku 500,00 zł do 500,00 zł 0,23 zł
Śmierć Dziecka 8 000,00 zł 8 000,00 zł 1,00 zł
Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 8 000,00 zł 16 000,00 zł 0,36 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Dziecka wskutek NW 15 000,00 zł 6,22 zł
za 1 % uszczerbku 150,00 zł
Poważne zachorowanie Dziecka 10 000,00 zł 10 000,00 zł 1,44 zł
Pobyt Dziecka w Szpitalu 1 000,00 zł 1 000,00 zł 2,85 zł
Pomoc medyczna 10 000,00 zł zgodnie ze Szczególnymi

Warunkami Ubezpieczenia
0,71 zł

SKŁADKI I LIMITY

Składka opłacana ze środków Ubezpieczonego (za każdego Ubezpieczonego)

Składka Całkowita Ochronna Inwestycyjna
Podgrupa 1 (Członkowie grupy otwartej - składka 33 zł) 33,00 zł 33,00 zł nie dotyczy
Podgrupa 2 (Członkowie grupy otwartej - składka 55 zł) 55,00 zł 55,00 zł nie dotyczy
Podgrupa 3 (Członkowie grupy otwartej - składka 80 zł) 80,00 zł 80,00 zł nie dotyczy
Podgrupa 4 (Członkowie grupy otwartej - składka 26 zł) 26,00 zł 26,00 zł nie dotyczy
Podgrupa 5 (Członkowie grupy otwartej - składka 31 zł) 31,00 zł 31,00 zł nie dotyczy

Płatność składki ochronnej: miesięczna
Termin należności składki: 01. dzień każdego miesiąca kalendarzowego w okresie ubezpieczenia. Prolongata terminu płatności wynosi 25 dni. W okresie prolongaty Towarzystwo udziela

pełnej ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w polisie ubezpieczeniowej. Prolongata płatności składki znajduje zastosowanie począwszy od pierwszej
należnej składki.

Limit Automatycznej Akceptacji
Podgrupa 1 (Członkowie grupy otwartej - składka 33 zł) 105 000,00 zł
Podgrupa 2 (Członkowie grupy otwartej - składka 55 zł) 150 000,00 zł
Podgrupa 3 (Członkowie grupy otwartej - składka 80 zł) 210 000,00 zł
Podgrupa 4 (Członkowie grupy otwartej - składka 26 zł) 240 000,00 zł
Podgrupa 5 (Członkowie grupy otwartej - składka 31 zł) 300 000,00 zł

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

Od dnia 01-02-2022 obowiązują poniższe postanowienia:
1.  Art. II ust. 4 OWU przyjmuje brzmienie: „deklaracja – dokument, w którym Pracownik/Współmałżonek/Partner/ Pełnoletnie dziecko wyraża wolę skorzystania z zastrzeżonej na jego rzecz ochrony
ubezpieczeniowej; może on zostać złożony w postaci papierowej deklaracji (forma pisemna) lub postaci elektronicznej-formularza elektronicznego (forma dokumentowa) za pomocą aplikacji Generali;"
2. Art. IV ust. 1 pkt 2) OWU przyjmuje brzmienie: „kompletu deklaracji.”
3. Art. V ust. 7 OWU przyjmuje brzmienie: „Za datę przystąpienia do Umowy przyjmuje się najbliższy termin należności składki przypadający po dniu złożenia deklaracji, z zastrzeżeniem ust. 8.”
4.  Art. V ust. 8 OWU przyjmuje brzmienie: „Jeżeli data zatrudnienia Pracownika przypada na termin należności składki, za datę nabycia prawa do przystąpienia uważa się ten dzień, pod warunkiem
wypełnienia i wysłania deklaracji przed tym dniem.”
5.  Art. V ust. 11 OWU przyjmuje brzmienie: „Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, która złożyła deklarację oraz inne dokumenty wymagane przez Towarzystwo. Towarzystwo przyjmuje
oświadczenia woli oraz inne dokumenty, o których mowa powyżej, nie starsze niż 3 miesiące od dnia ich podpisania lub złożenia oświadczenia woli za pośrednictwem formularza elektronicznego
przez osobę przystępującą do Umowy. ”
6.  Art. V ust. 17 OWU przyjmuje brzmienie: "Ubezpieczony ma prawo w każdej chwili zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, składając Ubezpieczającemu oświadczenie o rezygnacji, ze skutkiem
na dzień najbliższej miesięcznicy polisy przypadającej po dniu złożenia oświadczenia."
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7. Art. VIII ust. 1 pkt 1) OWU przyjmuje brzmienie: „doręczenia Ubezpieczonemu OWU oraz Skorowidza będących podstawą zawarcia Umowy, przed przystąpieniem przez niego do umowy
ubezpieczenia”
8. Art. II pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „data przystąpienia do Grupy Otwartej – pierwsza data nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Członkiem Grupy Otwartej a Grupą Otwartą, bądź
innego stosunku prawnego zaakceptowanego przez Towarzystwo, jeżeli nie nastąpiła żadna przerwa w czasie trwania tego stosunku;”
9. Art. II ust. 27 otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Grupy Otwartej - osoba fizyczna pozostająca z Grupą Otwartą w stosunku członkostwa, bądź innym stosunku prawnym zaakceptowanego
przez Towarzystwo. Ilekroć w OWU oraz dokumentach ubezpieczenia występuje wyrażenie "Pracownik", zastępuje się je wyrażeniem "Członek Grupy Otwartej" w odpowiedniej formie gramatycznej;”
10. W art. II dodaje się ust. 54 o następującym brzmieniu: „Grupa Otwarta - stowarzyszenie branżowe, którego statutowymi obowiązkami są inne obowiązki niż oferowanie grupowego ubezpieczenia
na życie i w którym zrzeszonymi mogą być osoby posiadające dodatkowe umiejętności, certyfikaty itp. zatwierdzone przez Grupę Otwartą, a także inne niż branżowe stowarzyszenia, instytucje
finansowo-ubezpieczeniowe, fundacje, zrzeszenia, koła, kluby o charakterze otwartym, zaakceptowane przez Towarzystwo.”
11. Art. IV ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Umowa może zostać zawarta w trybie ofertowym na podstawie wniosku o zawarcie Umowy, złożonego przez Ubezpieczającego na formularzu
Towarzystwa w oparciu o propozycję grupowego ubezpieczenia na życie przedstawioną przez Towarzystwo bądź w trybie negocjacji stron. Towarzystwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez
podania przyczyny. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem, że do Umowy ubezpieczenia przystąpi co najmniej 21 osób.”
12. Art. IV ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Umowa zostaje przedłużona na kolejny okres roczny, jeżeli żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym, że oświadczenie wyrażające wolę
nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres powinno być złożone drugiej stronie na piśmie nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Wypowiedzenie Umowy
przez Ubezpieczającego jest równoznaczne z wyrażeniem woli nieprzedłużania Umowy na kolejny okres roczny. Umowa nie zostanie przedłużona na kolejny okres roczny, jeżeli w terminie 50 dni
przed rocznicą polisy liczba osób objętych ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy jest mniejsza niż 21 bądź uśredniony wiek wszystkich Ubezpieczonych jest wyższy niż 45 lat.”
13. W art. V ust. 1 pkt 1) wyrażenie „nie więcej niż 69 lat” zastępuje się wyrażeniem „nie więcej niż 55 lat”.
14. Skreśla się art. V ust. 3.
15. W art. X ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „8) w dniu rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 60 lat.”
16. Skreśla się art. X ust. 5.
17. Art. XI ust. 4 otrzymuje następujace brzmienie: „W stosunku do osób przystępujących do Umowy lub dla Ubezpieczonych, którzy w tym okresie zmieniają przynależność do podgrupy lub
zmieniają zakres pakietu wydzielonego w ramach podgrupy stosuje się karencje w podanych poniżej okresach licząc od dnia przystąpienia do Umowy Podstawowej i Umowy Dodatkowej, dla
wymienionych zdarzeń będących przedmiotem odpowiednio Umowy Podstawowej i Umów Dodatkowych: 1) 3 miesiące – poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant 2, poważne zachorowanie
Współmałżonka, poważne zachorowanie Dziecka, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Dziecka w szpitalu, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego; 2) 6 miesięcy – śmierć Ubezpieczonego,
śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka,
śmierć Rodziców, śmierć Teściów, 3) 9 miesięcy - urodzenie Dziecka martwego, urodzenie Dziecka.”
18. Skreśla się art. XI ust. 5.
19. Art. XV ust. 13 pkt 5 przyjmuje brzmienie: „Towarzystwo nie przyzna prawa do świadczenia z tytułu poważnego zachorowania w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli
poważne zachorowanie powstało w następstwie stanów chorobowych zaistniałych lub leczonych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, z zastrzeżeniem pkt 6.”
20. W stosunku do Członków Grupy Otwartej, którzy nie mają udokumentowanej ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia skreśla się art. XV ust. 13 pkt 6 OWU.
21. Skreśla się art. XIV.
22. W stosunku do osób ubezpieczonych w ramach podgrupy nr 1 będą miały zastosowanie następujące postanowienia szczególne: 1. Art. XV ust. 14 pkt 7 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku
spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 1 000,00 zł, stanowiącej 50,00% aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 2. Art. XV
ust. 19 pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) Towarzystwo wypłaci świadczenie, którego wartość zostanie ustalona w oparciu o kwotę w wysokości 3 500,00
zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia w dacie początku ochrony uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz potwierdzonej w polisie.”
23. W stosunku do osób ubezpieczonych w ramach podgrupy nr 2 będą miały zastosowanie następujące postanowienia szczególne: 1. Art. XV ust. 14 pkt 7 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku
spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 2 000,00 zł, stanowiącej 50,00% aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 2. Art. XV
ust. 15 pkt 6 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 1 000,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla
tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 3. Art. XV ust. 16 pkt 6 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5, Towarzystwo wypłaci świadczenie w
wysokości 1 000,00 zł, stanowiącej 50,00% aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 4. Art. XV ust. 19 pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt
2) Towarzystwo wypłaci świadczenie, którego wartość zostanie ustalona w oparciu o kwotę w wysokości 4 500,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia
w dacie początku ochrony uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz potwierdzonej w polisie.” 5. Art. XV ust. 26 pkt 3 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku, o którym mowa w
pkt 1 ppkt 2) Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 200,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia w dacie początku ochrony uzgodnionej przez
Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz potwierdzonej w polisie.”
24. W stosunku do osób ubezpieczonych w ramach podgrupy nr 3 będą miały zastosowanie następujące postanowienia szczególne: 1. Art. XV ust. 14 pkt 7 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku
spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 3 500,00 zł, stanowiącej 50,00 aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 2. Art. XV
ust. 15 pkt 6 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 1 500,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej
dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 3. Art. XV ust. 16 pkt 6 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5, Towarzystwo wypłaci świadczenie
w wysokości 1 500,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 4. Art. XV ust. 17 pkt 6 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku spełnienia warunków, o
których mowa w pkt 5, Towarzystwo wypłaci świadczenie, którego wartość zostanie ustalona w oparciu o kwotę w wysokości 1 500,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej
sumy ubezpieczenia.” 5. Art. XV ust. 19 pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) Towarzystwo wypłaci świadczenie, którego wartość zostanie ustalona w oparciu
o kwotę w wysokości 6 000,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia w dacie początku ochrony uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz
potwierdzonej w polisie.” 6. Art. XV ust. 26 pkt 3 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 300,00 zł, stanowiącej 50,00
% aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia w dacie początku ochrony uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz potwierdzonej w polisie.”
25. W stosunku do osób ubezpieczonych w ramach podgrupy nr 4 będą miały zastosowanie następujące postanowienia szczególne: 1. Art. XV ust. 16 pkt 6 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku
spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 3 500,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 2. Art.
XV ust. 26 pkt 3 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 400,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy
Dodatkowej sumy ubezpieczenia w dacie początku ochrony uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz potwierdzonej w polisie.”
26. W stosunku do osób ubezpieczonych w ramach podgrupy nr 5 będą miały zastosowanie następujące postanowienia szczególne: 1. Art. XV ust. 16 pkt 6 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku
spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 5 000,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej sumy ubezpieczenia.” 2. Art.
XV ust. 26 pkt 3 OWU otrzymuje brzmienie: „W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 500,00 zł, stanowiącej 50,00 % aktualnej dla tej Umowy
Dodatkowej sumy ubezpieczenia w dacie początku ochrony uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Towarzystwo oraz potwierdzonej w polisie.”
27. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu jednego zdarzenia jest ograniczona do 25 000 000 PLN.
28. Dokonanie zmian warunków w Umowie Ubezpieczenia na wniosek którejkolwiek ze stron i ich zaakceptowanie spowoduje wystawienie przez Towarzystwo stosownego aneksu potwierdzającego
zakres dokonanych zmian. W przypadku niedokonywania przez strony żadnych zmian w Umowie Ubezpieczenia, Towarzystwo nie jest zobowiązane do wystawiania aneksu, zaś Umowa Ubezpieczenia
ulega przedłużeniu na kolejny roczny okres z zastosowaniem warunków ubezpieczenia obowiązujących w umowie w danym mijającym okresie ubezpieczenia. Dla potwierdzenie tego faktu
Towarzystwo będzie wysyłać pismo z poświadczeniem, że warunki nie ulegają zmianie.
29. Art. II pkt 48 otrzymuje następujące brzmienie: „48. wcześniejsza umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego z Towarzystwem lub innym Ubezpieczycielem lub
dowolna umowa grupowego ubezpieczenia, w ramach której Ubezpieczony był objęty ochroną w okresie poprzedzającym objecię go ochroną z tytułu Umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem
oraz z tytułu której ochrona zakończyła się;”.
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PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OWU CERTUM MAX Nr 4A/2010
2. Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na życie Certum Max, Tabela Uszczerbków na Zdrowiu
3. Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Katalog Operacji Chirurgicznych
4. Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej refundacji kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
5. Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej
6. Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej refundacji kosztów leczenia Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
7. Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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