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WARUNKI UBEZPIECZENIA
Kod warunków: UG_ZYC/01/08/13/GO

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 

Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej 
„Warunkami Ubezpieczenia”, mają zastosowanie do Umowy 
ubezpieczenia grupowego na życie oraz ryzyk dodatkowych, 
zwanej dalej „Umową ubezpieczenia”, zawartej pomiędzy 
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., zwanym dalej 
„Towarzystwem Ubezpieczeń”, a Ubezpieczającym.

DEFINICJE 
§ 2 

W Warunkach Ubezpieczenia oraz w pozostałych dokumentach 
dotyczących Umowy ubezpieczenia, podanym poniżej terminom 
nadano następujące znaczenie:

1) Certyfikat – dokument wystawiony przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń potwierdzający objęcie Ubezpieczonego 
ochroną ubezpieczeniową, zakres ochrony ubezpie-
czeniowej oraz wysokości sum ubezpieczenia. Certy-
fikat wystawiany jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zapłaty składki 
ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego za danego 
Ubezpieczonego i przekazywany jest Ubezpieczonemu 
listownie lub drogą mailową, jeśli w Deklaracji zgody zo-
stał wskazany adres e-mail Ubezpieczonego;

2) Deklaracja zgody – oświadczenie woli osoby, na mocy 
którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpiecze-
niową na zasadach określonych w niniejszych Warunkach 
Ubezpieczenia oraz Warunkach Dodatkowego Ubezpie-
czenia, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia, zgodnie 
z wybranym przez niego wariantem (zakres ubezpieczenia);

3) Karencja – okres wyrażony w miesiącach ochrony li-
czonych od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 
w których odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń 

ograniczona jest do Zdarzeń ubezpieczeniowych będą-
cych wynikiem wyłącznie Nieszczęśliwego wypadku;

4) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe, niezależne od woli 
i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie, które zaszło  
w okresie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, 
spowodowane czynnikiem działającym z zewnątrz, będą-
ce wyłączną i bezpośrednią przyczyną zajścia Zdarzenia  
ubezpieczeniowego;

5) Polisa – dokument wystawiony przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń potwierdzający zawarcie Umowy ubezpie-
czenia doręczany Ubezpieczającemu;

6) Świadczenie ubezpieczeniowe – kwota wypłacana 
przez Towarzystwo Ubezpieczeń Ubezpieczonemu, Upo-
sażonemu lub Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia 
ubezpieczeniowego zgodnie z Umową ubezpieczenia;

7) Ubezpieczenie – ochrona ubezpieczeniowa udzielana 
przez Towarzystwo Ubezpieczeń danemu Ubezpieczo-
nemu na zasadach określonych w niniejszych Warun-
kach Ubezpieczenia oraz Warunkach Dodatkowego 
Ubezpieczenia;

8) Ubezpieczony – osoba objęta ochroną ubezpieczenio-
wą na warunkach określonych w Warunkach Ubezpie-
czenia oraz Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia;

9) Ubezpieczający – osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organiza-
cyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła 
z Towarzystwem Ubezpieczeń Umowę ubezpieczenia;

10) Uposażony – osoba fizyczna lub prawna wskazana 
jako uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpie-
czeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego; 

11) Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenia objęte od-
powiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń, wskazane  
w Umowie ubezpieczenia.

Skorowidz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Grupowego  
na Życie, zwane dalej „Warunkami Ubezpieczenia”

Rodzaj informacji Numer postanowienia wzorca umownego
1. Przesłanki wypłaty Świadczeń 

ubezpieczeniowych 
§ 2
§ 9
§ 13

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpo-
wiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty 
Świadczeń ubezpieczeniowych lub ich 
obniżenia

§ 10
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PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3 

1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 
2. Przedmiotem Ubezpieczenia może być dodatkowo zdrowie 

Ubezpieczonego.
3. Zakres Ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego 

w okresie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń. 
4. Zakres Ubezpieczenia może obejmować wystąpienie in-

nych Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli tak przewiduje 
Umowa ubezpieczenia.

5. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych Zdarzeń ubezpie-
czeniowych określane są w Deklaracji zgody i potwierdzane 
w Certyfikacie.

OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 4 

1. Ubezpieczony zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową na 
podstawie Deklaracji zgody po podjęciu przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń decyzji o przyjęciu do Umowy ubezpieczenia 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po spełnie-
niu następujących wymagań:

a) złożenie podpisanej Deklaracji zgody,
b) dokonanie przez Ubezpieczającego zapłaty składki 

ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego.
2. Towarzystwo Ubezpieczeń udziela Ubezpieczonemu ochro-

ny ubezpieczeniowej w okresie, za jaki została opłacona 
składka ubezpieczeniowa, zgodnie z postanowieniami § 7. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa, w stosunku do danego Ubez-
pieczonego wygasa: 

a) z dniem rozwiązania lub odstąpienia od Umowy  
ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, 

b) z dniem śmierci Ubezpieczonego,
c) z ostatnim dniem okresu za jaki została opłacona skład-

ka ubezpieczeniowa w następstwie złożonej rezygnacji 
Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej,

d) z ostatnim dniem okresu za jaki została opłacona 
składka ubezpieczeniowa, w którym Ubezpieczony 
ukończył 65. rok życia,

e) w przypadku braku opłacenia składki ubezpiecze-
niowej w terminie na zasadach określonych w Umo-
wie ubezpieczenia,

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
4. Na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Towarzystwa Ubez-

pieczeń dopuszcza się utworzenie wariantów ubezpieczenio-
wych, ze zróżnicowanym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

5. Ubezpieczony w Deklaracji zgody wskazuje wariant ubez-
pieczeniowy. Późniejsze dokonanie zmiany przynależności 
Ubezpieczonego do wariantu ubezpieczeniowego możli-
we jest w każdą kolejną rocznicę określonej w Polisie daty 
zawarcia Umowy ubezpieczenia, na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez Ubezpieczonego przed tym dniem, 
z zastrzeżeniem zapisów dotyczących stosowania Karencji 
w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia. Rezygna-
cja z Ubezpieczenia przez Ubezpieczonego skutkuje rezy-
gnacją z całego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określo-
nej w Deklaracji zgody i potwierdzonej w Certyfikacie.

WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
§ 5 

1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, któ-
ra złoży Deklarację zgody, oraz która w dniu rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej, będzie miała ukończone 18 lat, 
a nie będzie miała ukończonego 64. roku życia.

2. Towarzystwo Ubezpieczeń może odmówić objęcia ochroną 
ubezpieczeniową danej osoby lub zaproponować tej oso-
bie za pośrednictwem Ubezpieczającego objęcie ochroną 
ubezpieczeniową na innych warunkach.

3. Ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową osób objętych 
wcześniej ochroną ubezpieczeniową, w stosunku do których 
ochrona ubezpieczeniowa wygasła na skutek niezapłacenia 
składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego lub rezy-
gnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia może nastąpić wy-
łącznie za zgodą Towarzystwa Ubezpieczeń. Towarzystwo 
Ubezpieczeń może wymagać dokumentów dotyczących 
stanu zdrowia danej osoby i na swój koszt może skierować 
daną osobę na badania lekarskie.

REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA
§ 6 

1. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia w for-
mie pisemnej do Towarzystwa Ubezpieczeń, Agenta lub 
Ubezpieczającego oświadczenia woli o rezygnacji z ubez-
pieczenia. Za dzień złożenia oświadczenia woli o rezygnacji 
z ubezpieczenia rozumie się dzień otrzymania odpowiednio 
przez Towarzystwo Ubezpieczeń, Agenta lub Ubezpieczają-
cego pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji. 

2. Przez rezygnację należy rozumieć wystąpienie, o którym 
mowa w art. 16 pkt 10 ustawy o działalności ubezpiecze-
niowej i reasekuracyjnej.

CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA,  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA  

I WYPOWIEDZENIE JEJ
§ 7 

1. Zawarcie Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń 
potwierdza Polisą.

2. Umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na kolejne rocz-
ne okresy, o ile żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że 
oświadczenie strony zawierające wolę nieprzedłużenia Umo-
wy ubezpieczenia na kolejny okres powinno być złożone dru-
giej stronie na piśmie nie później niż na 30 dni przed upływem 
okresu ubezpieczenia. 

3. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wy-
powiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z za-
chowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres 
wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubez-
pieczeń otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu.

4. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
a) z końcem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
b) z końcem okresu, na jaki została zawarta.

5. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubez-
pieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. 
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SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 8 

1. Składka ubezpieczeniowa płatna jest w terminach i na za-
sadach określonych w Umowie ubezpieczenia. 

SUMA UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ  
UBEZPIECZENIOWYCH

§ 9 
1. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Towa-

rzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń 
odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń opisanych  
w § 9, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe równe su-
mie ubezpieczenia wskazanej dla poszczególnych Zdarzeń 
ubezpieczeniowych i potwierdzonej w Certyfikacie.

2. W przypadku, gdy Ubezpieczenie obejmuje większą ilość 
Zdarzeń ubezpieczeniowych, zasady ustalania wysokości 
Świadczenia ubezpieczeniowego oraz ewentualnych ku-
mulacji Świadczeń ubezpieczeniowych zostały określone 
w Umowie ubezpieczenia i potwierdzone w Certyfikacie.

3. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w terminach 
określonych w § 13.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 10 

1. W stosunku do każdego Ubezpieczonego stosuje się Ka-
rencję. Okres Karencji wynosi 6 miesięcy.

2. W przypadku zmiany wariantu ubezpieczeniowego skutkują-
cego podwyższeniem sumy ubezpieczenia odpowiedzialność 
Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu śmierci Ubezpieczonego, 
w  zakresie różnicy między pierwotną sumą ubezpieczenia 
a sumą podwyższoną, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcz-
nej Karencji, liczonej od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-
wego za który została zapłacona składka za zmieniony wariant. 

3. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są podać 
do wiadomości Towarzystwa Ubezpieczeń wszystkie znane 
sobie okoliczności, o które Towarzystwo Ubezpieczeń za-
pytywało w  formularzu oferty lub przed objęciem ochroną 
ubezpieczeniową w innych pismach. Towarzystwo Ubez-
pieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczno-
ści, które z naruszeniem powyższych postanowień nie zo-
stały podane mu do wiadomości.

4. Po upływie lat trzech od objęcia ochroną ubezpieczeniową  
Towarzystwo Ubezpieczeń nie może podnieść zarzutu, że 
przy objęciu ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony podał wiadomości nieprawdziwe, w szcze-
gólności, że zataił chorobę Ubezpieczonego.

5. Postanowienia ust. 1 i 3 stosuje się w zakresie informacji 
otrzymanych w związku z ponownym objęciem ochroną 
ubezpieczeniową jak również w związku z podwyższeniem 
sumy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpiecze-
niowej – w zakresie odpowiedzialności Towarzystwa Ubez-
pieczeń z tytułu podwyższenia sumy ubezpieczenia.

6. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności  
z tytułu Śmierci Ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku:

a) samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia 
na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych 
w ciągu 2 lat od daty rozpoczęcia ochrony ubezpie-

czeniowej wobec danego Ubezpieczonego z tytułu 
Umowy ubezpieczenia,

b) czynnego lub biernego udziału Ubezpieczonego 
w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, za-
mieszkach, rozruchach, zamachu stanu, jak również 
przebywania na terytorium objętym wojną (przez dzia-
łania wojenne, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy, 
zamachy stanu, przebywanie na terytorium objętym 
wojną rozumie się ruchy wojsk, walki zbrojne – zarów-
no lądowe, morskie, jak i powietrzne – toczące się na 
terytorium, na którym trwa zorganizowana walka mię-
dzy państwami, narodami lub grupami społecznymi, 
etnicznymi lub religijnymi), o ile powyższe miało wpływ 
na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego,

c) zdarzeń powstałych w wyniku przygotowania, usi-
łowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpie-
czonego czynu wypełniającego ustawowe znamio-
na umyślnego przestępstwa, o ile powyższe miało 
wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego,

d) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubez-
pieczonego w aktach przemocy, rozruchach lub 
zamieszkach (przez czynny i niezgodny z prawem 
udział Ubezpieczonego w aktach przemocy rozumie 
się skierowanie przez Ubezpieczonego czynności fi-
zycznej bezpośrednio przeciwko osobie, w celu zmu-
szenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego lub 
do określonego zachowania zgodnego z wolą Ubez-
pieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zostaje 
ograniczona, oraz przez czynny i niezgodny z prawem 
udział Ubezpieczonego w rozruchach lub zamiesz-
kach rozumie się udział Ubezpieczonego w wydarze-
niach zaistniałych na terenach objętych rozruchami 
lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu oraz 
uczestnika takich zdarzeń bądź działalność Ubezpie-
czonego polegająca na dostarczaniu, przewożeniu 
systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni 
i innych materiałów wykorzystywanych podczas roz-
ruchów i zamieszek), o ile powyższe miało wpływ na 
zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego,

e) pozostawania lub działania Ubezpieczonego pod 
wpływem spożytego alkoholu, użycia narkotyków 
lub leków, zażycia środka halucynogennego, odu-
rzającego, pobudzającego, stosowania powyższych 
środków w dawkach innych niż zalecone przez leka-
rza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spoży-
cia bez zalecenia przez lekarza lub nieprzestrzega-
nia zaleceń lekarskich co do ich stosowania (przez 
pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu 
rozumie się działanie w stanie, gdy: 
• zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2‰ 

lub 
• zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powie-

trza przekracza 0,1 mg alkoholu);
f) chorób spowodowanych nadużywaniem alkoholu, 

użyciem narkotyków, środków odurzających, substan-
cji psychotropowych lub środków zastępczych w ro-
zumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
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PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 11 

1. Ubezpieczający jest zobowiązany w szczególności do:
1) Przekazywania Ubezpieczonemu informacji dotyczących 

zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany pra-
wa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacji 
o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych, przy czym 
informacje te zastaną przekazane Ubezpieczonemu:
a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wy-

raziła zgodę, 
b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody 

na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub 
prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia,

c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczają-
cemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń – w przypadku 
informacji o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych;

2) Przyjmowania od Ubezpieczonego i przekazywania To-
warzystwu Ubezpieczeń wszelkich dyspozycji związa-
nych z Umową ubezpieczenia, do których upoważniony 
został przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w tym do przyj-
mowania, od osób zgłaszających Zdarzenie ubezpie-
czeniowe i  przekazywania Towarzystwu Ubezpieczeń, 
wniosków o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego 
wraz z niezbędnymi z dokumentami potwierdzającymi 
zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.

2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane w szczególności 
do:
1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania 

przewidziane Umową ubezpieczenia; 
2) przekazywać Ubezpieczającemu, a Ubezpieczonemu na 

jego żądanie na piśmie, lub jeżeli osoba zainteresowa-
na wyrazi na to zgodę na innym trwałym nośniku, w tym 
również za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej - informacje dotyczące zmiany warunków Umowy 
ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy 
ubezpieczenia oraz informacje o wysokości Świadczeń 
ubezpieczeniowych, z określeniem wpływu tych zmian 
na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługują-
cych z tytułu Umowy ubezpieczenia. Informacje te zo-
staną przekazane Ubezpieczającemu przed wyrażeniem 
przez niego zgody na dokonanie takich zmian;

3) wypłacać Świadczenie ubezpieczeniowe na zasadach 
określonych Warunkach Ubezpieczenia;

4) udzielać, na wniosek Ubezpieczonego, informacje 
o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz 
Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą 
one praw i obowiązków Ubezpieczonego;

5) sporządzać i publikować na stronie internetowej To-
warzystwa Ubezpieczeń www.openlife.pl sprawozda-
nia o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa 
Ubezpieczeń.

UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
§ 12 

1. Ubezpieczony jest uprawniony do wyznaczenia Uposażonego.
2. Ubezpieczony może dokonać pisemnego wskazania 

i  zmiany Uposażonego w każdym czasie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej.

3. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub Uposa-
żony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił 
on prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas 
świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego we-
dług następującej kolejności:

a) współmałżonkowi,
b) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, 

jeżeli brak współmałżonka,
c) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, 

jeśli brak dzieci i współmałżonka,
d) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, 

jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka,
e) spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób 

wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu 
Państwa i  gminy ostatniego miejsca zamieszkania 
Ubezpieczonego w udziałach odpowiednich do 
przepisów prawa spadkowego.

4. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świad-
czeniu nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych 
osób w kwocie świadczenia na wypadek śmierci Ubezpie-
czonego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych pro-
porcji wskazanych w Deklaracji zgody albo innych pismach 
Ubezpieczonego w zakresie zmiany lub wskazania Uposa-
żonych – w przypadku wskazania lub zmiany wskazania 
Uposażonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

5. Uprawniony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubez-
pieczonego, traci prawo do świadczenia.

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
§ 13 

1. Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego 
można złożyć pisemnie lub osobiście w siedzibie Towarzy-
stwa Ubezpieczeń, Ubezpieczającego lub Agenta. Za datę 
otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń zawiadomie-
nia uznaje się datę złożenia zawiadomienia o zajściu Zda-
rzenia ubezpieczeniowego odpowiednio do Ubezpieczają-
cego, Agenta lub Towarzystwa Ubezpieczeń. 

2. Zawiadomienie o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowe-
go może zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadko-
biercy. W tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak 
jak uprawniony z Umowy ubezpieczenia.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubez-
pieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 
zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni oso-
bami występującymi z  tym zawiadomieniem, oraz podejmuje 
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarze-
nia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadcze-
nia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą 
z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta 
wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości 
Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do 
dalszego prowadzenia postępowania.
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4. Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia 
ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest 
zgłoszenie przez uprawnionego roszczenia oraz przekazanie:

a) odpisu aktu zgonu,
b) odpisu karty zgonu lub jej kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem – jeżeli są w posiadaniu 
uprawnionego,

c) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość oso-
by uprawnionej do świadczenia potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem,

d) oryginałów lub kopii dokumentacji medycznej 
stwierdzająca przyczynę śmierci Ubezpieczonego 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem – jeżeli 
są w posiadaniu uprawnionego.

5. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może 
dokonać: osoba upoważniona przez Ubezpieczającego do 
obsługi ubezpieczenia (Przedstawiciel Ubezpieczającego), 
pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat 
lub radca prawny.

6. Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo zwrócić się o dostar-
czenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do ustalenia 
prawa do Świadczenia ubezpieczeniowego.

7. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 2 po-
wyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba 
zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na wła-
sny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
§ 14 

1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo Ubez-
pieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w § 9, wy-
płaci Świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpie-
czenia aktualnej na dzień Zdarzenia ubezpieczeniowego, 
wskazanej i potwierdzonej w Certyfikacie. Świadczenie 
ubezpieczeniowe wypłacane jest w formie wypłaty jedno-
razowej przelewem na rachunek bankowy podany w zgło-
szeniu roszczenia.

2. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpiecze-
niowe w ciągu 30 dni licząc od daty zawiadomienia go o zajściu 
Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, wyja-
śnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia za-
sadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego okaże się 
niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłaco-
ne w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu 
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moż-
liwe, jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczenio-
wego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni 
od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym.

4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 Towarzystwo Ubezpie-
czeń nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego zawiadomi 
na piśmie:
1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz
2) Ubezpieczonego, o ile nie jest on osobą zgłaszającą 

roszczenie,
o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń 
w całości lub w części.

5. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub 
przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym 
roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym 
na piśmie:
1) osobę występującą z roszczeniem oraz
2) Ubezpieczonego, o ile nie jest on osobą zgłaszającą 

roszczenie,
wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną 
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypła-
ty Świadczenia ubezpieczeniowego wraz z pouczeniem 
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6. Towarzystwo Ubezpieczeń udostępnia Ubezpieczającemu, 
Ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub 
uprawnionemu z Umowy informacje i dokumenty, gromadzo-
ne w celu ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpie-
czeń lub wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego. Osoby 
te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządze-
nia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich 
zgodności z oryginałem przez Towarzystwo ubezpieczeń.

7. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 6, Towarzystwo 
Ubezpieczeń udostępnia na żądanie, w postaci elektronicznej.

REKLAMACJE
§ 15 

1. Prawo do złożenia Reklamacji przysługuje będącemu oso-
bą fizyczną Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposa-
żonemu lub uprawnionemu z Umowy ubezpieczenia a tak-
że każdemu podmiotowi składającemu lub zamierzającemu 
złożyć Reklamację, tak indywidualnemu jak i instytucjonal-
nemu, zarówno temu który korzysta lub korzystał z usług 
Towarzystwa Ubezpieczeń (zwany dalej Klientem).

2. W rozumieniu Warunków Ubezpieczenia za Reklamację 
uznaje się wystąpienie skierowane do Towarzystwa Ubez-
pieczeń przez Klienta lub inną osobę uprawnioną, w którym 
Klient lub inna osoba uprawniona zgłasza zastrzeżenia doty-
czące usług świadczonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

3. Klienci mogą zgłaszać Reklamacje: 
1) pisemnie: osobiście w jednostce Towarzystwa Ubezpie-

czeń obsługującej Klientów albo przesyłką pocztową, 
adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa;

2) w formie elektronicznej: za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej na adres info@openlife.pl albo przy wykorzy-
staniu formularza na stronie internetowej Towarzystwa 
Ubezpieczeń;

3) ustnie: telefonicznie pod numerem infolinii 801 222 333 
lub +48 22 101 41 60 albo osobiście do protokołu pod-
czas wizyty Klienta w jednostce Towarzystwa Ubezpie-
czeń obsługującej Klientów. 

4. Zmiana danych teleadresowych Towarzystwa Ubezpieczeń 
nie wymaga zmiany Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 
Aktualne dane teleadresowe znajdują się na stronie interne-
towej www.openlife.pl.

5. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika, kuriera 
lub posłańca.

6. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu  
Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń. 
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7. Reklamacja powinna zawierać niezbędny do jej rozpatrze-
nia zakres danych tj.: imię i nazwisko, adres oraz nr PESEL 
Klienta. Klient może dodatkowo podać inne dane pozwa-
lające na jego identyfikację w szczególności: numer polisy. 

8. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta 
zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie Rekla-
macji przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

9. Towarzystwo Ubezpieczeń na żądanie Klienta potwierdza 
fakt złożenia Reklamacji. 

10. Odpowiedź na Reklamacje udzielana jest w postaci papie-
rowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 
Na wniosek Klienta odpowiedź może zostać dostarczona 
pocztą elektroniczną.

11. Odpowiedź na Reklamacje udzielana jest bez zbędnej zwło-
ki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiedzi przed jego upływem. 

12. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, unie-
możliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpo-
wiedzi w terminie 30 dni Towarzystwo Ubezpieczeń:
1) poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla 

rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji 

i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 
60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. 

13. Niezależnie od powyższego trybu Klientowi przysługuje pra-
wo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego, a także 
wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecz-
nika Finansowego pozasądowego postępowania w spra-
wie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów 
rynku finansowego a tymi podmiotami.

14. Niezależnie od powyższego trybu Klientowi, który jest kon-
sumentem przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do 
miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

15. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji 
Nadzoru Finansowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach 
Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy ubezpiecze-
nia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości 
ogólnej albo przed sąd właściwy:
1) dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 

Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy 
ubezpieczenia;

2) dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego 
lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.

3. Językiem stosowanym w relacjach Towarzystwa Ubezpie-
czeń i Ubezpieczającego z Ubezpieczonym i innymi osoba-
mi uprawnionymi z Umowy ubezpieczenia jest język polski.

4. Niniejsze Warunki ubezpieczenia znajdują zastosowanie wprost 
lub gdy jest to niemożliwe odpowiednio w sprawach nieuregu-
lowanych w Warunkach Dodatkowych Ubezpieczeń. W przy-
padku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Ubezpie-
czenia a Warunkami Ubezpieczeń Dodatkowych pierwszeń-
stwo przysługuje Warunkom Ubezpieczeń Dodatkowych.

§ 17 
1. Jeżeli w Warunkach Ubezpieczenia nie postanowiono ina-

czej wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia To-
warzystwa Ubezpieczeń mające związek z Umową ubez-
pieczenia, wymagają dla swej skuteczności zachowania 
formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej z Ubezpiecza-
jącym, lub Ubezpieczonym.

2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające 
związek z Umową kierowane do Towarzystwa Ubezpie-
czeń, z wyjątkiem reklamacji wymagają dla swej skuteczno-
ści zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej 
przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzy-
stwem Ubezpieczeń.

§ 18 
1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone przez 

Zarząd Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Ak-
cyjna uchwałą nr 1 z dnia 1 sierpnia 2013 r., zmienione uchwa-
łą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka 
Akcyjna nr 5 z dnia 17 grudnia 2015 roku, zmienione uchwałą 
Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka 
Akcyjna nr 1 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 
1 stycznia 2016 roku.


