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W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informa-
cje o Ubezpieczeniu indywidualnym terminowym na życie  
„Spektrum Życia”. Karta Informacyjna nie jest elementem 
Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Wią-
żący charakter ma wyłącznie dokumentacja ubezpieczenio-
wa, na którą składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz 
Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia - dostępne  
u Agenta oraz na stronie internetowej www.openlife.pl.

Zanim podpiszesz Wniosek o zawarcie Umowy ubezpiecze-
nia, zapoznaj się z konstrukcją produktu oraz zapisami za-
wartymi w dokumentacji ubezpieczeniowej. Upewnij się, że 
są one dla Ciebie zrozumiałe i że produkt odpowiada Twoim 
potrzebom oraz możliwościom finansowym.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub nie jesteś pewien, czy ubez-
pieczenie odpowiada Twoim potrzebom, możesz porozmawiać  
z przedstawicielem Agenta lub Towarzystwa Ubezpieczeń.

FORMA PRAWNA: 
Ubezpieczenie Indywidualne na życie.

CHARAKTER PRODUKTU: 
Produkt ubezpieczeniowy o charakterze ochronnym.

CEL PRODUKTU: 
Ochrona życia i zdrowia.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ: 
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

UBEZPIECZAJĄCY: 
Osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń  
Umowę ubezpieczenia. 

UBEZPIECZONY:
Osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ochrony  
ubezpieczeniowej.

AGENT:
Przedsiębiorca wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczenio-
wych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
który w ramach umowy agencyjnej zawartej z Towarzystwem 
Ubezpieczeń zobowiązany jest do pośredniczenia przy zawie-
raniu Umów ubezpieczenia  oraz uczestniczenia w ich wyko-
nywaniu.

KARTA INFORMACYJNA
„Spektrum Życia”
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INFORMACJE PODSTAWOWE  
O UBEZPIECZENIU

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
W ramach Umowy ubezpieczenia podstawowego: Śmierć Ubez-
pieczonego oraz wystąpienie Śmiertelnej choroby Ubezpieczonego.
W ramach Umów ubezpieczeń dodatkowych:

1) Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego 
wypadku;

2) Trwałe częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego 
wskutek Nieszczęśliwego wypadku;

3) Ciężka choroba Ubezpieczonego – różne warianty 
ubezpieczenia i zakresy ubezpieczenia;

4) Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu (w tym Operacja  
chirurgiczna).

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Ubezpieczonemu 
udzielana jest ochrona tymczasowa w zakresie śmierci Ubezpie-
czonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku. 

Warunki obejmowania ochroną ubezpieczeniową:
W zakresie Umowy ubezpieczenia podstawowego oraz Umowy 
ubezpieczenia dodatkowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego  
w wskutek Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonym może 
być osoba, która w dniu złożenia Wniosku o zawarcie Umowy 
ubezpieczenia ma ukończony 18. rok życia i nie ma ukończonego 
71. roku życia.

W zakresie Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek 
Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonym może być 
osoba, która na dzień złożenia Wniosku o zawarcie Umowy 
ubezpieczenia ma ukończony 18. rok życia i nie ma ukończonego 
66. roku życia.

W zakresie Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek 
Ciężkiej choroby Ubezpieczonego oraz Pobytu Ubezpieczonego 
w Szpitalu Ubezpieczonym może być osoba, która na dzień zło-
żenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ma ukończony 
18. rok życia i nie ma ukończonego 63. roku życia.

W zakresie Umowy ubezpieczenia dodatkowego Pomoc w Cho-
robie Ubezpieczonym może być osoba, która na dzień złożenia 
Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia bądź w dniu złożenia 
Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia dodatkowego ma 
ukończone 18 lat i nie ma ukończonego:

1) 66. roku życia – w przypadku Umów ubezpieczenia do-
datkowego zawieranych na 5-letni Okres Ubezpieczenia;

2) 61. roku życia – w przypadku Umów ubezpiecze-
nia zawieranych dodatkowego na 10-letni Okres 
Ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo zwrócić się do Ubezpie-
czonego o udostępnienie dodatkowych informacji w zakresie 
wykonywanego zawodu, uprawianych sportów i hobby, stanu 
zdrowia a także skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie 
na koszt Towarzystwa Ubezpieczeń. Towarzystwo Ubezpieczeń 
ma także prawo zwrócić się do Ubezpieczającego o udostępnie-
nie informacji dotyczących jego sytuacji finansowej.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po dniu,  
w którym zostały łącznie spełnione warunki:

1) Towarzystwo Ubezpieczeń zaakceptowało złożony 
przez Ubezpieczającego Wniosek o zawarcie Umowy 
ubezpieczenia albo otrzymało akceptację Ubezpiecza-
jącego i Ubezpieczonego odnośnie do zawarcia Umowy 
ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń;

2) Ubezpieczający opłacił pierwszą Składkę z tytułu Umo-
wy ubezpieczenia w pełnej wysokości.

Suma ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia z tytułu Ochrony tymczasowej wynosi  
50 000 zł.
Suma ubezpieczenia podstawowego oraz Sumy ubezpieczeń 
dodatkowych są wskazane w Polisie.

Zmiany Sum ubezpieczenia są możliwe na wniosek Ubezpiecza-
jącego w każdą Rocznicę polisy.

Suma ubezpieczenia podstawowego oraz Sumy ubezpieczeń 
dodatkowych z tytułu:
•	 Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku,
•	 Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek 

Nieszczęśliwego wypadku,
ulegają zmianie wskutek indeksacji Składki z tytułu powyższych 
Umów ubezpieczenia. 

Opis i wysokość świadczeń oraz podmioty uprawnione do 
ich otrzymania:
1. Świadczenie w czasie udzielania Ochrony tymczasowej wy-

nosi 100% Sumy ubezpieczenia z tego tytułu (50 000 zł).
2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wynosi:

•	 100% Sumy ubezpieczenia podstawowego, pod warun-
kiem że nie został złożony Wniosek o wypłatę świadczenia 
z tytułu Śmiertelnej choroby Ubezpieczonego i że świad-
czenie nie zostało przyznane
albo

•	 50% Sumy ubezpieczenia podstawowego jeżeli został 
złożony przez Ubezpieczonego Wniosek o wypłatę świad-
czenia z tytułu wystąpienia Śmiertelnej choroby Ubezpie-
czonego i świadczenie zostało przyznane.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest wy-
płacane Uposażonym.

3. Świadczenie z tytułu Śmiertelnej choroby Ubezpieczonego 
wynosi 50% Sumy ubezpieczenia podstawowego i jest wy-
płacane Ubezpieczonemu.

4. Świadczenie z tytułu śmierci wskutek Nieszczęśliwego wy-
padku Ubezpieczonego wynosi 100% Sumy ubezpieczenia 
dodatkowego z tego tytułu. Świadczenie jest wypłacane 
Uposażonemu.

5. Świadczenie z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa 
Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku sta-
nowi iloczyn procentu Trwałego częściowego inwalidztwa 
wskazanego w Tabeli trwałego częściowego inwalidz-
twa oraz Sumy ubezpieczenia dodatkowego z tego tytułu. 
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu.
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6. Świadczenie z tytułu Ciężkiej choroby Ubezpieczonego  
w ramach Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek 
Ciężkiej choroby Ubezpieczonego wynosi:
a) W okresie pierwszych 60 dni trwania Umowy ubezpiecze-

nia dodatkowego oraz 60 dni od Rocznicy polisy, od której 
została podwyższona Suma ubezpieczenia dodatkowe-
go – 50 000 zł (w tym czasie wypłacane jest świadczenie 
Uposażonym w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek 
Nieszczęśliwego wypadku),

b) 100% Sumy ubezpieczenia dodatkowego w razie wy-
stąpienia Ciężkiej choroby po upływie pierwszych 60 dni 
trwania Umowy ubezpieczenia dodatkowego; w przy-
padku podwyższenia Sumy ubezpieczenia od Roczni-
cy polisy – w okresie pierwszych 60 dni od tej Rocznicy 
Świadczenie ubezpieczeniowe jest wypłacane w wyso-
kości 100% Sumy ubezpieczenia przed podwyższeniem.

Świadczenie z tytułu zdarzenia wskazanego w pkt a) powyżej 
wypłacane jest Uposażonym. Świadczenie z tytułu zdarzenia 
wskazanego w pkt b) wypłacane jest Ubezpieczonemu.

7. Świadczenie z tytułu Wystąpienia Ciężkiej choroby w ra-
mach Umowy ubezpieczenia dodatkowego Pomoc w Cho-
robie wynosi:
a) 20% aktualnej na dzień Wystąpienia Ciężkiej choroby 

Sumy ubezpieczenia dodatkowego skorygowanej o kosz-
ty udzielanej ochrony ubezpieczeniowej - w formie wypłaty 
jednorazowej,

b) 80% aktualnej na dzień Wystąpienia Ciężkiej choroby 
Sumy ubezpieczenia dodatkowego z tytułu tego Zdarze-
nia ubezpieczeniowego - w formie renty (Miesięczne wy-
płaty z tytułu Świadczenia ubezpieczeniowego).

Świadczenie z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacane 
jest Ubezpieczonemu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego 
przed data wypłaty wszystkich Miesięcznych wypłat Świadcze-
nia ubezpieczeniowego, kolejne Miesięczne wypłaty Świad-
czenia ubezpieczeniowego będą wypłacane spadkobiercom 
Ubezpieczonego, chyba że spadkobierca zażąda wypłaty 
w formie jednorazowej.

8. Świadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu wynosi:
a) W okresie pierwszych 60 dni trwania Umowy ubezpiecze-

nia dodatkowego oraz 60 dni od Rocznicy polisy, od której 
została podwyższona Suma ubezpieczenia dodatkowe-
go – 50 000 zł (w tym czasie wypłacane jest świadczenie 
Uposażonym w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek 
Nieszczęśliwego wypadku),

b) 100 % Sumy ubezpieczenia dodatkowego za każdy 
dzień Pobytu w Szpitalu; określony % Sumy ubezpie-
czenia z tytułu Operacji chirurgicznej zgodnie z Tabelą 
Operacji chirurgicznych; świadczenie z tytułu Pobytu  
w Szpitalu oraz z tytułu Operacji chirurgicznej są wy-
płacane po upływie pierwszych 60 dni trwania Umo-
wy ubezpieczenia; w przypadku podwyższenia Sumy 
ubezpieczenia od Rocznicy polisy – w okresie pierw-
szych 60 dni od tej Rocznicy Świadczenie ubezpiecze-
niowe jest wypłacane w wysokości 100% Sumy ubez-
pieczenia przed podwyższeniem.

Świadczenie z tytułu zdarzenia wskazanego w pkt a) powyżej 
wypłacane jest Uposażonym. Świadczenie z tytułu zdarzenia 
wskazanego w pkt b) wypłacane jest Ubezpieczonemu.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa 
Ubezpieczeń:
Ograniczenia odpowiedzialności w ramach całej Umowy  
ubezpieczenia.
1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są po-

dać do wiadomości Towarzystwa Ubezpieczeń wszystkie  
znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo Ubezpieczeń 
zapytywało w formularzu oferty lub przed zawarciem Umo-
wy ubezpieczenia lub Umowy ubezpieczenia dodatkowego  
w innych pismach. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi od-
powiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem 
powyższych postanowień nie zostały podane mu do wiado-
mości, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.

2. Jeżeli do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie 
3 lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo Ubez-
pieczeń nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu Umowy 
ubezpieczenia podano wiadomości nieprawdziwe w szczegól-
ności, że zatajona została choroba Ubezpieczonego.

3. W przypadku zawierania Umowy ubezpieczenia dodatkowe-
go w Rocznicę polisy, termin o którym mowa w pkt 2 powy-
żej będzie liczony od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia 
dodatkowego, ale tylko w stosunku do wiadomości, które 
zostały podane do Towarzystwa Ubezpieczeń w związku  
z zawarciem tej Umowy ubezpieczenia dodatkowego.

4. W przypadku wznowienia ochrony ubezpieczeniowej termin, 
o którym mowa w pkt 2 powyżej, będzie liczony od daty 
wznowienia ochrony ubezpieczeniowej, ale tylko w stosun-
ku do wiadomości, które zostały przekazane Towarzystwu 
Ubezpieczeń w związku z tym wznowieniem.

5. W przypadku podwyższenia na wniosek Ubezpieczającego 
Sumy ubezpieczenia podstawowego bądź Sumy ubezpie-
czenia dodatkowego termin, o którym mowa w pkt 2 po-
wyżej, będzie liczony od Rocznicy polisy, od której następuje 
podwyższenie tej Sumy, ale tylko w stosunku do wiadomości, 
które zostały podane do Towarzystwa Ubezpieczeń w związku 
z tym podwyższeniem, i tylko w zakresie odpowiedzialności 
Towarzystwa Ubezpieczeń, odpowiadającej różnicy pomię-
dzy dotychczasową Suma ubezpieczenia a Sumą ubezpie-
czenia po jej podwyższeniu.

Ograniczenia odpowiedzialności w ramach Umowy ubezpiecze-
nia podstawowego. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpo-
wiedzialności z tytułu Śmierci Ubezpieczonego, która nastąpiła 
w wyniku:

1) samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na 
własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu  
2 lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia;

2) działań wojennych, działań zbrojnych, stanu wojennego, 
zamieszek, aktów terroryzmu, jeżeli Ubezpieczony był 
żołnierzem lub członkiem sił zbrojnych bądź uczestni-
kiem kontyngentu pokojowego.

Szczegółowa lista ograniczeń odpowiedzialności w ramach:
•	 Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci 

Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku,
•	 Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Trwa-

łego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek  
Nieszczęśliwego wypadku,
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•	 Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Ciężkiej 
choroby Ubezpieczonego,

•	 Umowy ubezpieczenia dodatkowego Pomoc w Chorobie,
•	 Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Pobytu  

w Szpitalu,
jest każdorazowo wskazana w poszczególnych Ogólnych Warun-
kach Dodatkowego Ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia:
Okres ubezpieczenia podstawowego oraz dodatkowego dla 
Umowy ubezpieczenia dodatkowego z tytułu śmierci Ubezpie-
czonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku wynosi od 5 lat do 
maksymalnie 30 lat, ale nie dłużej niż do końca Roku polisowego, 
w którym Ubezpieczony ukończy 75 lat.

Okres ubezpieczenia dodatkowego dla Umowy ubezpiecze-
nia dodatkowego z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa 
Ubezpieczonego wynosi 5 lat, ale może zostać wydłużony na 
kolejne 5-letnie Okresy ubezpieczenia dodatkowego jednak nie 
dłużej niż do końca Roku polisowego, w którym Ubezpieczony 
ukończył 70. rok życia.

Okres ubezpieczenia dodatkowego dla Umowy ubezpieczenia 
dodatkowego na wypadek Ciężkiej Choroby Ubezpieczone-
go oraz dla Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek 
Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu wynosi 5 lat z opcją prze-
dłużenia na kolejne 5-letnie Okresy ubezpieczenia dodatkowe-
go jednak nie dłużej niż do końca Roku polisowego, w którym 
Ubezpieczony ukończy 67. rok życia.

Okres ubezpieczenia dodatkowego dla Umowy ubezpieczenia 
dodatkowego Pomoc w Chorobie wynosi 5 albo 10 lat z opcją 
przedłużenia na kolejne odpowiednio 5 albo 10-letnie Okresy 
ubezpieczenia dodatkowego, jednak nie dłużej niż do końca 
Roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 70. rok życia.

Towarzystwo Ubezpieczeń dopuszcza możliwość wznowienia 
ochrony ubezpieczeniowej w ciągu 2 lat od zawarcia Umowy 
ubezpieczenia w stosunku do Umów ubezpieczenia zakończo-
nych wskutek nieopłacenia Składki w Okresie Prolongaty, pod 
warunkiem, że wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 
zostanie złożony do Towarzystwa Ubezpieczeń w ciągu 6 miesię-
cy polisowych od zakończenia Okresu prolongaty.

Składka i terminy płatności:
Składka jest płatna w wysokości i terminach wskazanych  
w Polisie.
Za dzień opłacenia Składki uznaje się dzień wpływu Skład-
ki w  wymaganej wysokości na wskazany przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń rachunek bankowy do wpłaty Składek.

Wysokość Składki jest ustalana przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
w oparciu o: 

1) wiek Ubezpieczonego; 
2) Okres ubezpieczenia;
3) Okresy ubezpieczeń dodatkowych;
4) wysokość Sumy ubezpieczenia podstawowego;
5) częstotliwość opłacania Składki;
6) wybrane Umowy ubezpieczenia dodatkowego;

7) Sumy ubezpieczeń dodatkowych wybranych przez 
Ubezpieczającego;

8) indywidualną ocenę ryzyka; 
9) opłaty oraz koszty zawarcia i obsługi Umowy 

ubezpieczenia.

Składka może być płatna przez Ubezpieczającego z częstotli-
wością: miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną. 
Częstotliwość opłacania Składki może zostać zmieniona na 
wniosek Ubezpieczającego, złożony najpóźniej na 14 dni przed 
Rocznicą polisy, od której zmiana ma obowiązywać. W przy-
padku wpłynięcia wniosku do Towarzystwa Ubezpieczeń po 
tym terminie, częstotliwość zostanie zmieniona w kolejną Rocz-
nicę polisy. Warunkiem zmiany częstotliwości opłacania Składki 
jest opłacenie wszystkich Składek należnych za okres, w któ-
rym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa przed wprowa-
dzeniem tej zmiany.

Konsekwencje nieopłacenia Składki:
Okres prolongaty to dodatkowy okres na dokonanie wpłaty 
Składki, jeśli nie została opłacona w wysokości i terminach wska-
zanych w Polisie. Okres prolongaty rozpoczyna się w Miesięcz-
nicę polisy następującą po dniu wymagalności Składki i kończy 
się z upływem 2 Miesięcy polisowych, nie wcześniej jednak niż  
z upływem 7 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczającego 
wezwania do zapłaty Składki. W Okresie prolongaty Towarzy-
stwo Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej.
Brak opłacenia Składki w Okresie prolongaty jest równoznaczne 
z wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczają-
cego z ostatnim dniem Okresu prolongaty oraz zakończeniem 
ochrony ubezpieczeniowej. 

Możliwość rezygnacji z ubezpieczenia przez 
Ubezpieczającego:
Ubezpieczający ma prawo do rezygnacji z Umowy ubezpiecze-
nia do dnia poprzedzającego dzień zawarcia Umowy ubezpie-
czenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 
W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy ubezpie-
czenia i Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca wpłaconą Składkę.

Możliwość odstąpienia od Umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczającego:
Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpie-
czenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Data zawarcia Umowy 
ubezpieczenia potwierdzana jest w Polisie.
W przypadku odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy ubez-
pieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca wpłaconą Skład-
kę pomniejszoną o kwotę Składki należnej za okres udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej. 

Możliwość wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczającego:
Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego 
jest możliwe w każdym czasie poprzez złożenie do Towarzy-
stwa Ubezpieczeń pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. 
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Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia jest skuteczne z koń-
cem Miesiąca polisowego, w którym wpłynęło do Towarzystwa 
Ubezpieczeń oświadczenie o wypowiedzeniu i skutkuje zwrotem 
Składki za niewykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej. 

Możliwość wystąpienia z Umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczonego:
1. Ubezpieczony może w każdym czasie wystąpić z Umowy 

ubezpieczenia poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń 
pisemnego oświadczenia o wystąpieniu.

2. Wystąpienie przez Ubezpieczonego z Umowy ubezpieczenia 
jest równoznaczne z wystąpieniem przez Ubezpieczonego ze 
wszystkich Umów ubezpieczenia dodatkowego.

3. Wystąpienie przez Ubezpieczonego z Umowy ubez-
pieczenia jest skuteczne z końcem Miesiąca polisowe-
go, w którym wpłynęło do Towarzystwa Ubezpieczeń  
pisemne oświadczenie Ubezpieczającego o wystąpieniu  
i skutkuje zwrotem Składki za niewykorzystany czas ochrony 
ubezpieczeniowej.

Zasady i tryb zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego:
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu 
Zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo Ubezpieczeń in-
formuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są 
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubez-
pieczeń lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli 
jest to niezbędne do dalszego postępowania. 
Osoba uprawniona do zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci 
Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego wskutek Nie-
szczęśliwego wypadku przekazuje Towarzystwu Ubezpieczeń 
następujące dokumenty, niezbędne do ustalenia zasadności 
i wysokości świadczenia, do których należą:

a) zgłoszenie roszczenia,
b) odpis aktu zgonu,
c) odpis karty zgonu lub jej kopia poświadczona za zgod-

ność z oryginałem – jeżeli są w posiadaniu uprawnionego,
d) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 

uprawnionej do świadczenia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem,

e) oryginał lub kopia dokumentacji medycznej stwierdza-
jąca przyczynę śmierci Ubezpieczonego potwierdzo-
ne za zgodność z oryginałem – jeżeli są w posiadaniu  
uprawnionego,

f) dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności wypad-
ku – w razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Do wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego z tytu-
łu Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego należy  
dołączyć:

a) kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość Ubezpie-
czonego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

b) oryginał lub kopię dokumentacji medycznej w zakre-
sie diagnostyki, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego 
oraz rehabilitacji w tym dokumentacji potwierdzającej 
zakończenia leczenia bądź hospitalizacji – jeżeli są 
w  posiadaniu uprawnionego; kopie dokumentów po-
winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,

c) kopię karty wypisu potwierdzonej za zgodność z orygi-
nałem – jeżeli jest w posiadaniu uprawnionego.

Do wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego z Umo-
wy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Ciężkiej Choroby 
Ubezpieczonego należy dołączyć:

a) kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość Ubezpie-
czonego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

b) oryginał lub kopię dokumentacji medycznej – potwier-
dzającej Ciężką chorobę Ubezpieczonego – potwier-
dzonej za zgodność z oryginałem – jeżeli są w posiada-
niu uprawnionego,

c) kopię karty wypisu potwierdzonej za zgodność z orygi-
nałem – jeżeli jest w posiadaniu uprawnionego.

Do wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego z ty-
tułu Umowy ubezpieczenia dodatkowego Pomoc w Chorobie 
należy dołączyć:

a) zgłoszenie roszczenia,
b) kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 

uprawnionej do Świadczenia ubezpieczeniowego,
c) oryginał lub kopia dokumentacji medycznej z rozpo-

znaniem potwierdzającym Wystąpienie Ciężkiej choro-
by – jeżeli jest w posiadaniu uprawnionego.

Do wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu 
Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu należy dołączyć:

a) kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość Ubezpie-
czonego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

b) oryginał lub kopię dokumentacji medycznej – potwier-
dzającej pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu oraz Operację 
chirurgiczną, jeżeli była przeprowadzana – jeżeli są w po-
siadaniu uprawnionego; kopia dokumentacji medycznej 
powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) kopię karty wypisu potwierdzonej za zgodność z orygina-
łem – jeżeli jest w posiadaniu uprawnionego.

Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może 
dokonać przedstawiciel Agenta, pracownik Towarzystwa Ubez-
pieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny.

Podatek od świadczeń ubezpieczeniowych:
W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wy-
konaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umo-
wy ubezpieczenia zobowiązane jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, 
w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatko-
wych uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez To-
warzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat 
dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie 
Umowy ubezpieczenia.
Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeń regulują 
obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowe-
go w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

ZASADY, TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA  
I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Zasady i tryb zgłaszania reklamacji: Klienci mogą zgłaszać 
Reklamacje: 
1) pisemnie: osobiście w jednostce Towarzystwa Ubezpie-

czeń obsługującej Klientów albo przesyłką pocztową na 
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;



parafka klienta
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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 Ubezpieczeń 
obsługującej Klientów. 

Jednostką Towarzystwa Ubezpieczeń obsługującą Klientów 
jest siedziba Towarzystwa Ubezpieczeń ul. Przyokopowa 33, 
01-208 Warszawa. Reklamacja może być złożona przez peł-
nomocnika, kuriera lub posłańca.

2. Sposób i tryb rozpatrywania reklamacji: Odpowiedź na 
Reklamacje udzielana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.  
W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, 
uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie 
 odpowiedzi 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.

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.

Pełna informacja o zasadach rozpatrywania reklamacji oraz 
dodatkowych uprawnieniach Klienta znajduje się w OWU.

DOKUMENTY

Przed podpisaniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia 
sprawdź, czy otrzymałeś/otrzymałaś Dokumentację ubezpiecze-
niową, na którą składają się:
•	 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kod OWU: UI_ZYC/04/02/14;
•	 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek 

Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku 
(UI_SNW/04/02/14);

•	 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek 
Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek 
Nieszczęśliwego wypadku (UI_TCINW/04/02/14);

•	 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek 
Ciężkiej choroby Ubezpieczonego (UI_CH/04/02/14);

•	 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia „Pomoc  
w Chorobie” (kod OWDU: UI_PwCH/01/02/17);

•	 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek 
Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu (UI_PWS/04/02/14).

Dokumentacja ubezpieczeniowa jest dostępna u Agenta.
Polisa lub aneks do Polisy wystawiona przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń potwierdzająca zawarcie Umowy ubezpieczenia 
lub zmiany dokonane w Umowie ubezpieczenia jest wysyłana do 
Klienta pocztą.

Karty Informacyjnej nie należy odczytywać jako oferty w rozu-
mieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani rekomendacji do złożenia 
Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Karta Informacyjna 
prezentowana jest wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest 
częścią Umowy ubezpieczenia i nie powinna być podstawą 
podejmowania decyzji dotyczących zawarcia Umowy ubezpie-
czenia. Umowa ubezpieczenia składa się z następującej doku-
mentacji ubezpieczeniowej: Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 
Jakakolwiek decyzja o zawarciu Umowy ubezpieczenia powinna 
być podejmowana przez Klienta po wcześniejszym zapoznaniu się  
z informacjami zawartymi w ww. dokumentacji ubezpieczeniowej.

Klient powinien rozważyć ryzyka, potencjalne korzyści oraz ewen-
tualne straty, charakterystykę ubezpieczenia, konsekwencje praw-
ne i ekonomiczne, związane z zawarciem Umowy ubezpieczenia 
oraz w sposób niezależny ocenić potrzebę zawarcia Umowy.

Karta Informacyjna została opracowana zgodnie z dokumen-
tacją ubezpieczeniową przyjętą przez Zarząd Open Life To-
warzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w drodze uchwał z dnia  
31 grudnia 2015 roku, 2 czerwca 2016 roku, 16 marca 2017 roku, 
17 maja 2018 roku oraz 5 lipca 2018 roku.



Czytelny podpis klienta Data, podpis i pieczątka 
pracownika Agenta ubezpieczeniowego

Istnieje możliwość zapoznania się z Kartą Informacyjną wydrukowaną większą czcionką, 
zapytaj pracownika Agenta ubezpieczeniowego.

Nie musisz podejmować decyzji dzisiaj. Możesz przeanalizować dokumenty w domu i podjąć decyzję  
o zawarciu Umowy ubezpieczenia w innym terminie.


