
Ubezpieczenie indywidualnej kontynuacji 
ubezpieczenia na życie SUPER GRUPA
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwane dalej Towarzystwem)
Produkt: indywidualna kontynuacja ubezpieczenia na życie SUPER GRUPA OWUIK BRP-1218

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje o warunkach indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia podane są 
w ogólnych warunkach indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie SUPER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Nr 1/04/2018 Zarządu 
Towarzystwa z dnia 4 kwietnia 2018 roku (zwane dalej OWUIK) oraz polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenie na życie, według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dział I, grupa 1. 
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
• Ubezpieczony ukończył wiek wskazany w umowie ubezpieczenia SUPER GRUPA, jako skutkujący względem tego Ubezpieczonego 

wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej
• Ubezpieczony objęty był ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia SUPER GRUPA co najmniej 5 lat w okresie 

bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia i należna za niego składka z tego tytułu 
została opłacona

• Ubezpieczający złożył wniosek o zawarcie umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia i opłacił z tego tytułu pierwszą składkę 
ubezpieczeniową

Umowa indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia SUPER GRUPA zawierana jest na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 
okresy, na zasadach określonych w § 6 OWUIK

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiot ubezpieczenia: życie Ubezpieczonego

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
zdarzenie ubezpieczeniowe (objęte ochroną ubezpieczeniową)
(ryzyka oferowane łącznie, wysokość świadczenia dla ryzyka 
wskazana w OWUIK i zależna od sumy ubezpieczenia 
w umowie SUPER GRUPA)

 zgon 
 zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 zgon w wyniku wypadku lądowego
 zgon w wyniku wypadku lotniczego
 zgon w wyniku wypadku wodnego

Pełny zakres odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaj 
świadczeń należnych z tytułu wystąpienia poszczególnych 
zdarzeń ubezpieczeniowych wskazany jest w § 2 OWUIK

  W jakich sytuacjach Towarzystwo 
nie wypłaci świadczenia lub wypłaci 
świadczenie w ograniczonej wysokości?

Odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona w przypadku 
wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, 
będących wynikiem:

    popełnienia lub usiłowania popełnienia przez 
Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego

    działań wojennych, zamieszek, lokautów, strajków, 
rozruchów, stanu wyjątkowego i wojennego

    prowadzenia przez Ubezpieczonego znajdującego się  
w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków 
pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, chyba że 
prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków nie 
miało wpływu na powstanie zdarzenia

    prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego 
lub innego pojazdu bez wymaganych i ważnych uprawnień, 
chyba że prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego 
pojazdu bez wymaganych i ważnych uprawnień nie miało 
wpływu na powstanie zdarzenia

    katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty 
komunikacyjne eksploatowane przez koncesjonowanych 
przewoźników, gdy Ubezpieczony był członkiem załogi lub 
pasażerem statku powietrznego

    uprawiania następujących sportów:
a) sportów lotniczych
b) sportów walki
c) sportów motorowych, motocyklowych i motorowodnych
d) wszelkich form alpinizmu
e) speleologii
f) sportów ekstremalnych

    popełnienia samobójstwa w okresie pierwszych 24 miesięcy 
licząc od pierwszego dnia ochrony ubezpieczeniowej 
udzielanej Ubezpieczonemu z tytułu umowy indywidualnej 
kontynuacji ubezpieczenia SUPER GRUPA

    zatrucia spowodowanego spożyciem/spożywaniem alkoholu, 
użyciem/używaniem narkotyków lub innych środków 
odurzających, bądź nadużyciem leków, w szczególności 
skutkującego uszkodzeniami narządów wewnętrznych 
(np. mózgu, trzustki, wątroby) oraz zespołem zależności 
alkoholowej

    działania/zaniechania w stanie po użyciu alkoholu, 
narkotyków lub innych środków odurzających, bądź 
nadużyciem leków

    samookaleczenia 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa wskazana 
jest w § 12 OWUIK

  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Na terenie całego świata
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   Jakie są kluczowe prawa i obowiązki Ubezpieczającego / Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest:
• opłacać należną składkę ubezpieczeniową
• udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
• informować Towarzystwo o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego 
Ubezpieczający ma prawo:
• odstąpić od umowy ubezpieczenia
• wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
• zawnioskować o zmianę sposobu (częstotliwości) opłacania składki ubezpieczeniowej
• zawnioskować o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia dodatkowych postanowień, odmiennych od ustalonych w OWUIK
• złożyć reklamację
• wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
Ubezpieczony ma prawo:
• wskazać Beneficjenta, a także w każdym czasie zmienić lub odwołać Beneficjenta, a także zmienić udziały poszczególnych 

Beneficjentów w kwocie świadczenia
• złożyć reklamację
• wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia

 Jak i kiedy należy opłacać składki?
Pierwsza składka ubezpieczeniowa płatna jest do dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Każda kolejna składka ubezpieczeniowa płatna jest z góry, najpóźniej do ostatniego dnia okresu polisowego, za który została 
opłacona poprzednia składka ubezpieczeniowa
Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy określa sposób opłacania składki:
• miesięcznie
• kwartalnie
• półrocznie
• rocznie

    
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu potwierdzonym w polisie
Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego wygasa:
• w dniu odstąpienia od umowy ubezpieczenia
• z upływem okresu wypowiedzenia umowy
• z upływem 5-letniego okresu ubezpieczenia w przypadku nieprzedłużenia umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na 

kolejny okres
• w dniu, w którym upłynął termin zapłaty składki ubezpieczeniowej w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Towarzystwo  
• w dniu zgonu Ubezpieczonego

• 
 Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo:
• odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia 
• wypowiedzenia na piśmie umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania, z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia (wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym 
złożone zostało wypowiedzenie umowy)

• 
 Jak zawnioskować o wypłatę świadczenia?

• Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia powinna złożyć pisemne zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową

• W zależności od zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia roszczenia, do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa potrzebne 
są dokumenty wskazane w § 14 ust. 4 OWUIK

• Pełne informacje dotyczące określenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń, zasad ustalania i wypłaty świadczenia 
wskazane są w § 13 oraz w § 14 OWUIK


