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INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE UBEZPIECZAJĄCEGO
BRP-0716

Rodzaj informacji
Numer jednostki
redakcyjnej z wzorca
umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych

4. Wartości wykupu ubezpieczenia w poszczególnych
okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej 
oraz okresu, w którym roszczenie o wypłatę wartości
wykupu nie przysługuje

§ 2, § 3, § 7

§ 5
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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
UBEZPIECZAJĄCEGO
BRP-0716

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na życie
Ubezpieczającego o symbolu BRP-0716 (zwane dalej OWDU) mają
zastosowanie w przypadku rozszerzenia zakresu odpowiedzialności
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group, zwanego dalej Towarzystwem, z tytułu Umów
podstawowych zawieranych na podstawie odpowiednich Ogólnych
warunków indywidualnych ubezpieczeń na życie (zwanych dalej OWU).
2. Do Ubezpieczenia dodatkowego stosuje się wprost albo odpowiednio
postanowienia OWU, o ile OWDU nie stanowią inaczej.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, rozszerzenie zakresu
odpowiedzialności Towarzystwa o dodatkowe indywidualne
ubezpieczenie na życie Ubezpieczającego (zwane dalej Ubezpieczeniem
dodatkowym) może nastąpić, o ile OWU nie stanowią inaczej, 
na wniosek Ubezpieczającego za zgodą Towarzystwa:
1) z Dniem początku odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
podstawowego, albo
2) w Rocznicę ubezpieczenia Ubezpieczenia podstawowego
oraz
3) o ile Ubezpieczający jest osobą fizyczną inną niż Ubezpieczony.
4. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Towarzystwa jest możliwe,
jeżeli w Dniu początku odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego Wiek Ubezpieczającego wynosi nie mniej niż 18 lat 
oraz nie więcej niż 57 lat. 

§ 2. DEFINICJE
1. Terminy oraz nazwy użyte w OWDU oznaczają:
1) Okres ubezpieczenia dodatkowego – okres obejmowania
Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo 
na podstawie OWDU, liczony od Dnia początku odpowiedzialności 
z tytułu Ubezpieczenia podstawowego albo od Rocznicy ubezpieczenia,
na którą rozszerzono zakres odpowiedzialności Towarzystwa o zakres
Ubezpieczenia dodatkowego do wcześniejszego z dni:
a) dnia wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego zgodnie z postanowieniami OWDU,
b) wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia podstawowego,
c) ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia dodatkowego.
W Okresie ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczający zobowiązany
jest do opłacania Składki ochronnej dobrowolnej.
2) Składka ochronna dobrowolna – kwota, będąca częścią Składki
regularnej, należna z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego w Okresie
ubezpieczenia dodatkowego, służąca pokryciu kosztów ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego.
3) Wiek – różnica pomiędzy danym rokiem kalendarzowym a rokiem
urodzenia Ubezpieczającego.
2. Terminy oraz nazwy używane w OWDU i niezdefiniowane w ust. 1
powyżej otrzymują znaczenie nadane im w OWU.

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES
ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 
1. Przedmiotem Ubezpieczenia dodatkowego jest życie
Ubezpieczającego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego.
2. Zakres odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego obejmuje śmierć Ubezpieczającego w Okresie
ubezpieczenia dodatkowego.
3. W przypadku śmierci Ubezpieczającego w Okresie ubezpieczenia
dodatkowego, z zastrzeżeniem ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności
wskazanych w § 5 OWDU, Towarzystwo wypłaci Uposażonym,
każdemu w części ustalonej przez Ubezpieczającego  albo osobom
uprawnionym do Świadczenia, na zasadach określonych w OWDU,
Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego potwierdzonej w Polisie i aktualnej na dzień śmierci
Ubezpieczającego.

§ 4. ZASADY OPŁACANIA SKŁADKI OCHRONNEJ
DOBROWOLNEJ
1. Składka ochronna dobrowolna należna z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego powiększa Składkę podstawową należną z tytułu
Ubezpieczenia podstawowego i stanowi wraz z nią Składkę regularną
należną z tytułu Umowy ubezpieczenia, która płatna jest na zasadach
określonych w OWU oraz w terminach i z częstotliwością
potwierdzoną w Polisie dla Składki regularnej.
2. W okresie wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 OWDU,
Składka ochronna dobrowolna nie jest należna.

§ 5. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
TOWARZYSTWA
1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego
jest wyłączona na mocy postanowień OWU w następujących
przypadkach:
1) w okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych,
2) w okresie, gdy Umowa ubezpieczenia jest umową ubezpieczenia
bezskładkowego z ograniczonym zakresem odpowiedzialności,
o ile OWU nie stanowią inaczej.
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci
Ubezpieczającego, jeżeli śmierć Ubezpieczającego zaszła w następstwie
lub spowodowana została lub nastąpiła w związku z:
1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym,
Aktem terroryzmu lub czynnym udziałem Ubezpieczającego 
w rozruchach, buntach, zamieszkach bądź aktach przemocy, a także
masowym skażeniem radioaktywnym, biologicznym, chemicznym bądź
katastrofą nuklearną,
2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczającego
umyślnego przestępstwa,
3) samobójstwem Ubezpieczającego popełnionym w okresie
pierwszych 2 lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia, niezależnie 
od stanu jego poczytalności.



§ 6. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 
TOWARZYSTWA
1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego
rozpoczyna się: 
1) w Dniu początku odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
podstawowego nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po Dniu
zapłaty pierwszej Składki ochronnej dobrowolnej należnej z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego, będącej częścią Składki regularnej, albo
2) w Rocznicę ubezpieczenia, na którą dokonano rozszerzenia zakresu
ochrony ubezpieczeniowej o Ubezpieczenie dodatkowe, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po Dniu zapłaty Składki ochronnej
dobrowolnej należnej z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego, będącej
częścią Składki regularnej.
2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego
wygasa nie później niż:
1) w ostatnim dniu odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia podstawowego,
2) w ostatnim dniu odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego,
3) w dniu śmierci Ubezpieczającego,
4) w dniu poprzedzającym dzień zmiany Umowy ubezpieczenia 
na umowę ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem
odpowiedzialności, o ile OWU tak stanowią,
5) w dniu poprzedzającym dzień początku okresu zawieszenia Składek
regularnych, o ile OWU tak stanowią,
6) w ostatnim dniu miesiąca, w którym złożono oświadczenie 
o rezygnacji z Ubezpieczenia dodatkowego – w przypadku złożenia
oświadczenia o rezygnacji z Ubezpieczenia dodatkowego,
7) w przeddzień Rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku
kalendarzowym, w którym Ubezpieczający kończy 67 rok życia, 
nie później niż z ostatnim dniem okresu, za który zapłacono należną
Składkę regularną w pełnej wysokości,
8) w dniach wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
podstawowego określonych w OWU.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego, która wygasła z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 4) 
i pkt 5) powyżej, może zostać wznowiona, o ile OWU tak stanowią, 
za zgodą Towarzystwa i na warunkach ustalonych pisemnie 
z Towarzystwem.

§ 7. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
1. Świadczenie z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego Towarzystwo
wypłaca na podstawie wniosku o wypłatę Świadczenia na zasadach
określonych w OWU, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Do wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczającego należy dołączyć:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika jednostki
terenowej Towarzystwa, urzędnika administracji publicznej 
lub notariusza kopię dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego 
lub paszportu osoby składającej wniosek,
2) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczającego,
3) dokumenty informujące o przyczynie zgonu Ubezpieczającego:
a) kartę zgonu z podaną przyczyną zgonu (wystawioną przez lekarza
stwierdzającego zgon),
b) adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczający był
zarejestrowany i leczony,
4) numer rachunku bankowego, na który Towarzystwo dokona wypłaty
Świadczenia, o ile wypłata ma być dokonana na rachunek bankowy.

§ 8. ZASADY WSKAZYWANIA UPOSAŻONYCH
1. Ubezpieczający ma prawo wskazać jednego lub więcej Uposażonych
na wypadek swojej śmierci, a także odwołać lub zmienić wskazanie
Uposażonego.
2. Ubezpieczający powinien określić udział każdego z Uposażonych 
w kwocie Świadczenia, przy czym suma udziałów w kwocie
Świadczenia musi wynosić 100%.
3. Jeżeli Ubezpieczający wskazał kilku Uposażonych, nie oznaczając ich
udziału w kwocie Świadczenia, uważa się, że ich udziały są równe. Jeżeli
Ubezpieczający określił udział w kwocie Świadczenia tylko niektórym
wskazanym Uposażonym przyjmuje się, że udział w kwocie
Świadczenia pozostałych osób jest równy zero. Jeżeli suma wskazanych
udziałów w kwocie Świadczenia nie jest równa 100%, przyjmuje się, 
że udziały tych osób w kwocie należnego Świadczenia wyznaczane są
przy zachowaniu wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania
Ubezpieczającego.
4. Wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne jeżeli Uposażony
zmarł przed śmiercią Ubezpieczającego albo jeżeli umyślnie przyczynił
się do jego śmierci.
5. Jeżeli Ubezpieczający wskazał kilku Uposażonych, a na dzień śmierci
Ubezpieczającego wskazanie któregokolwiek Uposażonego stało się
bezskuteczne, zgodnie z ust. 4 powyżej, wówczas przypadająca mu
część Świadczenia zostanie wypłacona pozostałym Uposażonym 
w proporcji wynikającej ze wskazania Ubezpieczającego.
6. Jeżeli Ubezpieczający nie wskazał Uposażonych lub wskazanie
wszystkich Uposażonych stało się bezskuteczne zgodnie z ust. 4
powyżej, wówczas Świadczenie przysługuje członkom rodziny
Ubezpieczającego w następującej kolejności pierwszeństwa:
1) małżonek zmarłego,
2) dzieci zmarłego, w tym dzieci przysposobione,
3) wnuki zmarłego,
4) rodzice zmarłego,
5) rodzeństwo zmarłego,
6) dzieci rodzeństwa zmarłego,
inni niż wskazani w pkt 1) – 6) powyżej spadkobiercy
Ubezpieczającego. Każda z wymienionych powyżej grup może nabyć
prawo do Świadczenia w swojej kolejności pod warunkiem, 
że wcześniej nikt nie nabył prawa do Świadczenia. Jeżeli w danej grupie
jest więcej niż jedna osoba, to kwota Świadczenia jest dzielona 
na równe części dla każdej z tych osób.

§ 9. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE OWDU
OWDU w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/03/2016 Zarządu
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group z dnia 17 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 
1 kwietnia 2016 r. i mają zastosowanie do Ubezpieczeń dodatkowych,
w których początek odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego przypada w dniu 1 maja 2016 r. 
lub w terminie późniejszym.
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Artur Borowiński Piotr Tański
Prezes Zarządu Członek Zarządu


