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Rozdział i PoStanowienia ogólne

§ 1

niniejsze ogólne warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie „inter GrUPa”, zwane 

dalej owU umowy podstawowej, stosuje się w umowach grupowego ubezpieczenia 

na życie zawieranych przez towarzystwo Ubezpieczeń inter-Życie Polska spółka akcyjna, 

zwane dalej „inter-Życie Polska”, a Ubezpieczającymi.

Rozdział ii definicje

§ 2

terminy oraz nazwy użyte w owU umowy podstawowej, polisie oraz innych dołączonych 

dokumentach oznaczają:

1) data wymagalności składki ubezpieczeniowej – określona w polisie data, 

do której Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej;

2) deklaracja przystąpienia – formularz inter-Życie Polska, na którym osoba 

fizyczna wyraża wolę objęcia jej ochroną ubezpieczeniową, akceptuje warunki 

umowy ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia;

3) karencja – wskazany w niniejszym owU okres, w czasie którego odpowiedzialność 

inter-Życie Polska ograniczona jest do zdarzeń będących wyłącznym następstwem 

nieszczęśliwego wypadku;

4) nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, występu-

jące w sposób nagły, niezależnie od woli ubezpieczonego, prowadzące do śmierci, 

lub uszkodzenia ciała albo naruszenia funkcji życiowych ubezpieczonego; 

 za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się: zawału serca, udaru mózgu oraz innych 

chorób występujących nagle;

5) okres rozliczeniowy – w zależności od częstotliwości opłacania składki ubezpie-

czeniowej, każdy: miesiąc, kwartał, półrocze, rok trwania ubezpieczenia, poczynając 

od daty zawarcia umowy ubezpieczenia;

6) okres odpowiedzialności inteR-ŻYcie Polska – czas trwania odpowiedzialności 

inter-Życie Polska w stosunku do Ubezpieczonego określony przez daty początku 

i końca odpowiedzialności;

7) polisa – dokument ubezpieczenia wystawiony przez inter-Życie Polska potwier-

dzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

8) rocznica polisy – każda kolejna rocznica określonego w polisie początku umowy 

ubezpieczenia;

9) składka ubezpieczeniowa – kwota należna inter-Życie Polska, którą z tytułu 

zawartej umowy ubezpieczenia zobowiązany jest opłacać Ubezpieczający w zamian 

za udzielaną ochronę ubezpieczeniową;

10) suma ubezpieczenia – określona w polisie kwota, będąca podstawą do wyzna-

czenia wysokości świadczenia, które inter-Życie Polska zobowiązuje się wypłacić 

w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową;

11) świadectwo ubezpieczenia – dokument ubezpieczenia wystawiony przez 

inter-Życie Polska dla każdego Ubezpieczonego potwierdzający objęcie Ubezpie-

czonego ochroną ubezpieczeniową;

12) Ubezpieczający – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub podmiot nie posiadający 

osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do zapłaty 

składki ubezpieczeniowej;

13) Ubezpieczony – osoba fizyczna pozostająca z Ubezpieczającym w stosunku 

prawnym (w szczególności: w stosunku zatrudnienia lub członkostwa) lub innym 

stosunku zaakceptowanym przez inter-Życie Polska, która przez złożenie deklaracji 

przystąpienia wyraziła wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia;

14) Uposażony – osoba imiennie wskazana przez Ubezpieczonego w deklaracji 

przystąpienia lub innym dokumencie, uprawniona do otrzymania świadczenia 

na wypadek śmierci Ubezpieczonego;

15) umowa ubezpieczenia – umowa zawarta na wniosek Ubezpieczającego na pod-

stawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (umowa podstawowa) 

i potwierdzona polisą; umowa może zostać rozszerzona o umowy zawarte na podstawie 

odrębnych warunków ubezpieczenia dodatkowego (umowy dodatkowe);

16) wiek Ubezpieczonego – wiek Ubezpieczonego ustalany jest jako różnica pomiędzy 

aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia Ubezpieczonego.

Rozdział iii PRzedmiot i zakReS UbezPieczenia

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

2. zakres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności wskazanych 

w niniejszym owU, obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności 

inter-Życie Polska.

3. na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą inter-Życie Polska, przedmiot i zakres 

ubezpieczenia może zostać rozszerzony poprzez zawarcie umów dodatkowych.

Rozdział iV Świadczenia z tYtUłU UmowY UbezPieczenia

§ 4

inter-Życie Polska wypłaca świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wysoko-

ści określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą sumy ubezpieczenia 

na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

Rozdział V wYłączenia i ogRaniczenia odPowiedzialnoŚci

§ 5

1. inter-Życie Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeżeli śmierć 

Ubezpieczonego nastąpiła pośrednio lub bezpośrednio wskutek:

1) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego 

w okresie 2 lat od początku odpowiedzialności w stosunku do tego Ubezpieczonego; 

2) działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego udziału Ubezpie-

czonego w aktach przemocy, zamieszkach lub masowych rozruchach społecznych;

3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełnia-

jącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.

2. inter-Życie Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego 

w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w trakcie trwania karencji 

oraz po jej upływie, jeżeli nieszczęśliwy wypadek wystąpił:

1) przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez inter-Życie 

Polska na podstawie niniejszej umowy w stosunku do Ubezpieczonego;

2) w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego 

udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, zamieszkach lub masowych 

rozruchach społecznych;

3) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego 

czynu spełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa; 

4) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, jeżeli Ubezpieczony 

nie posiadał uprawnień określonych w stosowych przepisach prawa do prowadzenia 

danego pojazdu lub jeżeli Ubezpieczony prowadząc pojazd był w stanie po 

użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości;

5) podczas gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narko-

tyków, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
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przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nie przepisanych przez lekarza 
lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza;

6) w wyniku samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo 
usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego;

7) bezpośrednio w związku z zatruciem Ubezpieczonego spowodowanym spoży-
ciem alkoholu, użyciem narkotyków, substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków 
nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza;

8) w związku z udziałem Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych 
o ryzykownym charakterze, takich jak: wyścigi samochodowe, sporty motorowe 
i motorowodne, spadochroniarstwo, nurkowanie, lotniarstwo, paralotniarstwo, 
wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki 
na gumowej linie (bungee jumping);

9) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami lecz-
niczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykony-
wane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego 
wypadku;

10) w wyniku chorób i stanów chorobowych, nawet takich, do ujawnienia których 
doszło w sposób nagły;

11) w wyniku wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był pasażerem nielicen-
cjonowanych linii lotniczych.

§ 6

1. na zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową obowiązuje 3 miesięczna karencja, 
z zastrzeżeniem ust. 4, która rozpoczyna się z dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową i ma zastosowanie, jeżeli:

1) Ubezpieczony pozostawał z Ubezpieczającym w stosunku prawnym w dniu 
zawarcia umowy podstawowej, a deklarację przystąpienia Ubezpieczony 
podpisał po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy podstawowej;

2) stosunek prawny łączący Ubezpieczonego z Ubezpieczającym powstał po 
dniu zawarcia umowy podstawowej, a deklarację przystąpienia Ubezpieczony 
podpisał po upływie 3 miesięcy od dnia powstania tego stosunku.

2. Dla osób, które pozostawały w stosunku prawnym z Ubezpieczającym w dniu 
zawarcia umowy podstawowej i w tym dniu przebywającym na urlopie macierzyń-
skim, wychowawczym, zwolnieniu lekarskim lub były hospitalizowane, początek 
3 miesięcznego okresu na przystąpienie do umowy podstawowej, o którym mowa 
w ust. 1, przypada na pierwszy dzień miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 
dana osoba powróciła do pracy.

3. w przypadku osoby, która bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy podsta-
wowej była objęta przez inter-Życie Polska u tego samego Ubezpieczającego 
ochroną ubezpieczeniową z tytułu innej umowy podstawowej, ale z niższą sumą 
ubezpieczenia – 3 miesięczną karencję stosuje się do różnicy pomiędzy aktualną 
a poprzednią sumą ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. karencji nie stosuje się, jeżeli śmierć Ubezpieczonego spowodowana była nieszczę-
śliwym wypadkiem.

Rozdział Vi zawaRcie UmowY UbezPieczenia i PRzYStęPowa-
nie do UbezPieczenia

§ 7

1. Podstawą zawarcia Umowy ubezpieczenia jest przekazanie przez podmiot zamie-
rzający zawrzeć umowę ubezpieczenia na rachunek bankowy inter-Życie Polska 
kwoty na poczet pierwszej składki i złożenie następujących dokumentów:

1) wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia podpisanego przez podmiot zamie-
rzający zawrzeć umowę ubezpieczenia;

2) deklaracji przystąpienia podpisanych przez poszczególnych Ubezpieczonych; 
ilość złożonych deklaracji musi odpowiadać liczbie osób zgłoszonych przez 
podmiot zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia do umowy ubezpieczenia 
zgodnie z imiennym wykazem ubezpieczonych, o którym mowa w pkt 3);

3) imienny wykaz osób ubezpieczonych, za które została przekazana kwota 
na poczet pierwszej składki;

4) innych dokumentów – na żądanie inter-Życie Polska – mających wpływ na moż-
liwość zawarcia umowy ubezpieczenia lub ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

2.  Przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia inter-Życie Polska 
przekazuje podmiotowi, który zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia ogólne 
warunki ubezpieczenia oraz obowiązujące formularze.

3.  Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli w chwili złożenia przez Ubez-
pieczającego wniosku o ubezpieczenie wolę przystąpienia do niej zadeklarują 
co najmniej 3 osoby.

4.  inter-Życie Polska zastrzega sobie prawo do oceny poziomu ryzyka ubezpiecze-
niowego na podstawie stanu zdrowia zgłoszonych osób i rodzaju wykonywanej 
przez nich pracy. w przypadku konieczności przeprowadzenia badań medycznych, 
koszt badań ponosi inter-Życie Polska.

5.  w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka inter-Życie Polska może zaproponować 
podmiotowi zamierzającemu zawrzeć umowę ubezpieczenia zawarcie umowy ubez-
pieczenia na warunkach odbiegających od wskazanych we wniosku o ubezpieczenie.

6.  inter-Życie Polska może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia. w takim przypadku 
inter-Życie Polska zwróci podmiotowi zamierzającemu zawrzeć umowę ubezpieczenia 
wniesione przez niego kwoty na poczet pierwszej składki w pełnej wysokości.

7.  Potwierdzeniem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest polisa wystawiona 
przez inter-Życie Polska.

8.  Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia polisy Ubezpie-
czającemu, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność inter-Życie Polska w stosunku 
do poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna się nie wcześniej niż w dacie 
wskazanej w § 19 ust. 1 i 2, niniejszych owU.

§ 8

1.  Do Umowy ubezpieczania podstawowego wraz z jej zawarciem lub w trakcie 
jej trwania może przystąpić osoba,  która w dniu złożenia deklaracji przystąpienia:

1)  ukończyła 15 lat i nie ukończyła 65 roku życia;

2)  spełnia warunek określony w § 2 pkt 13);

2.  składając deklarację przystąpienia osoba przystępująca do Umowy ubezpieczenia, 
wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych 
w umowie ubezpieczenia, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

3.  Potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego jest świadectwo 
ubezpieczenia wystawione przez inter-Życie Polska, dla każdego Ubezpieczonego.

4. w przypadku przedłużenia umowy na kolejny roczny okres inter-Życie Polska nie  
wymaga ponownego składania przez Ubezpieczonych deklaracji przystąpienia.

5.  Ubezpieczony ma prawo w każdej chwili odstąpić od Umowy ubezpieczenia, 
przez złożenie Ubezpieczającemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji. złożenie 
oświadczenia o rezygnacji wywołuje skutek w postaci zakończenia ochrony ubez-
pieczeniowej, zgodnie z zapisami § 20 ust. 1 pkt 1) niniejszego owU.

§ 9

1. inter-Życie Polska zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na przystąpienie 
do umowy ubezpieczenia osoby zgłoszonej przez Ubezpieczającego, która posiada 
już ochronę ubezpieczeniową w inter-Życie Polska z tytułu innej grupowej Umowy 
ubezpieczenia, lub w przypadku której nie może zaakceptować ryzyka ubezpiecze-
niowego. o fakcie tym inter-Życie Polska poinformuje Ubezpieczającego na piśmie.
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2.  jeżeli osoba przystępującą do Umowy ubezpieczenia, w chwili podpisywania dekla-
racji przystąpienia przebywała na zwolnieniu lekarskim lub była hospitalizowana, 
złożone przez nią oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia 
nie wywołuje skutków prawnych.

3.  w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, inter-Życie Polska 
zwróci Ubezpieczającemu kwoty na poczet pierwszej składki w pełnej wysokości.

Rozdział Vii czaS tRwania UmowY 

§ 10

1.  Umowa ubezpieczenia podstawowego zawierana jest na okres 1 roku.

2.  Umowa ubezpieczenia podstawowego zostaje przedłużona, na kolejny roczny okres, 
o ile żadna ze stron nie postanowi inaczej. oświadczenie wyrażające wolę nieprze-
dłużania umowy na kolejny okres powinno być złożone na piśmie do wiadomości 
drugiej strony na 30 dni przed rocznicą polisy.

Rozdział Viii odStąPienie i wYPowiedzenie UmowY 

§ 11

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, 
gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od zawarcia umowy. w przypadku odstąpienia 
przez Ubezpieczającego inter-Życie Polska zwraca Ubezpieczającemu składkę pomniej-
szoną o składkę za okres, w którym inter-Życie Polska udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 12

1.  Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpiecza-
jącego z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. wypowiedzenie 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. okres wypowiedzenia rozpoczyna 
bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym inter-Życie 
Polska otrzymał oświadczenie Ubezpieczającego o wypowiedzeniu.

2.  Umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego 
w przypadku:

1)  nie zapłacenia w dodatkowym wyznaczonym przez inter-Życie Polska terminie 
składki za wszystkich Ubezpieczonych – umowa ubezpieczenia rozwiązuje 
się z upływem ostatniego dnia w pełni opłaconego okresu;

2)  gdy liczba Ubezpieczonych zmniejszy się poniżej 3 osób. Umowa zostaje 
rozwiązana ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, przed 
którym liczba osób Ubezpieczonych spadła poniżej 3 osób.

3.  wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 
zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres wypowiedzenia.

Rozdział iX zmiana UmowY
§ 13

1.  wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia ustalane są w drodze negocjacji i wyma-
gają, pod rygorem nieważności, pisemnej akceptacji obydwu stron umowy.

2.  wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia mogą być dokonywane wyłącznie 
w rocznicę polisy.

3.  inter-Życie Polska potwierdza wprowadzenie zmian w umowie ubezpieczenia 
przez wystawienie polisy.

Rozdział X SUma UbezPieczenia

§ 14

1.  suma ubezpieczenia stanowi podstawę do ustalenia świadczeń z umowy ubezpieczenia.

2. suma ubezpieczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową wskazana  
jest we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a następnie potwierdzona 
zostaje w polisie.

3.  suma ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia. 

Rozdział Xi Składka UbezPieczeniowa

§ 15

1.  składka ubezpieczeniowa należna z tytułu umowy ubezpieczenia jest ustalana 
na podstawie taryfy obowiązującej w inter-Życie Polska na dzień zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

2.  wysokość składki określa inter-Życie Polska w zależności od wysokości sumy 
ubezpieczenia, zakresu umów ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń, 
częstotliwości opłacania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej 
osób przystępujących do umowy ubezpieczenia.

3.  składka ubezpieczeniowa stanowi iloczyn wartości składki ubezpieczeniowej usta-
lonej dla umowy ubezpieczenia podstawowego i umów dodatkowych oraz liczby 
Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową.

§ 16

1.  wysokość składki obowiązującej w umowie ubezpieczenia określona jest we wniosku 
o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.

2.  częstotliwość opłacania składki oraz termin przekazywania składek określone 
są we wniosku o zwarcie umowy i potwierdzone polisą.

§ 17

1.  składka ubezpieczeniowa jest płatna z góry w pełnej wymaganej kwocie.

2.  składka ubezpieczeniowa, opłacana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez inter-Życie Polska.

3.  składka może pochodzić ze środków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

4.  za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej, uznaje się datę jej wpływu na rachunek 
inter-Życie Polska.

5.  składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.

§ 18

1.  w przypadku powstania zaległości w opłacaniu całości lub części składek, dłuższej 
niż 7 dni, inter-Życie Polska wzywa Ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości 
wyznaczając w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz informując 
o skutkach nieopłacenia składki, określonych w § 12 ust. 2 pkt 1).

2.  w przypadku zaległości w opłacaniu składek wpłacane przez Ubezpieczającego 
kwoty przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości.

Rozdział Xii Początek i koniec odPowiedzialnoŚci  
inteR-ŻYcie PolSka

§ 19

1.  odpowiedzialność inter-Życie Polska w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna 
się nie wcześniej niż w dniu określonym w polisie jako początek Umowy ubezpieczenia.

2.  o ile nie ustalono inaczej, odpowiedzialność inter-Życie Polska w stosunku 
do Ubezpieczonego rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, 
jeśli spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1)  przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego Ubezpieczony wyraził wolę 
przystąpienia od Umowy ubezpieczenia przez złożenie podpisu na deklaracji 
przystąpienia i złożenie jej u Ubezpieczającego, a Ubezpieczający zgłosił danego 
Ubezpieczonego do Umowy ubezpieczenia w  inter-Życie Polska;

2)  kwota na poczet pierwszej składki za danego Ubezpieczonego wraz z wykazem 
osób, za które przekazano kwotę na poczet pierwszej składki, została przekazana 
nie później niż w przypadającym w tym miesiącu kalendarzowym terminie 
przekazywania składki, z zastrzeżeniem ust. 1.
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3.  o ile nie ustalono inaczej, początek Umowy ubezpieczenia przypada pierwszego 

dnia miesiąca kalendarzowego, jeśli spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

1) przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego Ubezpieczający złożył 

w inter-Życie Polska dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) – 4);

2) kwota na poczet pierwszej składki, została przekazana na rachunek bankowy 

inter-Życie Polska nie później niż w przypadającym w tym miesiącu kalen-

darzowym terminie przekazywania składki.

§ 20

1.  odpowiedzialność inter-Życie Polska w stosunku do Ubezpieczonego kończy 

się z dniem zajścia jednego z następujących zdarzeń:

1) otrzymania przez inter-Życie Polska pisemnego oświadczenia Ubezpieczonego 

o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia;

2) śmierci Ubezpieczonego;

3) ostatniego dnia okresu, za który została przekazana ostatnia składka, z zastrze-

żeniem ust. 2;

4) rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony 

kończy 65 rok życia;

5) upływu okresu za jaki opłacono składkę, jeśli w tym okresie ustał stosunek 

prawny łączący Ubezpieczonego z Ubezpieczającym;

6) upływu okresu za jaki opłacono składkę, jeśli Ubezpieczony zrezygnował 

z ubezpieczenia podstawowego lub z umowy dodatkowej, jeżeli ogólne 

warunki umowy dodatkowej określają jednoznacznie, iż rezygnacja z umowy 

dodatkowej jest równoznaczna z rezygnacją z umowy podstawowej;

7) rozpoczęcia odpowiedzialności inter-Życie Polska z tytułu innej grupowej 

umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy inter-Życie Polska a Ubezpiecza-

jącym na podstawie niniejszych owU;

8) upływu okresu trwania umowy, ze skutkiem na jej ostatni dzień, w przypadku, 

gdy Umowa ubezpieczenia nie została przedłużona na kolejny okres;

9) upływu okresu wypowiedzenia umowy podstawowej lub umowy dodatkowej, 

jeżeli ogólne warunki umowy dodatkowej określają jednoznacznie, iż wypowie-

dzenie z umowy dodatkowej jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy 

podstawowej.

Rozdział Xiii PRawa i obowiązki StRon UmowY 

§ 21

1.  Ubezpieczający ma prawo przenieść, w całości lub części, prawa i obowiązki wynika-

jące z umowy na inny podmiot. w przypadku przeniesienia praw i obowiązków na 

inny podmiot z chwilą przeniesienia podmiot ten staje się Ubezpieczającym. Umowa 

dotycząca przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot musi być pisemnie 

zaakceptowana, pod rygorem nieważności, przez inter-Życie Polska.

2.  Ubezpieczający zobowiązany jest:

1)  przed zebraniem deklaracji przystąpienia, udostępnić Ubezpieczonym ogólne 

warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, na podstawie których zawarta 

została umowa ubezpieczenia;

2)  w ustalonych terminach przekazywać do inter-Życie Polska złożone przez 

Ubezpieczonych deklaracje przystąpienia wraz ze aktualnym wykazem Ubezpie-

czonych (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia wykaz winien obejmować 

wszystkie osoby zgłaszane do ubezpieczenia; kolejne wykazy winny zawierać 

wyłącznie zmiany na liście Ubezpieczonych – tj.: przystąpienia i wystąpienia 

z umowy ubezpieczenia);

3) informować inter-Życie Polska o wszelkich zmianach danych dotyczących 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonych i Uposażonych; 

4) przekazywać do inter-Życie Polska składki; w przypadku gdy składki pochodzą 

ze środków finansowych ubezpieczonych w terminie 7 dni od daty ich potrącenia 

lub wpłacenia przez Ubezpieczonych;

5)  na życzenie inter-Życie Polska przekazywać inne dokumenty niezbędne 

do prawidłowej realizacji umowy ubezpieczenia;

6)  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie umowy przez Ubezpieczają-

cego oraz poinformować Ubezpieczonych i inter-Życie Polska o wyznaczeniu 

i każdej zmianie tej osoby.

§ 22

1.  Ubezpieczony ma prawo:

1)  wskazać i dokonywać zmiany Uposażonych;

2)  żądać od inter-Życie Polska informacji o postanowieniach zawartej umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie dotyczącym 

praw i obowiązków Ubezpieczonego.

2.  Ubezpieczony jest zobowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu wszelkie zmiany danych 

zawartych w deklaracji przystąpienia.

§ 23

1.  inter-Życie Polska ma prawo do kontrolowania wykonywania przez Ubezpieczającego 

obowiązków wynikających z umowy oraz udzielania wytycznych w tym zakresie.

2.  inter-Życie Polska jest zobowiązane:

1) terminowo i prawidłowo wykonywać zobowiązania określone w umowie;

2) informować osobę, która wystąpiła z roszczeniem na piśmie lub w inny sposób, 

o ile osoba ta wyraziła na to zgodę, jakie dokumenty są niezbędne do ustalenia 

zobowiązania, jeśli czynności te są niezbędne do dalszego postępowania;

3) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach nie-

możności jego zaspokojenia;

4) udostępnić Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz osobie występującej 

z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpo-

wiedzialności inter-Życie Polska lub wysokości świadczenia;

5) udzielić na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej 

umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie w jakim dotyczy 

praw i obowiązków Ubezpieczonego.

3.  inter-Życie Polska zastrzega sobie prawo do odmowy udostępniania dokumentów 

i informacji, których udostępnienie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawa.

Rozdział XiV UPRawnieni do Świadczenia

§ 24

Prawo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażonemu 

z zastrzeżeniem § 26.

§ 25

1. Ubezpieczony wyznacza Uposażonych w deklaracji przystąpienia.

2. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie zmienić Uposażonych.

3.  jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a niektórzy z nich zmarli przed 

śmiercią Ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas przypada-

jąca im część świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego zostanie rozdzielona 

proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uposażonych.
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4.  jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych lub wszyscy Uposażeni zmarli przed 
śmiercią Ubezpieczonego albo utracili prawo do świadczenia, wówczas świad-
czenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego w następującej kolejności 
pierwszeństwa:

1) małżonek w całości;

2) dzieci w częściach równych;

3) rodzice w częściach równych;

4) inni ustawowi spadkobiercy Ubezpieczonego w częściach równych.

§ 26

Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego.

Rozdział XV wYPłata Świadczenia 

§ 27

1.  w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez inter-Życie Polska zawiadomienia o zajściu 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, inter-Życie Polska informuje o tym 
odpowiednio, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego do otrzymania 
świadczenia oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycz-
nego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także 
informuje pisemnie lub drogą elektroniczną osobę występującą z roszczeniem, jakie 
dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia. Przekazywanie informacji, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się po warunkiem, że inter-Życie 
Polska posiada adresy osób, do których informacje te powinny być skierowane.

2.  w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową inter-Życie 
Polska wypłaci uprawnionemu do świadczenia, świadczenie w wysokości sumy 
ubezpieczenia, na którą zostało ubezpieczone to zdarzenie.

3.  zgłaszając roszczenie o wypłatę świadczenia wnioskujący składa do inter-Życie 
Polska następujący komplet dokumentów:

1) pisemne zgłoszenie roszczenia na formularzu inter-Życie Polska;

2) akt zgonu Ubezpieczonego;

3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie było niemożliwe – dokumentację 
medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci, jeżeli śmierć była spowodowana 
nieszczęśliwym wypadkiem lub jeśli śmierć nastąpiła w pierwszych dwóch 
latach od początku odpowiedzialności inter-Życie Polska;

4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na życzenie 
inter-Życie Polska.

4.  inter-Życie Polska na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, decyduje 
o zasadności roszczenia.

§ 28

1.  inter-Życie Polska spełnia świadczenie najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością inter-Życie Polska.

2.  jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności inter-Życie Polska w stosunku do Ubezpieczonego albo wyso-
kości zobowiązania okazało się niemożliwe, inter-Życie Polska spełnia świadczenie 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie 
tych okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie 
wypłacona w terminie wskazanym w ust. 1.

3.  Świadczenie , o którym mowa w ust. 1 i 2, wypłacane jest w formie jednorazowej 
w pełnej należnej wysokości.

§ 29

1.  w przypadku, gdy inter-Życie Polska w związku z wykonywaniem zobowiązań 
wynikających z umowy zobowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty 

na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych do świadczenia, kwoty  

pobrane i odprowadzone przez inter-Życie Polska pomniejszają kwoty stosownych 

świadczeń wypłacanych przez inter-Życie Polska na podstawie umowy.

2.  opodatkowanie zobowiązań inter-Życie Polska regulują obowiązujące przepisy 

prawa dotyczące podatku dochodowego, w tym w szczególności przepisy ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 30

w przypadku, gdy świadczenie nie przysługuje w całości lub części, inter-Życie Pol-

ska informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na 

okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę 

wykonania zobowiązania.

Rozdział XVi PoStęPowanie ReklamacYjne 

§ 31

1.  Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uposażonemu przysługuje prawo składania 

skarg i zażaleń na piśmie do zarządu inter-Życie Polska, dotyczących realizacji 

przez inter-Życie Polska umowy ubezpieczenia.

2.  skargi i zażalenia należy przesyłać listem poleconym na adres siedziby towarzystwa 

Ubezpieczeń inter-Życie Polska s.a.

3.  skargi i zażalenia są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do zarządu 

inter-Życie Polska.

4.  jeżeli w terminie wskazanym w ust. 3 rozpatrzenie skargi lub zażalenia okaże się 

niemożliwe inter-Życie Polska powiadomi występującego o powodach przedłużenia 

terminu rozpatrzenia. w takim przypadku skarga lub zażalenie zostanie rozpatrzone 

w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym wyjaśnione zostaną wszystkie okoliczności 

niezbędne dla wyjaśnienia sprawy.

Rozdział XVii PoStanowienia końcowe 

§ 32

1.  wszelkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 

lub Uposażonego w związku z umową ubezpieczenia powinny być składane na adres 

siedziby inter-Życie Polska na piśmie pod rygorem nieważności, za potwierdzeniem 

odbioru lub przesłane listem poleconym.

2.  jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uposażony zmienił miejsce zamieszkania 

lub siedzibę i nie zawiadomił inter-Życie Polska o zmianie, to pisma wysyłane 

przez inter-Życie Polska pod ostatni znany adres wywierają skutki prawne. Dotyczy 

to również zmiany nazwy, pod którą działał Ubezpieczający albo nazwiska Ubez-

pieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego.

3.  jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uposażony bez uzasadnionej przyczyny 

uchyla się od odebrania korespondencji, to wysyłane przez inter-Życie Polska 

informacje i wezwania wywołują skutki prawne.

4.  wszystkie dokumenty dostarczone inter-Życie Polska przez Ubezpieczającego 

Ubezpieczonego lub uprawnioneego do świadczenia, w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy ubezpieczenia, stają się jej integralną częścią.

5.  niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego stanowią integralną część 

umowy ubezpieczenia.

6.  za pisemnym porozumieniem stron umowa ubezpieczenia może zostać zawarta 

na warunkach odbiegających od postanowień niniejszych ogólnych warunków 

ubezpieczenia.

7.  w przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, 

zobowiązania finansowe wynikające z umowy ubezpieczenia będą odpowiednio 



8

zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego, ogłoszonym przez narodowy 
bank Polski.

8.  w sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia podsta-
wowego mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej oraz inne właściwe przepisy prawa.

9.  językiem stosowanym w realizacji pomiędzy stronami w zakresie wynikającym 
z realizacji umowy ubezpieczenia jest język polski.

10.  Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć:

1) albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy dla miejsca 
siedziby inter-Życie Polska);

2) albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpiecza-
jącego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub osoby uprawnionej z umowy 
ubezpieczenia.

11.  ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie „inter GrUPa” zostały zatwier-
dzone Uchwałą zarządu inter-Życie Polska nr 14/2010 z dnia 17.09.2010 roku.

12.  niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia 
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 18.09.2010 roku.

towarzystwo Ubezpieczeń inter-Życie Polska s.a., al. jerozolimskie 172, 02–486 warszawa; tel. 022 333 75 00, fax 022 333 75 01; e-mail: zycie@interpolska.pl; nr krs 0000012649 sąd rejonowy 
dla m. st. warszawy, Xii wydział Gospodarczy krajowego rejestru sądowego; niP: 547–17–53–546; kapitał zakładowy wynosi 41,2 mln zł, jest zarejestrowany i w pełni opłacony.

aniela schreyner
Prezes zarządu

marcin zwara
członek zarządu
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