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§ 6. Ochrona ubezpieczeniowa

Do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy dodat-
kowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące ochrony ubezpiecze-
niowej udzielanej na podstawie umowy głównej. 

§ 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy dodatkowej

1. Do rozwiązania umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowie-
nia dotyczące rozwiązania umowy głównej.

2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również z dniem: 

1) przekształcenia umowy głównej w umowę bezskładkową, 

2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej, 

3) śmierci Ubezpieczonego,

4) najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez  
Ubezpieczonego 65. roku życia. 

§ 8. Suma ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej

1. Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana z Ubezpieczającym przy 
zawieraniu umowy dodatkowej.

2. Suma ubezpieczenia z umowy dodatkowej ulega zmianom według
takich samych zasad, jak zasady zmiany gwarantowanej sumy 
ubezpieczenia umowy głównej zawarte w ogólnych warunkach
umowy głównej. Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia skutkuje
zmianą wysokości składki ubezpieczeniowej. Kwota zmiany składki
ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie kwoty zmiany sumy
ubezpieczenia, aktualnej częstotliwości opłacania składek, aktual-
nego wieku Ubezpieczonego, czasu jaki pozostał do końca okresu
ubezpieczenia oraz wyników oceny ryzyka dotyczących kwoty zmiany 
sumy ubezpieczenia. Nowa wysokość składki ubezpieczeniowej:

1) w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia, stanowi sumę 
dotychczasowej wysokości składki i kwoty zmiany składki 
ubezpieczeniowej, 

2) w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia, stanowi różnicę
pomiędzy dotychczasową wysokością składki, a kwotą zmiany
składki ubezpieczeniowej.

§ 9.  Składka ubezpieczeniowa z tytułu umowy
dodatkowej 

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy dodat-
kowej jest ustalana na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia
z umowy dodatkowej, okresu ubezpieczenia umowy dodatkowej,
częstotliwości opłacania składek, wieku Ubezpieczonego w dniu
złożenia wniosku o zawarcie umowy dodatkowej oraz wyników oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego. 

2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu składki ubezpieczenio-
wej należnej z tytułu umowy dodatkowej mają zastosowanie posta-
nowienia dotyczące składki należnej z tytułu umowy głównej. 

3. Wysokość składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej
wskazana jest w polisie.

Ubezpieczenie dodatkowe 
na wypadek śmierci
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego 
(ALC/1/2013)

§ 1. Postanowienia wstępne

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek 
śmierci stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych 
z  Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia EMERYTURA BEZ 
OBAW oraz OSZCZĘNOŚCI NA PLUS.

§ 2. Definicje

1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia 
oznaczają:

1) OWUD – Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypa-
dek śmierci; 

2) suma ubezpieczenia – kwota określona w polisie, wypłacana
w przypadkach określonych w OWUD;

3) umowa dodatkowa – umowa ubezpieczenia zawierana na pod-
stawie OWUD;

4) umowa główna – umowa ubezpieczenia na życie zawierana
z Prudential na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na 
życie EMERYTURA BEZ OBAW  oraz OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS.

2. Jeżeli niniejsze OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane 
w OWU umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym
samym znaczeniu.

§ 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony

1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy dodatkowej może
zostać objęty Ubezpieczony w umowie głównej, który w dniu złoże-
nia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy dodatkowej 
ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 61. roku życia. 

2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażo-
nym z tytułu umowy głównej.

§ 4. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej

1. Przedmiotem ubezpieczenia umowy dodatkowej jest życie Ubezpie-
czonego. 

2. Zakres ubezpieczenia umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpie-
czonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej na pod-
stawie tej umowy dodatkowej.

§ 5. Zawarcie umowy dodatkowej

1. Do zawarcia umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia
dotyczące zawarcia umowy głównej, w szczególności dotyczące
trybu zawarcia umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpie-
czonego związanych z deklaracją ryzyka ubezpieczeniowego oraz
daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia
umowy dodatkowej, nie może być krótszy niż 5 lat i nie może być
dłuższy niż do rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez 
Ubezpieczonego 65. roku życia.

2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z umową główną lub 
w trakcie jej trwania. O
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4. Prudential nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego w części
dotyczącej podwyższonej sumy ubezpieczenia zgodnie z postano-
wieniami § 16 OWU umowy głównej, jeżeli śmierć Ubezpieczonego 
zaszła w wyniku okoliczności, o które Prudential zapytywał przed
wyrażeniem zgody na zmianę umowy ubezpieczenia poprzez pod-
wyższenie sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3 
OWU umowy głównej i które nie zostały podane do wiadomości
Prudential albo podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli.

5. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest
skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności.

6. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Prudential nie ma zasto-
sowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat 
od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zmiany umowy dodatkowej 
zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3 OWU umowy głównej.

§ 14.  Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego
z tytułu umowy dodatkowej

1. Do wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego należnego 
na podstawie umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia 
dotyczące wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego na 
podstawie umowy głównej, z zastrzeżeniem, że do świadczenia 
z tytułu umowy dodatkowej nie stosuje się postanowień § 37 OWU
dotyczących wypłaty zaliczek na poczet świadczenia. 

2. Wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia Uposażony powinien złożyć 
wymagane dokumenty. Lista wymaganych dokumentów jest
dostępna na stronie internetowej  Prudential, za pośrednictwem 
infolinii Prudential oraz w placówkach Prudential.

§ 15. Treść umowy dodatkowej

Treść umowy dodatkowej określa polisa oraz OWUD, a w zakresie w nich 
nieuregulowanym postanowienia umowy głównej. 

§ 16. Wejście w życie OWUD

OWUD mają zastosowanie do umów dodatkowych zawieranych od dnia 
18 lutego 2013 roku. 

§ 10. Indeksacja

1. Do indeksacji składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy
dodatkowej i podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku indeksa-
cji składki, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące indek-
sacji składki należnej z tytułu umowy głównej. 

2. Obliczenie kwoty podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku
indeksacji  jest dokonywane na podstawie różnicy pomiędzy składką 
ubezpieczeniową po indeksacji i przed indeksacją, czasu jaki pozostał  
do końca okresu ubezpieczenia, wyników oceny ryzyka z dnia zawar-
cia umowy, aktualnej częstotliwości opłacania składki oraz wieku
Ubezpieczonego w dniu dokonania indeksacji. Nowa wysokość sumy 
ubezpieczenia stanowi sumę dotychczasowej sumy ubezpieczenia
oraz kwoty podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji.

§ 11. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej

W razie śmierci Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony  
ubezpieczeniowej zostanie wypłacone świadczenie w kwocie równej 
sumie ubezpieczenia obowiązującej w dniu jego śmierci. 

§ 12. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, 
jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem: 

1) samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia 
umowy dodatkowej, 

2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego
w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamiesz-
kach lub aktach terroru.

§ 13.  Podanie nieprawdy przy zawieraniu lub
zawieraniu umowy w przedmiocie zmiany 
umowy dodatkowej

1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypła-
cone, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem okoliczności nie-
podanych do wiadomości Prudential, o które Prudential zapytywał
we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej lub w innych pismach
przy zawieraniu umowy dodatkowej albo podanych niezgodnie 
z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 

2. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest
skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 

3. Wyłączenie odpowiedzialności Prudential, o którym mowa w ust. 1
nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po
upływie 3 lat od zawarcia umowy dodatkowej. 

Abhishek Bhatia
Dyrektor Oddziału 

Andrzej Gładysz
Zastępca Dyrektora Oddziału
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