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§ 1. Postanowienia wstępne

Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania 
składek na wypadek śmierci stosuje się do dodatkowych umów ubezpie-
czenia zawieranych z Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia 
na życie i dożycie START W ŻYCIE.

§ 2. Definicje

1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia
dodatkowego oznaczają:
1) Okres ubezpieczenia – wskazany w Polisie czas, przez jaki

Prudential udziela ochrony ubezpieczeniowej;
2) Polisa – wydany Ubezpieczającemu dokument potwierdzający

zawarcie Umowy dodatkowej i zawierający jej szczegóły;
3) OWUD – Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia 

opłacania składek na wypadek śmierci; 
4) Składka – kwota wpłacana przez Ubezpieczającego z tytułu Umo-

wy dodatkowej w wysokości i terminach ustalonych przez strony,
na rachunek bankowy wskazany przez Prudential;

5) Świadczenie ubezpieczeniowe – przejęcie przez Prudential opła-
cania składek w przypadkach określonych w OWUD;

6) Ubezpieczający – osoba fizyczna, która zawarła z Prudential Umo-
wę główną oraz Umowę dodatkową i jest zobowiązana do opłaca-
nia Składek z tytułu tych umów;

7) Ubezpieczony – osoba fizyczna obejmowana ochroną z tytułu
Umowy dodatkowej, która w dniu złożenia wniosku o jej zawarcie 
nie ukończyła 66. roku życia i która jest jednocześnie Ubezpiecza-
jącym w Umowie głównej oraz Umowie dodatkowej; 

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

9) Umowa główna – umowa ubezpieczenia na życie i dożycie zawie-
rana z Prudential na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpiecze-
nia na życie START W ŻYCIE.

2. Jeżeli OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU Umo-
wy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu.

§ 3. Przedmiot i zakres Umowy dodatkowej

1. Przedmiotem ubezpieczenia Umowy dodatkowej jest życie Ubez-
pieczonego. 

2. Zakres ubezpieczenia Umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubez-
pieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie tej Umowy. 

§ 4.  Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu
Umowy dodatkowej 

W razie śmierci Ubezpieczonego Prudential spełni Świadczenie ubezpie-
czeniowe poprzez przejęcie opłacania składek z tytułu Umowy głównej 
i pozostałych umów dodatkowych, poza umowami dotyczącymi przeję-
cia opłacania składek, należnych od najbliższego miesiąca ubezpieczenia 
przypadającego po dniu śmierci Ubezpieczonego do końca trwania Okre-
su ubezpieczenia odpowiednio Umowy głównej lub umów dodatkowych.

§ 5. Zawarcie Umowy dodatkowej

1. Do zawarcia Umowy dodatkowej mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia dotyczące zawarcia Umowy głównej, w szczegól-
ności dotyczące trybu zawarcia Umowy, obowiązków Ubezpiecza-
jącego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka oraz daty
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Okres ubezpieczenia Umowy 
dodatkowej nie może być krótszy niż 5 lat i nie może trwać dłużej niż 
do rocznicy Umowy głównej następującej po ukończeniu przez Ubez-
pieczonego 70. roku życia.

2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z Umową główną lub
w trakcie jej trwania. 

§ 6. Warianty Umowy dodatkowej

1. Umowa dodatkowa może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów:
1)  z indeksacją składek należnych z tytułu Umowy głównej i umów

dodatkowych o wskaźnik indeksacji równy 2,5% rocznie, podczas 
przejęcia ich opłacania przez Prudential, oraz w konsekwencji ze 
wzrostem sum ubezpieczenia z tych umów w tym okresie; 

2) bez indeksacji składek i wzrostu sum ubezpieczenia Umowy głów-
nej i umów dodatkowych, podczas przejęcia przez Prudential
opłacania składki.

2. Wybór wariantu jest dokonywany w momencie zawarcia Umowy
dodatkowej i nie może zostać zmieniony w trakcie trwania Umowy. 

§ 7. Ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie Umowy dodatkowej 
rozpoczyna się zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony ubezpieczenio-
wej udzielanej na podstawie Umowy głównej. 

§ 8. 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:
1) z dniem przekształcenia Umowy głównej w umowę bezskładkową,
2) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej,
3) z dniem najbliższej rocznicy Umowy głównej po ukończeniu przez

Ubezpieczonego 70. roku życia,
4) z dniem śmierci Ubezpieczonego w Umowie dodatkowej,
5) w przypadku spełnienia świadczenia z tytułu innej umowy dodat-

kowej przejęcia opłacania składek.

§ 9. Składka z tytułu Umowy dodatkowej

1. Wysokość Składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej jest ustala-
na na podstawie:
1) wariantu Umowy dodatkowej, 
2) deklarowanego przez Ubezpieczającego czasu trwania ochrony ubez-

pieczeniowej z tytułu Umowy dodatkowej na podstawie OWUD, 
3)  wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego w Umowie dodatkowej,
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4)  wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umo-
wy dodatkowej, 

5) częstotliwości opłacania Składek, 
6) wysokości składek z tytułu Umowy głównej i pozostałych umów 

dodatkowych (bez umów dotyczących przejęcia opłacania skła-
dek) oraz deklarowanego czasu trwania ochrony ubezpieczenio-
wej z tych umów.

2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu Składki należnej z tytu-
łu Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące 
składki należnej z tytułu Umowy głównej. 

§ 10. Zmiana Składki z tytułu Umowy dodatkowej

Składki należne z tytułu Umowy dodatkowej ulegają zmianie w wyniku in-
deksacji lub waloryzacji, podwyższenia, obniżenia lub zmiany częstotliwo-
ści opłacania składek należnych z tytułu Umowy głównej i innych umów 
dodatkowych, z wyjątkiem umów dotyczących przejęcia opłacania składek. 

§ 11.  Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego
z tytułu Umowy dodatkowej 

Po zawiadomieniu o zajściu zdarzenia Prudential, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa, w terminie 7 dni, pisemnie lub drogą elektroniczną, 
potwierdza otrzymanie zawiadomienia, wskazując jednocześnie dokumen-
ty potrzebne do rozpoznania roszczenia. Lista wymaganych dokumentów 
jest również dostępna na stronie internetowej Prudential, za pośrednic-
twem infolinii Prudential, w placówkach Prudential oraz u przedstawiciela 
Prudential. Wraz z wnioskiem o Świadczenie ubezpieczeniowe osoba wy-
stępująca z roszczeniem powinna złożyć wymagane dokumenty niezbędne 
do oceny zasadności zgłoszonego roszczenia.

§ 12. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential

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

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

2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w ak-
tach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach
lub aktach terroru. 

§ 13.  Podanie nieprawdy przy zawieraniu
Umowy dodatkowej

1. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie 
zostanie spełnione, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem oko-
liczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które Prudential 
zapytywał we wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej lub w inny spo-
sób 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 ra-
zie 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. 

§ 14. Treść Umowy dodatkowej

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

Abhishek Bhatia
Dyrektor Oddziału

Andrzej Gładysz
Zastępca Dyrektora Oddziału
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The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, infolinia: 801 30 20 10

e-mail: bok@prudential.pl, www.prudential.pl O
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