OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
Z TYTUŁU ZGONU RODZICÓW I/LUB TEŚCIÓW UBEZPIECZONEGO

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia tytułu zgonu Rodziców i/lub zgonu Teściów stosuje się
wyłącznie w przypadku zawarcia ubezpieczenia dodatkowego w celu uzupełnienia umów podstawowych
rodzinnego
ubezpieczenia na
Ŝycie.
§ 1.
UŜyte w umowie ubezpieczenia oraz innych dokumentach i polisie określenia oznaczają:
1) Towarzystwo – BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.;
2) Ubezpieczający - podmiot zawierający umowę ubezpieczenia podstawowego z Towarzystwem.
3) Ubezpieczony - osobę, która przystąpiła do ubezpieczenia podstawowego oraz do ubezpieczenia
dodatkowego na podstawie niniejszych ogólnych warunków;
4) Ubezpieczenie podstawowe – rodzinne ubezpieczenie na Ŝycie;
5) Okres ubezpieczenia – okres dwunastu miesięcy, na który została zawarta umowa ubezpieczenia
podstawowego wraz z umowami ubezpieczeń dodatkowych.
6) Rodzice Ubezpieczonego - ojciec, matka albo ojczym lub macocha, jeŜeli nie Ŝyje ojciec lub matka.
7) Teściowie (tj. Rodzice małŜonka) - ojciec, matka albo ojczym lub macocha, jeŜeli nie Ŝyje ojciec lub
matka osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje w związku małŜeńskim.
§ 2.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
- zgon Rodziców Ubezpieczonego,
- zgon Teściów Ubezpieczonego
w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
§ 3.
1. Niniejsze ogólne warunki przewidują wypłatę świadczenia za następujące zdarzenia:
1) zgon Rodziców Ubezpieczonego,
2) zgon Teściów Ubezpieczonego,
2. Wyboru świadczeń, z których ma składać się zakres ubezpieczenia w niniejszym ubezpieczeniu
dokonuje Ubezpieczający i określa je we wniosku o zawarcie ubezpieczenia.
3. Wysokość poszczególnych świadczeń określona jest w polisie, przy czym:
1) świadczenie za zgon Rodziców Ubezpieczonego nie moŜe stanowić więcej niŜ 40% świadczenia
za zgon Ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym,
2) świadczenie za zgon Teściów Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie moŜe
stanowić więcej niŜ 40% świadczenia za zgon Ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym,
§ 4.
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego moŜe być zawarta przez Ubezpieczającego jedynie jednocześnie
z umową ubezpieczenia podstawowego lub przy jej przedłuŜaniu na kolejny okres ubezpieczenia.
2. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego są dokumenty wymagane przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia podstawowego.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego potwierdza się wpisem w polisie ubezpieczenia
podstawowego.
4. Ubezpieczenie dodatkowe rozpoczyna się łącznie z ubezpieczeniem podstawowym, od dnia
oznaczonego w polisie.
§ 5.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ubezpieczenia dodatkowego kończy się w momencie
oznaczonym jako koniec odpowiedzialności w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 6.
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1. Wysokość składki ustala się oddzielnie dla kaŜdego ze świadczeń wymienionych w § 3 ust. 1

niniejszych ogólnych warunków. Wysokość składki ustala się na zasadach określonych w § 13
ubezpieczenia podstawowego.
2. Wysokość składki oraz wysokość świadczeń pozostaje niezmienna w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia.
3. Zmiana składki i zakresu ubezpieczenia moŜe być dokonana przy przedłuŜaniu umowy ubezpieczenia
o kolejny okres ubezpieczenia. Propozycja zmian moŜe być przedstawiona przez kaŜda ze stron,
najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu ubezpieczenia.
4. Terminy opłacania składki dla ubezpieczenia dodatkowego są takie same jak dla ubezpieczenia
podstawowego i określone są w polisie.
§ 7.
1. Występując do Towarzystwa o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego

Ubezpieczony powinien dołączyć do wniosku:
a)
akt zgonu Rodzica lub teścia,
b)
zaświadczenie o przyczynie zgonu,
c)
kopię dowodu osobistego.
2. Terminy wypłaty świadczeń są identyczne jak dla świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia
podstawowego.
3. Świadczenia z ubezpieczenia dodatkowego wypłacane są Ubezpieczonemu.
§ 8.
1. FIAT Ubezpieczenia śyciowe S.A. nie ponosi odpowiedzialności w razie zgonu Rodzica lub Teścia
wskutek:
- działań wojennych,
- wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez niego przestępstwa,
- masowych rozruchów społecznych,
- działania w stanie po uŜyciu alkoholu, zaŜyciu narkotyków lub innych środków odurzających, z
wyjątkiem tych sytuacji, gdy spoŜycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza,
- zatrucia spowodowanego spoŜywaniem alkoholu, uŜywaniem narkotyków lub innych środków
odurzających,
- prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez wyŜej wymienionego nie
posiadającego odpowiedniego prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia
danego pojazdu (określonego w kodeksie drogowym),
- wyczynowego uprawiania sportu, za który uwaŜa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach
sekcji lub klubów sportowych albo w celach zarobkowych, jak równieŜ uczestniczenia w
wyprawach/wyjazdach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi
lub przyrodniczymi,
- popełnieniem samobójstwa, przed upływem dwóch lat od daty przystąpienia Ubezpieczonego do
ubezpieczenia.
2. Świadczenie nie przysługuje Ubezpieczonemu, który czynem niedozwolonym, stwierdzonym przez
Sąd, spowodował zgon Rodzica lub Teścia.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne
warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003
roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 z 2003r. poz. 1151).
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu BENEFIA Towarzystwo
Ubezpieczeń na śycie S.A. nr 4/15/05 z dnia 06 kwietnia 2005r. i obowiązują do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 15 kwietnia 2005 r.
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