
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Niniejsze ogólne warunki umowy, przyjęte Uchwałą

Zarządu Generali Życie T.U. S.A., zwane dalej „OWU”,  
mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
pomiędzy Generali Życie T.U. S.A. (ubezpieczyciel) 
a  ubezpieczającym, jako umowa dodatkowa do umowy
„Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie”, zwanej dalej
„umową podstawową”.

2. Zmiany OWU mogą nastąpić tylko w przypadku zmiany
prawa lub na skutek wytycznych organów administracji.
Wszelkie zmiany OWU wymagają formy pisemnej albo innej
formy uzgodnionej z Ubezpieczającym oraz ich doręczenia
drugiej stronie umowy.

DEFINICJE
§ 2
1. Określenia użyte w niniejszych warunkach oznaczają: 
a) potrójne świadczenie wypadkowe – umowę dodatkową,

która zwiększa potrójnie wysokość wypłaty świadczenia, jeżeli
śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku nieszczęśliwego
wypadku; 

b) umowa dodatkowa – umowę dodatkową „Potrójne
Świadczenie  Wypadkowe”  zawartą  na  podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia wskazaną w polisie, jeżeli
taką opcję wybrał  ubezpieczający, którą za opłatą dodatkowej
składki  dołączono  do  umowy  podstawowej „Bezterminowe
Ubezpieczenie na Życie”.

2. Jeżeli nie podano inaczej, określenia, które zostały
zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia umowy
podstawowej, używane są w takim samym znaczeniu.

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. 
2. Zakres umowy dodatkowej obejmuje śmierć ubezpieczonego

wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce 
w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy
dodatkowej.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
§ 4
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy dodat-

kowej rozpoczyna się od daty wskazanej w polisie jako data
rozpoczęcia odpowiedzialności.

2. Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy
dodatkowej w każdym czasie na zasadach zgodnych 
z zasadami wypowiedzenia przyjętymi w umowie podsta-
wowej. 

3. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy
dodatkowej w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia
odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli najpóźniej 
w chwili zawarcia umowy dodatkowej ubezpieczyciel nie
poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem 
o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od
dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem
dowiedział się o tym prawie. W przypadku odstąpienia od
umowy dodatkowej przez ubezpieczającego, ubezpieczyciel
zwraca mu wpłacone składki.

4. Odstąpienie od umowy podstawowej skutkuje odstąpieniem
od umowy dodatkowej.

5. Umowa dodatkowa rozwiązuje się z datą rozwiązania
umowy podstawowej.

SKŁADKI 
§ 5
1. Wysokość składki z tytułu umowy dodatkowej określona jest

w polisie.
2. Składka za umowę dodatkową jest płatna w tych samych

terminach i z tą samą częstotliwością co składka za umowę
podstawową.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§ 6
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy
dodatkowej, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w związku
lub jest następstwem:
a) spożycia przez ubezpieczonego alkoholu (rozumianego jako

stężenie alkoholu we krwi co najmniej 0,2 promila albo
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1. przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 
lub wartości wykupu ubezpieczenia

§ 2

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

§ 6
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obecność alkoholu w wydychanym powietrzu co najmniej
0,1 mg w 1 dm sześciennym);

b) pozostawania przez ubezpieczonego pod wpływem
środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych
przez lekarza. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych

warunkach umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio

postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
„Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie”.

2. Niniejsze warunki umowy dodatkowej stają się integralną
częścią umowy podstawowej i podlegają interpretacji
łącznie z jej warunkami.

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, polisa i wniosek składają
się na umowę i stanowią podstawę do ustalenia 
warunków udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony
ubezpieczeniowej.
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Arkadiusz Wiśniewski 
Członek Zarządu 
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