
1. Zgodnie z niniejszym Aneksem zostaje rozszerzona ochrona tymczasowa określona postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) ww. umów podstawowych 
o ochronę na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek COVID-19.

2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ochrony tymczasowej rozpoczyna się od dnia następnego po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) podpisaniu przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub potwierdzeniu przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego wniosku 

o zawarcie umowy ubezpieczenia w przypadku procesu zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem jego wpływu do Towarzystwa oraz
b) wpływie na rachunek Towarzystwa kwoty na poczet pierwszej składki z tytułu Umowy, z zastrzeżeniem, że wpłacona kwota nie może być niższa niż składka z tytułu Umowy 

zadeklarowana we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z wybranym trybem płatności i została opłacona w sposób zgodny z wymogami Towarzystwa.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ochrony tymczasowej na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek COVID-19 rozpocznie się, o ile Ubezpieczony w chwili objęcia 

go ochroną tymczasową nie ma zdiagnozowanej choroby COVID-19, nie oczekuje na wynik testów lub nie podlega kwarantannie w związku z tą chorobą. 
4. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek COVID-19 w okresie trwania ochrony tymczasowej Towarzystwo wypłaci Uposażonemu Ubezpieczonego świadczenie 

w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu umowy podstawowej, która jest zadeklarowana we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł. 
5. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek COVID-19 w okresie trwania ochrony tymczasowej nie obowiązuje wykluczenie „choroby”, które jest określone  

w artykule 6 punkcie 6 a) OWU Terminowego ubezpieczenia na życie (F) oraz Indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego 
inwalidztwa.

6. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony podali dane niezgodne z prawdą lub zataili prawdę o okolicznościach, o które zapytywało Towarzystwo przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia, i okoliczności te pozostają w związku przyczynowym ze zgłoszonym zdarzeniem śmierci Ubezpieczonego wskutek COVID-19, Towarzystwo będzie wolne od 
odpowiedzialności, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Po upływie trzech lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo nie będzie mogło podnieść zarzutu oświadczenia niezgodnego z prawdą albo zatajającego prawdę. 
8. W celu ustalenia prawa osoby zgłaszającej roszczenie do świadczenia z tytułu śmierci wskutek COVID-19 w okresie trwania ochrony tymczasowej niezbędne jest przedłożenie 

Towarzystwu dodatkowo, oprócz wymaganej dokumentacji określonej w artykule 14 OWU Na Życie oraz Każdy Ważny oraz artykule 16 OWU Gwarancja Jutra, kopii karty 
statystycznej do karty zgonu lub kopii dokumentacji medycznej potwierdzającej, iż przyczyną zgonu był COVID-19.

9. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ochrony tymczasowej kończy się, oprócz dat określonych postanowieniami OWU, także po upływie 90 dni od daty podpisania przez 
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub potwierdzeniu przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia w przypadku procesu zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia. W tym przypadku Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą do Towarzystwa kwotę 
na poczet pierwszej składki.

10. Pozostałe postanowienia OWU, w tym postanowienia dotyczące ochrony tymczasowej, nie ulegają zmianie.
11. Niniejszy Aneks stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.

Warszawa, 2 sierpnia 2022
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Aneks 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umów podstawowych:  
Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie (OWU z 2 sierpnia 2022),  
Terminowe ubezpieczenie na życie (F) (OWU z 2 sierpnia 2022) oraz  
Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek  
całkowitego i trwałego inwalidztwa (OWU z 2 sierpnia 2022)

Na Życie / Każdy Ważny / Gwarancja Jutra

Justyna Dymek
Członek Zarządu Towarzystwa

Agata Lem-Kulig
Członek Zarządu Towarzystwa
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