
Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie  

„SUPER GRUPA” 
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SUPER GRUPA 

Charakterystyka produktu 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

Ubezpieczenie „SUPER GRUPA” jest zbiorowym  

ubezpieczeniem na życie, mającym na celu ochronę życia i 

zdrowia. 
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SUPER GRUPA 

Charakterystyka grupy docelowej 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

Ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia Super Grupa może być każda 

pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

która nie ukończyła 64 roku życia, oraz która może podpisać oświadczenie o 

stanie zdrowia w treści wskazanej przez „Polisa-Życie” TU S.A. VIG. 
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

 

     Bardzo ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczeń, które według Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 

1154 z późn. zm.) należy dostarczyć klientowi przed zawarciem 

umowy ubezpieczenia. 

 

SUPER GRUPA 
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
 

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniowych należy zwrócić 

szczególną uwagę klienta na: 

• Definicje 

• Zakres i przedmiot ubezpieczenia 

• Wyłączenia.  

Inne zapisy są równie ważne dlatego musisz je poznać.  

LINK Owu 

 

Super Grupa 
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SUPER GRUPA 

 

• Życie i Zdrowie Ubezpieczonego oraz jego najbliższych 

 

• W ramach umowy podstawowej zakres ochrony ubezpieczeniowej  

  obejmuje aż 19 ryzyk oraz 6 ryzyk w ramach Umowy dodatkowej). 

 

   

LINK Zakres ochrony 

Zakres ochrony 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 

 

 

Dla każdego trzyletniego okresu odpowiedzialności „Polisa-Życie” 

TU S.A. VIG, Klientowi przysługuje prawo do otrzymania 

świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wymiarze: 

• pobyt niespowodowany NW - 90 dni 

• pobyt spowodowany NW - 21 dni  

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

 
 

 
Zakres ochrony  
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SUPER GRUPA 

Wysokość składki obliczana jest na podstawie Taryfy składek do 

Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie „SUPER GRUPA” 

obowiązującej w dniu, w którym otwarty został dany Pakiet. 

Wysokość składki jest zależna od: 

• Wysokości świadczenia z tytułu danego ryzyka 

• Okresów karencji 

 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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Wysokości składek 



SUPER GRUPA 

Do kwotacji składki ubezpieczeniowej służy kalkulator produktowy. 

Poznasz jego zasady obsługi po podpisaniu Umowy o współpracę, 

dzięki której otrzymasz do niego uprawnienia. 

Prosta konstrukcja kalkulatora pozwoli Ci obliczyć koszt każdego 

ryzyka na podstawie wprowadzonych do niego danych. 

 

Minimalna składka miesięczna od osoby wynosi 30 PLN 

 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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Wysokości składek 



SUPER GRUPA 

Składka   

Obowiązek opłacania składki spoczywa na Ubezpieczającym. 

Częstotliwość opłacania składki- miesięcznie z góry w terminie: 

- do dnia poprzedzającego pierwszy dzień odpowiedzialności w 

przypadku pierwszej składki  

- do ostatniego dnia miesiąca, za który została opłacona poprzednia 

składka w przypadku kolejnych wpłat  

 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 

Suma ubezpieczenia 

 

Maksymalna  SU 75.000 zł 

 

Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich umów 

ubezpieczenia zawieranych w ramach danego Pakietu.  

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 

Warunki zawarcia pakietu 

Otwarcie Pakietu Zbiorowego Ubezpieczenia na życie Super Grupa 

możliwe jest w sytuacji: 

• co najmniej 3 osoby wyrażą wolę ubezpieczenia na warunkach 

danego Pakietu 

• złożenia wniosku o otwarcie Pakietu 

 

Wniosek o otwarcie pakietu 

Wniosek zawarcia umowy 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 

+ Wniosek I Składka 

POLISA 

"Polisa-Życie" TU S.A. VIG potwierdza zawarcie umowy 

wystawieniem polisy. 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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Warunki zawarcia umowy 

+ 



SUPER GRUPA 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 36 miesięcy 

kalendarzowych z możliwością przedłużenia na kolejne 36 

miesięczne okresy o ile: 

• Ubezpieczony w dniu przedłużenia umowy nie ukończył 64 

roku życia 

• W terminie nie później niż 90 dni przed upływem 36 

miesięcznego okresu ubezpieczenia, żadna ze stron umowy 

nie złożyła oświadczenia o nieprzedłużeniu umowy. 
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Czas trwania umowy 



SUPER GRUPA 

Początek odpowiedzialności 

 

     Odpowiedzialność "Polisa-Życie" TU S.A. VIG względem 

Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie, 

pod warunkiem wpłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej do 

dnia poprzedzającego pierwszy dzień odpowiedzialności z tytułu 

umowy ubezpieczenia (pierwsza składka). 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 

Odpowiedzialność "Polisa-Życie" TU S.A. VIG względem Ubezpieczonego   

wygasa: 

• z upływem terminu związanego z wypowiedzeniem przez 

Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia 

• z dniem skuteczności odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy 

ubezpieczenia  

• w dniu zgonu Ubezpieczonego 

• w dniu w którym upłynął termin opłaty składki, w przypadku 

nieopłacenia zaległej składki w dodatkowym terminie,  

• z upływem 36 miesięcznego okresu, w przypadku nie przedłużenia 

umowy na kolejny okres. 

 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

Koniec odpowiedzialności 
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SUPER GRUPA 

Karencje   

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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• 9 miesięcy - z tytułu: 

narodzin dziecka Ubezpieczonemu 

• 6 miesięcy - z tytułu: 

zgonu małżonka/konkubenta Ubezpieczonego 

zgonu Ubezpieczonego powodującego osierocenie dziecka 

zgonu chorobowego Ubezpieczonego 

wystąpienia poważnego zachorowania 

pobytu ubezpieczonego w szpitalu jeśli nie był spowodowany NW 

zgonu rodziców Ubezpieczonego 

zgonu rodziców małżonka Ubezpieczonego 

• 3 miesiące - z tytułu: 

zgonu Ubezpieczonego 

zgonu dziecka Ubezpieczonego 



SUPER GRUPA 

  

Okresy karencji,  o których była mowa na poprzednim slajdzie, nie mają 

zastosowania w stosunku do ryzyk znajdujących się w zakresie ochrony 

ubezpieczeniowej, którą objęty był dany Ubezpieczony przez okres co 

najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających początek 

odpowiedzialności z tytułu danej umowy ubezpieczenia SUPER GRUPA.  

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

Karencje c.d. 
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SUPER GRUPA 

Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązana  jest do 

udokumentowania objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową 

przed pierwszym dniem odpowiedzialności „Polisa-Zycie” TU S.A. VIG 

oraz faktu jej wygaśnięcia.  

Staż ubezpieczenia  

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 
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Umowa dodatkowa 

 

Rozszerzenie umowy podstawowej o umowę dodatkową może mieć 

miejsce wyłącznie w momencie otwierania Pakietu. 

 

LINK Umowa dodatkowa 

 



SUPER GRUPA 
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Umowa dodatkowa: zawarcie 

 

Umowę dodatkową zawiera się* na podstawie wniosku 

Ubezpieczającego o zawarcie Umowy dodatkowej, składanego 

jednocześnie z wnioskiem o zawarcie Umowy podstawowej. 

 

LINK wniosek dodatkowa umowa 

  
* O ile Pakiet przewiduje umowę dodatkową 



SUPER GRUPA 

• Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW (+ ASSISTANCE - Mondial) 

LINK Pakiet Assistance 

• Leczenie poszpitalne/ świadczenie apteczne- na zakup niezbędnych leków 

• Poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej, która została 

przeprowadzona podczas pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego 

minimum 3 dni  

• Przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia 

• Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki   

  Medycznej („OIOM”) 

• Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku   

  zawału serca lub udaru mózgu  

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

Zakres ochrony: Umowa dodatkowa 
 

 
 

22 



SUPER GRUPA 

• Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od dnia jej zawarcia 

• O odstąpieniu od umowy Ubezpieczający zobowiązany jest 

poinformować "Polisa-Życie" TU S.A. VIG w formie pisemnej; 

• Odstąpienie jest skuteczne od dnia otrzymania przez „Polisa- Życie” TU 

S.A. VIG pisemnej informacji o odstąpieniu 

• Odstąpienie nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku wpłacenia 

składki za czas trwania  ochrony; 

• Za niewykorzystany okres ochrony "Polisa-Życie" TU S.A. VIG zwraca 

składkę Ubezpieczającemu. 

Odstąpienie od Umowy 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 

• Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę na piśmie w każdym 

czasie jej obowiązywania 

• Wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożone zostało 

oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia do „Polisa- Życie” 

TU S.A. VIG.  

• Wypowiedzenie nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku wpłacenia 

składki za czas trwania  ochrony; 

• Za niewykorzystany okres ochrony "Polisa-Życie" TU S.A. VIG zwraca 

składkę Ubezpieczającemu. 

 

Wypowiedzenie 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 

Indywidualna kontynuacja 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

  

Umowa Indywidualnej Kontynuacji może być zawarta, jeśli zostaną 

spełnione łącznie warunki: 

• Ubezpieczony ukończył wiek wskazany w treści umowy zawartej w 

ramach ubezpieczenia na życie Super Grupa, skutkujący wygaśnięciem 

wobec tego Ubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej. 

 

• Ubezpieczony objęty był ochroną ubezpieczeniową w ramach 

ubezpieczenia na życie Super Grupa, co najmniej 5 lat w okresie 

bezpośrednio poprzedzającym zawarcie Indywidualnej Kontynuacji 

 

• Ubezpieczający złożył wniosek o zawarcie umowy Indywidualnej 

Kontynuacji i opłacił pierwszą   składkę.      

                                  LINK wniosek IK 
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SUPER GRUPA 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

Indywidualna kontynuacja c.d. 

Wniosek o zawarcie umowy IK powinien być złożony : 

 

do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym ochrona 

ubezpieczeniowa względem Ubezpieczonego z tytułu 

ubezpieczenia na życie Super Grupa, wygasa ze względu na 

ukończenie przez niego określonego w umowie wieku. 

26 



SUPER GRUPA 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

Indywidualna kontynuacja c.d. 

Czas trwania umowy IK 

 

Umowa indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia zawierana jest 

na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, 

chyba że któraś ze stron złoży nie później niż 30 dni przed 

zakończeniem okresu 5 letniego oświadczenie o nieprzedłużeniu 

umowy lub „Polisa-Życie Tu S.A. VIG nie złoży propozycji 

przedłużenia umowy na zmienionych warunkach która nie 

zostanie zaakceptowana przez Ubezpieczającego. 
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SUPER GRUPA 

Indywidualna kontynuacja– Zakres Ochrony 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

  
Zakres ochrony Wysokość świadczeń 

zgon Ubezpieczonego 50% 

zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% 

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego 100% 

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego 100% 

zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego 100% 
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SUPER GRUPA 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

  

Indywidualna kontynuacja Suma ubezpieczenia 

 

Suma ubezpieczenia w umowie indywidualnej kontynuacji 

ubezpieczenia jest równa sumie ubezpieczenia obowiązującej 

względem Ubezpieczonego z tytułu umowy zawartej w ramach 

ubezpieczenia na życie Super Grupa. 
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SUPER GRUPA 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

  

Indywidualna kontynuacja - Składka ubezpieczeniowa 

 

Wysokość Składki ubezpieczeniowej obliczana jest zgodnie z aktualnie 

obowiązującą „Taryfą składek do Indywidualnej Kontynuacji 

Ubezpieczenia na Życie „SUPER GRUPA” 

Wysokość składki zależy od: 

• wysokości sumy ubezpieczenia, 

• wysokość świadczenia z tytułu danego ryzyka, 

• wieku Ubezpieczonego. 
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SUPER GRUPA 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 

• Pierwsza składka płatna jest do dnia złożenia wniosku o IK. 

• Częstotliwość opłacania kolejnych składek: 

 - miesięczna, 

 - kwartalna, 

 - półroczna,  

 - roczna. 

Każda kolejna składka płatna jest z góry, najpóźniej do ostatniego dnia 

okresu polisowego, za który została opłacona poprzednia składka 

ubezpieczeniowa. 
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Indywidualna kontynuacja c.d.  



SUPER GRUPA 

Korzyści 

• Poczucie bezpieczeństwa na przyszłość dla Ubezpieczonego oraz 
jego bliskich. 

 

• Szersza ochrona niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. 

 

• Możliwość objęcia ochroną także członków rodziny. 

 

• Zabezpieczenie przed skutkami niespodziewanych zdarzeń. 

 

• Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny w kraju i zagranicą. 

 

 

Materiały Szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego. 
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SUPER GRUPA 
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Pytanie 

 

Kiedy może zostać  zawarta umowa dodatkowa w 

ubezpieczeniu „SUPER GRUPA”: 

a)jednocześnie z  umową podstawową, 

b)w dowolnym momencie, 

c)w rocznicę polisy. 

 

 

Odp. a) 

 

 



SUPER GRUPA 
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Dziękujemy za uwagę 
 


