UBEZPIECZENIE OCHRONNE
„JESTE KOBIET”
(IKO 02)

polisowy ko,czy si w dniu poprzedzajcym dzie,
rozpoczcia nastpnego miesica polisowego;

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuj si do
indywidualnych umów Ubezpieczenia Ochronnego
„JESTE% KOBIET)”, oraz w zakresie, w jakim przewiduj
to odrbne ogólne warunki ubezpiecze, dodatkowych,
do umów ubezpieczenia dodatkowego bdcych
uzupełnieniem Ubezpieczenia Ochronnego „JESTE%
KOBIET)”.
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Definicje

W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych
ogólnych
warunków
ubezpieczenia
wymienione poni0ej terminy maj nastpujce
znaczenie:
Gerling Polska "ycie – Gerling Polska Towarzystwo
Ubezpiecze, na 5ycie Spółka Akcyjna;
ogólne warunki ubezpieczenia lub ogólne warunki –
niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia;
umowa ubezpieczenia lub umowa – umowa
Ubezpieczenia Ochronnego „JESTE% KOBIET)”;
Ubezpieczaj-cy – strona umowy
zobowizana do opłacania składek;

ubezpieczenia

Ubezpieczona – kobieta, której 0ycie i zdrowie podlega
ochronie ubezpieczeniowej;
Uposa.ony - osoba uprawniona do otrzymania
8wiadczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonej;
składka za ochron3 lub składka – składka nale0na
Gerling Polska 5ycie z tytułu udzielanej ochrony,
płatna w terminach i wysoko8ciach okre8lonych w
umowie;
polisa – dokument potwierdzajcy zawarcie umowy;
rocznica polisy – ka0da kolejna rocznica daty zawarcia
umowy, a je0eli w danym roku kalendarzowym nie ma
dnia miesica odpowiadajcego dacie zawarcia umowy
- ostatni dzie, tego miesica;

rok polisy albo rok polisowy – okres odpowiadajcy
12 (dwunastu) miesicom polisowym, który rozpoczyna
si w ka0d rocznic polisy i ko,czy si w dniu
poprzedzajcym dzie, nastpnej rocznicy polisy; w
pierwszym roku polisowym – okres od dnia zawarcia
umowy do dnia poprzedzajcego dzie, pierwszej
rocznicy polisy;
rak piersi – pierwotny rak gruczołu piersiowego
potwierdzony badaniem mikroskopowym (wystpujcy
w postaci wczesnej lub zaawansowanej), kryteria
włczenia (oparte na Midzynarodowej Klasyfikacji
Histologicznej Guzów WHO z 1981 roku):
1) rak inwazyjny wywodzcy si z komórek
nabłonkowych gruczołu piersiowego taki jak:
carcinoma
ductale
invasivum,
carcinoma
lobulare invasivum, carcinoma mucinosum,
carcinoma medullare, carcinoma papillare
invasivum, carcinoma tubulare, carcinoma
adenoides
cysticum,
carcinoma
juvenile,
carcinoma apocrinale, inne rzadkie postacie
pierwotnego raka sutka (np. carcinoma
inflammatorium),
2) rak
nieinwazyjny
okre8lony
jako
rak
wewntrzprzewodowy (CDIS, carcinoma ductale
in situ),
3) choroba Pageta,
Za raka piersi nie s uwa0ane: rak nieinwazyjny w
postaci raka zrazikowego (carcinoma lobulare in situ,
LCIS), nowotwory wywodzce si ze skóry, tkanki
łcznej i mezenchymalnej, chłonnej i krwiotwórczej,
misak, chłoniak, szpiczak, białaczka, guz li8ciasty (w
tym cystosarcoma phyllodes), nowotwory przerzutowe,
nowotwory zdiagnozowane na podstawie badania
wzłów chłonnych (carcinoma occultum), nowotwory
łagodne (np. papilloma, adenoma, fibroadenoma),
zmiany dysplastyczne (np. torbiel, hyperplasia,
adenosis),
wszelkie
zmiany
guzopodobne
i
nienowotworowe
umiejscowione
w
gruczole
piersiowym;
wyst-pienie raka piersi - zdiagnozowanie raka piersi data opisu wyniku badania mikroskopowego
(histopatologicznego).
§2

miesi-c polisowy – pierwszy miesic polisowy
rozpoczyna si w dniu zawarcia umowy, ka0dy kolejny
miesic polisowy rozpoczyna si w kolejnym miesicu
kalendarzowym w dniu, który liczb dnia odpowiada
dniowi zawarcia umowy, a gdyby takiego dnia nie było
– w ostatnim dniu miesica kalendarzowego; miesic
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Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest udzielanie przez
Gerling Polska 5ycie ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie ryzyka zgonu Ubezpieczonej oraz
wystpienia raka piersi (ochrona podstawowa).
2. Ubezpieczenie
mo0e
być
uzupełnione
o
ubezpieczenia dodatkowe przewidujce ochron
ubezpieczeniow od ryzyk dodatkowych (ochrona
dodatkowa). Warunki ubezpiecze, dodatkowych

okre8laj
ogólne
warunki
ubezpieczenia
dodatkowego wła8ciwe dla danego ryzyka
dodatkowego i stosowane przez Gerling Polska
5ycie do umów niniejszego ubezpieczenia.
3. Ubezpieczon mo0e być kobieta, u której przed
zawarciem umowy nie zdiagnozowano oraz nie
leczono raka piersi, i której wiek w dniu
podpisania wniosku wynosi nie mniej ni0 18
(osiemna8cie) lat i nie wicej ni0 50 (pićdziesit)
lat. W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków
wiek Ubezpieczonej w dniu zawarcia umowy
ustala si jako ró0nic roku kalendarzowego, w
którym został podpisany wniosek i roku
kalendarzowego, w którym Ubezpieczona si
urodziła. Wiek Ubezpieczonej w trakcie trwania
umowy ustala si jako sum jej wieku w
momencie podpisania wniosku i liczby lat
polisowych, które upłynły.
4. Ochrona rozpoczyna si w dniu wystawienia
polisy, nie wcze8niej jednak ni0 od nastpnego
dnia po dniu opłacenia pierwszej składki.
5. Ochrona wygasa w ka0dym przypadku wyga8nicia
umowy.
§3

Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Ubezpieczajcy składa wniosek o zawarcie umowy
na formularzu Gerling Polska 5ycie, wpłacajc
jednocze8nie opłat za rozpatrzenie wniosku o
zawarcie umowy, której wysoko8ć okre8lona jest w
Załczniku do niniejszych ogólnych warunków.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
opłata za rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy
zaliczana jest w poczet składki.
3. W razie odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia
opłata za rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy
nie jest zwracana.
4. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Gerling
Polska 5ycie kieruje Ubezpieczon na wstpne
badanie
medyczne
przeprowadzane
przez
wskazanego lekarza lub zakład opieki zdrowotnej.
Koszt bada, ponosi Gerling Polska 5ycie.
5. Zakres wstpnego badania medycznego obejmuje:
1) w stosunku do Ubezpieczonych, których wiek w
dniu podpisania wniosku wynosi nie mniej ni0
18 (osiemna8cie) lat i nie wicej ni0 40
(czterdzie8ci) lat - badanie lekarskie oraz USG
piersi z opisem,
2) w stosunku do Ubezpieczonych, których wiek w
dniu podpisania wniosku wynosi nie mniej ni0
41 (czterdzie8ci jeden) lat i nie wicej ni0 50
(pićdziesit) lat - badanie lekarskie oraz
mammografi z opisem.
6. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Gerling
Polska 5ycie ma prawo za0dać wszelkich wyników
bada, i testów lekarskich dotyczcych zdrowia
Ubezpieczonej, jak te0 poddania si przez
Ubezpieczon na koszt Gerling Polska 5ycie

badaniom
lekarskim
lub
badaniom
diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z
wyłczeniem bada, genetycznych w celu oceny
ryzyka ubezpieczeniowego przeprowadzonym przez
wskazanego lekarza lub zakład opieki zdrowotnej.
Je0eli po zło0eniu wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia Ubezpieczajcy przed zawarciem
umowy poweLmie wiadomo8ć o zmianie
jakiejkolwiek okoliczno8ci, któr podał do
wiadomo8ci Gerling Polska 5ycie, zobowizany
jest niezwłocznie powiadomić o tym na pi8mie
Gerling Polska 5ycie.
7. W zale0no8ci od wyników bada, Gerling Polska
5ycie mo0e zawrzeć umow ubezpieczenia,
odmówić jej zawarcia lub zaproponować zawarcie
umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach.
8. Gerling Polska 5ycie mo0e zaproponować zawarcie
umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach,
miedzy innymi w przypadku, je0eli wstpne
badanie medyczne wyka0e zmiany chorobowe, a
lekarz orzeknie o konieczno8ci wykonania
powtórnego badania po upływie 6 (sze8ciu)
miesicy od wstpnego badania medycznego.
9. Umow zawiera si w formie pisemnej. Do
zawarcia umowy dochodzi w dniu wystawienia
polisy przez Gerling Polska 5ycie.
10. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas
oznaczony - 5 (pić) lat (okres udzielania
ochrony). Umowa jest automatycznie przedłu0ana
na nastpny okres 5 (piciu) lat, nie dłu0ej jednak
ni0 do osignicia przez Ubezpieczon wieku 70
(siedemdziesiciu) lat, chyba, 0e jedna ze stron
(Ubezpieczajcy lub Gerling Polska 5ycie) zło0y
o8wiadczenie o nieprzedłu0aniu umowy. Okres
trwania umowy ubezpieczenia wskazany jest w
polisie.
11. O8wiadczenie, o którym mowa w ust. 10 powinno
być dorczone drugiej stronie najpóLniej na 60
(sze8ćdziesit) dni przed upływem okresu
udzielania ochrony.
12. Umowa ubezpieczenia, a tym samym okres
udzielania ochrony mo0e być przedłu0any
wielokrotnie.
13. Przedłu0enie umowy ubezpieczenia, a tym samym
okresu udzielania ochrony nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy ubezpieczenia, chyba, 0e
wynika to z zapisów niniejszych ogólnych
warunków.
14. Z dniem wypłaty 8wiadczenia z tytułu
wystpienia raka piersi u Ubezpieczonej umowa
ubezpieczenia, a tym samym okres udzielania
ochrony ulega wydłu0eniu do osignicia przez
Ubezpieczon wieku 70 (siedemdziesiciu) lat. W
tym okresie:
1) nie maj zastosowania zapisy dotyczce
warunków przedłu0ania umowy ubezpieczenia,
2) zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje
wyłcznie ryzyko zgonu Ubezpieczonej.
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§4

Profilaktyczne badania medyczne

1. W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Gerling
Polska
5ycie
kieruje
Ubezpieczone
na
profilaktyczne badania medyczne, przeprowadzane
przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej
wskazanych przez Gerling Polska 5ycie. Koszt
bada,, do wysoko8ci limitu okre8lonego w
Załczniku do niniejszych ogólnych warunków,
ponosi Gerling Polska 5ycie.
2. Gerling Polska 5ycie informuje Ubezpieczon o
terminie profilaktycznych bada, medycznych w
li8cie rocznicowym. W rozumieniu ogólnych
warunków, listem rocznicowym jest pismo
zawierajce
informacje
dotyczce
umowy
ubezpieczenia wysyłane przez Gerling Polska 5ycie
na co najmniej 30 (trzydzie8ci) dni przed rocznic
polisy.
3. Zakres profilaktycznego badania medycznego jest
zale0ny od wieku Ubezpieczonej.
4. Dla Ubezpieczonych, które w rocznic polisy
przypadajc po dniu wysłania przez Gerling
Polska 5ycie listu rocznicowego osignły wiek:
1) nie mniej ni0 18 (osiemna8cie) lat i nie wicej
ni0 40 (czterdzie8ci) lat - zakres profilaktycznego
badania
medycznego
obejmuje
badanie
lekarskie; badanie przeprowadzane jest co 2
(dwa) lata polisowe,
2) nie mniej ni0 41 (czterdzie8ci jeden) lat i nie
wicej ni0 65 (sze8ćdziesit pić) lat - zakres
profilaktycznego badania medycznego obejmuje
badanie lekarskie, oraz mammografi z opisem;
badanie przeprowadzane jest co roku.
5. Prawo do profilaktycznych bada, medycznych
wygasa z dniem:
1) wystpienia raka piersi, lub
2) osignicia przez Ubezpieczon wieku 65
(sze8ćdziesiciu piciu) lat.

3.
4.

5.
6.

7.

ROZDZIAŁ II.
SKŁADKA I SUMA UBEZPIECZENIA
§5

8.

Składka

1. Wysoko8ć składki ustalana jest na okres
udzielania ochrony, w szczególno8ci na podstawie
wieku oraz stanu zdrowia Ubezpieczonej, zgodnie
z zasadami taryfikacji obowizujcymi w Gerling
Polska 5ycie. Wysoko8ć minimalnych składek
okre8lona jest w Załczniku do ogólnych
warunków a wysoko8ć obowizujcej składki w
stosunku do danej Ubezpieczonej, okre8lona jest
w polisie.
2. Ubezpieczajcy jest zobowizany opłacać składk
z góry miesicznie, kwartalnie, półrocznie, lub
rocznie w wysoko8ci i terminach okre8lonych w
umowie. Termin płatno8ci składki jest zachowany,

§6
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je0eli przed jego upływem cała nale0na kwota
składki wpłynie na rachunek bankowy Gerling
Polska 5ycie ostatnio wskazany Ubezpieczajcemu
na pi8mie. Ka0da zmiana dotyczca wysoko8ci
składki wymaga, pod rygorem niewa0no8ci,
zawarcia aneksu do polisy i dorczenia aneksu
Ubezpieczajcemu,
zgodnie
z
ogólnymi
warunkami.
Termin płatno8ci pierwszej składki upływa z dniem
zawarcia umowy.
Gerling Polska 5ycie przesyła Ubezpieczajcemu
formularze wpłat składki zawierajce dane
wymagane przez Gerling Polska 5ycie i niezbdne
dla identyfikacji dokonywanych wpłat. Przy
dokonywaniu płatno8ci bez u0ycia wysłanych
formularzy Ubezpieczajcy ma obowizek podać
imi
i
nazwisko
oraz
numer
wniosku
ubezpieczeniowego lub polisy. Gerling Polska
5ycie nie ponosi odpowiedzialno8ci za szkody,
straty i wszelkiego rodzaju skutki wynikajce lub
mogce wyniknć z naruszenia powy0szego
obowizku.
Kwot składki zapłacon po wyga8niciu umowy
niezwłocznie zwraca si Ubezpieczajcemu w
nominalnej wysoko8ci.
Na ka0dy kolejny picioletni okres udzielania
ochrony Gerling Polska 5ycie mo0e ustalić i
zaproponować nowe warunki ubezpieczenia. Je0eli
nowe warunki ubezpieczenia uległy zmianie w
stosunku
do
warunków
obowizujcych
dotychczas, Gerling Polska 5ycie informuje
Ubezpieczajcego
o
nowych
warunkach
ubezpieczenia
nie
póLniej
ni0
na
60
(sze8ćdziesit) dni przed rocznic polisy, w któr
upływa okres udzielania ochrony.
Je0eli Ubezpieczajcy nie odpowie na propozycj
Gerling Polska 5ycie, o której mowa w ust. 6,
najpóLniej na 30 (trzydzie8ci) dni przed rocznic
polisy, przyjmuje si, 0e zaakceptował on nowe
warunki ubezpieczenia.
Je0eli Ubezpieczajcy nie zgodzi si na propozycje
Gerling Polska 5ycie, o których mowa w ust. 6,
umowa ubezpieczenia wygasa z ostatnim dniem
okresu udzielania ochrony.
Skutki niezapłacenia składki

1. W razie opóLnienia z zapłat składki, dodatkowy
okres do jej zapłaty wynosi 1 (jeden) miesic
polisowy, liczc od okre8lonego w umowie terminu
jej płatno8ci (okres prolongaty). W okresie
prolongaty Gerling Polska 5ycie udziela pełnej
ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w danej
umowie.
2. Je0eli w okresie prolongaty nie zostanie zapłacona
zaległa składka, Gerling Polska 5ycie wyznacza
dodatkowy termin do zapłaty zaległej składki
(zwany dalej terminem dodatkowym) wynoszcy 1

3. Je0eli umowa ubezpieczenia została zawarta
zgodnie z § 3 ust. 8, wówczas wysoko8ć
zredukowanej sumy ubezpieczenia z tytułu
wystpienia raka piersi w pierwszych dwóch
latach polisowych wynosi:
1) 10 % sumy ubezpieczenia z tytułu wystpienia
raka piersi w przypadku wystpienia raka piersi
w pierwszym roku polisowym,
2) 50 % sumy ubezpieczenia z tytułu wystpienia
raka piersi w przypadku wystpienia raka piersi
w drugim roku polisowym.

(jeden) miesic polisowy, liczc od dnia upływu
okresu prolongaty. W terminie dodatkowym
Gerling Polska 5ycie udziela pełnej ochrony
ubezpieczeniowej przewidzianej w danej umowie.
3. Je0eli w terminie dodatkowym nie zostan
zapłacone zaległe składki, umowa ubezpieczenia
wygasa w ostatnim dniu terminu dodatkowego.
§7

Ubezpieczenie bezskładkowe

1. Umowa ubezpieczenia zostaje przekształcona w
ubezpieczenie bezskładkowe:
1) z dniem uko,czenia przez Ubezpieczon:
a) 60 (sze8ćdziesitego) roku 0ycia - je0eli wiek
Ubezpieczonej w dniu podpisania wniosku
nie przekraczał 40 (czterdziestu) lat, lub
b) 65 (sze8ćdziesitego pitego) roku 0ycia je0eli wiek Ubezpieczonej w dniu podpisania
wniosku przekraczał 40 (czterdzie8ci) lat,
2) z dniem wypłaty 8wiadczenia z tytułu
wystpienia raka piersi.
2. W ubezpieczeniu bezskładkowym:
1) ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w
zakresie zgodnym z postanowieniami ogólnych
warunków,
2) Ubezpieczajcy nie jest zobowizany do
opłacania składki.
3. Z dniem przekształcenia umowy ubezpieczenia w
ubezpieczenie
bezskładkowe,
umowa
ubezpieczenia, a tym samym okres udzielania
ochrony, ulega wydłu0eniu do osignicia przez
Ubezpieczon wieku 70 (siedemdziesiciu) lat. W
tym okresie nie maj zastosowania postanowienia
dotyczce
warunków
przedłu0ania
umowy
ubezpieczenia, okre8lone w § 3 ust. 10 niniejszych
ogólnych warunków.
4. Ubezpieczenie bezskładkowe wygasa w ka0dym
przypadku wyga8nicia umowy, z wyłczeniem
przypadku opisanego w § 16 pkt 6).
§8

ROZDZIAŁ III.
@WIADCZENIE
§9

1. Je0eli zgon Ubezpieczonej nastpi w okresie
udzielania ochrony, Gerling Polska 5ycie wypłaci
Uposa0onemu 8wiadczenie w wysoko8ci sumy
ubezpieczenia z tytułu zgonu z dnia zgonu
Ubezpieczonej.
2. W przypadku zgonu Ubezpieczonej w okresie
prolongaty, albo w terminie dodatkowym, podczas
których nie została zapłacona zaległa składka,
Gerling Polska 5ycie wypłaci Uposa0onemu
8wiadczenie, pod warunkiem uregulowania
zaległych składek.
3. Je0eli wystpienie raka piersi u Ubezpieczonej
nastpi w okresie udzielania ochrony, Gerling
Polska 5ycie wypłaci Ubezpieczonej 8wiadczenie w
wysoko8ci sumy ubezpieczenia okre8lonej w § 8
ust. 2 lub § 8 ust. 3.
4. %wiadczenie wypłacane jest na podstawie sumy
ubezpieczenia z tytułu wystpienia raka piersi
aktualnej w dniu zdiagnozowania raka piersi.
5. Gerling Polska 5ycie wypłaca tylko jedno
8wiadczenie z tytułu wystpienia raka piersi u
Ubezpieczonej. Dotyczy to tak0e przypadku
obustronnego raka piersi.
6. Z dniem wypłaty 8wiadczenia, o którym mowa w
ust. 3 ochrona z tytułu wystpienia raka piersi
wygasa.

Suma ubezpieczenia

1. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia suma
ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonej jest
okre8lona kwotowo w polisie, a jej wysoko8ć nie
ulega zmianie w trakcie trwania okresu udzielania
ochrony. Wysoko8ć sumy ubezpieczenia okre8lona
jest w Załczniku do niniejszych ogólnych
warunków i zale0y od wieku Ubezpieczonej w dniu
podpisania wniosku.
2. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia suma
ubezpieczenia z tytułu wystpienia raka piersi u
Ubezpieczonej jest okre8lona kwotowo w polisie, a
jej wysoko8ć nie ulega zmianie w trakcie trwania
okresu udzielania ochrony. Wysoko8ć sumy
ubezpieczenia z tytułu wystpienia raka piersi
okre8lona jest w Załczniku do niniejszych
ogólnych warunków.

WysokoBć Bwiadczenia

§ 10
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Wypłata Bwiadczenia

1. Zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia objtego
ochron powinno być zło0one na adres siedziby
Gerling Polska 5ycie.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w
ust.1, Gerling Polska 5ycie przesyła, w terminie 7
(siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia,
Ubezpieczajcemu (w przypadku zawarcia umowy
na rzecz osoby trzeciej), oraz Uposa0onemu lub
innym osobom uprawnionym do otrzymania
8wiadczenia
informacj
o
dokumentach
niezbdnych do otrzymania 8wiadczenia.

3. Gerling Polska 5ycie wypłaca 8wiadczenie z tytułu
zgonu Ubezpieczonej na podstawie:
1) wniosku o przyznanie 8wiadczenia zło0onego na
odpowiednim formularzu,
2) skróconego odpisu aktu zgonu, oraz dokumentu
stwierdzajcego przyczyn zgonu,
3) dokumentu potwierdzajcego to0samo8ć osoby
uprawnionej do otrzymania 8wiadczenia, oraz
4) innych dokumentów niezbdnych do ustalenia
odpowiedzialno8ci Gerling Polska 5ycie.
4. Gerling Polska 5ycie wypłaca 8wiadczenie z tytułu
wystpienia raka piersi u Ubezpieczonej na
podstawie:
1) opisu
wyniku
badania
mikroskopowego
(histopatologicznego),
2) innych dokumentów niezbdnych do ustalenia
odpowiedzialno8ci Gerling Polska 5ycie.
5. Gerling Polska 5ycie spełni 8wiadczenie w
terminie 30 (trzydziestu) dni, liczc od daty
otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby
wyja8nienie w powy0szym terminie okoliczno8ci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialno8ci
Gerling Polska 5ycie albo wysoko8ci 8wiadczenia
okazało si niemo0liwe, 8wiadczenie bdzie
spełnione w cigu 14 (czternastu) dni od dnia, w
którym nastpi wyja8nienie tych okoliczno8ci.
Gerling Polska 5ycie doło0y nale0ytej staranno8ci
celem ich wyja8nienia.
6. W przypadku odmowy wypłaty 8wiadczenia w
cało8ci lub w cz8ci Gerling Polska 5ycie informuje
pisemnie o tym osob uprawnion wskazujc na
okoliczno8ci
oraz
na
podstaw
prawn
uzasadniajc całkowit lub cz8ciow odmow.
Informacja zawiera pouczenie o mo0liwo8ci
dochodzenia roszcze, na drodze sdowej. Osoba
uprawniona do otrzymania 8wiadczenia mo0e
zło0yć odwołanie w cigu 30 (trzydziestu) dni od
dnia jego otrzymania.
7. W przypadku odmowy uwzgldnienia odwołania
uprawnionemu przysługuje prawo wniesienia
powództwa do sdu powszechnego.
8. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniaj
si z upływem lat 3 (trzech). Bieg przedawnienia
roszczenia o 8wiadczenie do Gerling Polska 5ycie
rozpoczyna si w dniu, w którym nastpiło
zdarzenie
objte
ubezpieczeniem.
Bieg
przedawnienia roszczenia o 8wiadczenie do
Gerling Polska 5ycie przerywa si przez zgłoszenie
Gerling Polska 5ycie tego roszczenia lub przez
zgłoszenie zdarzenia objtego ubezpieczeniem a
tak0e przez ka0d czynno8ć zgłoszon przed
sdem. Bieg przedawnienia rozpoczyna si na
nowo od dnia, w którym zgłaszajcy roszczenie
lub zdarzenie otrzymał na pi8mie o8wiadczenie
Gerling Polska 5ycie o przyznaniu lub odmowie
8wiadczenia.

ROZDZIAŁ IV.
WYŁGCZENIE ODPOWIEDZIALNO@CI
§ 11

OkolicznoBci zgonu Ubezpieczonej

Postanowie, § 9 ust. 1 i 2 nie stosuje si, je0eli w
okresie udzielania ochrony zgon Ubezpieczonej
nastpi:
1) w wyniku działa, wojennych, stanu wojennego,
katastrofy nuklearnej, jakichkolwiek działa,
zbrojnych, lub
2) w wyniku czynnego uczestnictwa Ubezpieczonej
w zamieszkach lub w aktach przemocy, lub
3) w
wyniku
popełnienia
lub
usiłowania
popełnienia przestpstwa z winy umy8lnej przez
Ubezpieczon lub przez osoby przez ni
nakłaniane lub osoby, którym Ubezpieczona
ułatwi popełnienie tego czynu, lub
4) w zwizku z zara0eniem wirusem HIV,
5) w wyniku samobójstwa w okresie 2 (dwóch) lat
od dnia zawarcia umowy.
§ 12

OkolicznoBci wyst-pienia raka piersi

Postanowie, § 9 ust. 3 nie stosuje si, je0eli:
1) wystpienie raka piersi w okresie udzielania
ochrony było spowodowane:
a) katastrof nuklearn, lub
b) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
przestpstwa z winy umy8lnej przez
Ubezpieczon lub przez osoby przez ni
nakłaniane lub osoby, którym Ubezpieczona
ułatwi popełnienie tego czynu, lub
c) zara0eniem wirusem HIV, lub
d) poddaniem
si
przez
Ubezpieczon
eksperymentom medycznym,
2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia u
Ubezpieczonej wystpił rak piersi lub leczono
raka piersi,
3) w przypadku wskazanym w § 3 ust. 8
Ubezpieczona nie wykona ponownego badania
w terminie wskazanym przez lekarza i nie
przedstawi wyników tego badania na 0danie
Gerling Polska 5ycie.
§ 13
informacji

Podanie niepełnych lub nieprawdziwych

Gerling Polska 5ycie bdzie zwolnione od obowizku
8wiadczenia, je0eli w okresie pierwszych 3 (trzech) lat
obowizywania umowy nastpi zdarzenie objte
ochron a Gerling Polska 5ycie ustali, 0e
Ubezpieczajcy lub Ubezpieczona przy zawieraniu
umowy nie podali zgodnie z prawd wszystkich
wiadomych im okoliczno8ci, o które Gerling Polska
5ycie pytało na pi8mie, a w szczególno8ci podali
wiadomo8ci nieprawdziwe albo zataili chorob
Ubezpieczonej.
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§ 14

Uposa.ony

1. Ubezpieczona w ka0dym czasie mo0e wskazać
Uposa0onego, któremu ma być wypłacone
8wiadczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonej.
2. Powy0sze uprawnienie Ubezpieczona wykonuje
przez
dorczenie
Gerling
Polska
5ycie
o8wiadczenia, które powinno zawierać:
1) dane umo0liwiajce identyfikacj Uposa0onego,
2) dyspozycj, 0e Uposa0ony ma prawo do cało8ci
albo odpowiedniego procentu 8wiadczenia,
3) dat zło0enia o8wiadczenia,
4) podpis Ubezpieczonej.
3. O8wiadczenie o wskazaniu Uposa0onego mo0e być
zło0one we wniosku o zawarcie umowy pod
warunkiem i ze skutkiem od dnia jej zawarcia.
4. Je0eli Ubezpieczona wskazała kilku Uposa0onych,
udział Uposa0onego, którego wskazanie stało si
bezskuteczne, przypada pozostałym Uposa0onym
proporcjonalnie do ich udziałów w 8wiadczeniu.
Je0eli wskazanie pozostaje skuteczne jedynie
wobec
jednego
Uposa0onego,
8wiadczenie
przypada w cało8ci temu Uposa0onemu.
5. Je0eli Ubezpieczona nie wska0e 0adnego
Uposa0onego, albo gdy wskazanie w stosunku do
wszystkich Uposa0onych jest bezskuteczne,
8wiadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonej
przysługuje członkowi rodziny Ubezpieczonej,
według nastpujcej kolejno8ci:
1) mał0onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) rodze,stwo,
5) inne osoby, zaliczane zgodnie z Kodeksem
Cywilnym do grona spadkobierców ustawowych
Ubezpieczonej.
ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOHCOWE
§ 15
Prawa
Ubezpieczajcego
do
wypowiedzenia umowy oraz do odstpienia od umowy
1. Ubezpieczajcy
mo0e
w
ka0dym
czasie
wypowiedzieć umow. Okres wypowiedzenia
wynosi 30 (trzydzie8ci) dni i rozpoczyna si
nastpnego dnia po dorczeniu Gerling Polska
5ycie
o8wiadczenia
Ubezpieczajcego
o
wypowiedzeniu umowy.
2. Je0eli o8wiadczenie o wypowiedzeniu umowy
zostanie dorczone Gerling Polska 5ycie w okresie
prolongaty, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo
podczas terminu dodatkowego, o którym mowa w
§ 6 ust. 2, okres wypowiedzenia podlega
skróceniu i upływa odpowiednio w dniu, w którym
upływa okres prolongaty albo w dniu, w którym
upływa termin dodatkowy.
3. Umowa wygasa w dniu, w którym upływa okres
wypowiedzenia, chyba 0e przed tym dniem

wystpi inna okoliczno8ć powodujca wyga8nicie
umowy.
4. Zło0enie o8wiadczenia o wypowiedzeniu nie
zwalnia Ubezpieczajcego z obowizku opłacenia
składki za okres udzielanej ochrony, pomimo i0
termin płatno8ci składki przypada w okresie
wypowiedzenia.
5. Ubezpieczajcy mo0e odstpić od umowy
dorczajc Gerling Polska 5ycie pisemne
o8wiadczenie
o
odstpieniu
od
umowy.
Ubezpieczajcy, nie bdcy przedsibiorc mo0e
odstpić od umowy ubezpieczenia w okresie 30
(trzydziestu) dni, za8 przedsibiorca w okresie 7
dni, liczc od daty zawarcia umowy. W przypadku
odstpienia od umowy Gerling Polska 5ycie zwróci
Ubezpieczajcemu
wpłacon
składk
po
potrceniu kwoty nale0nej Gerling Polska 5ycie za
okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
§ 16

WygaBni3cie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia wygasa w wyniku wystpienia
chocia0by jednej z poni0ej wskazanych okoliczno8ci:
1) odstpienia od umowy przez Ubezpieczajcego,
2) rozwizania umowy na skutek wypowiedzenia
przez Ubezpieczajcego,
3) zło0enia o8wiadczenia o nie przedłu0aniu
umowy, o którym mowa w § 3 ust. 10,
4) osignicia
przez
Ubezpieczon
70.
(siedemdziesitego) roku 0ycia,
5) zgonu Ubezpieczonej w okresie udzielania
ochrony,
6) w przypadkach przewidzianych w § 5 ust. 8 i § 6
ust. 3.
§ 17
umowy
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Składanie

oBwiadczeI

dotycz-cych

1. O8wiadczenia woli bdL wiedzy przewidziane
umow albo składane w zwizku z jej
wykonywaniem wymagaj formy pisemnej pod
rygorem niewa0no8ci.
2. Je0eli umowa nie stanowi inaczej, o8wiadczenia
woli
składane
przez
Ubezpieczajcego,
Ubezpieczon lub Uposa0onego, wymagaj
podpisu po8wiadczonego przez notariusza albo
przez upowa0nionego pracownika Gerling Polska
5ycie. Po8wiadczenia podpisu Ubezpieczajcego
lub Ubezpieczonej na dokumentach, wnioskach
lub o8wiadczeniach składanych przed zawarciem
umowy mo0e dokonać agent albo upowa0niony
pracownik Gerling Polska 5ycie.
3. O8wiadczenia skierowane do Gerling Polska 5ycie
powinny być składane na stosowanych przez
Gerling Polska 5ycie formularzach wniosków,
zgłosze,, zawiadomie,, polece, oraz innych
formularzach
wła8ciwych
dla
danego
o8wiadczenia. Formularze s dostpne w siedzibie

Gerling Polska 5ycie, jednostkach terenowych
Gerling Polska 5ycie i u upowa0nionych
przedstawicieli Gerling Polska 5ycie. Na pisemne
0danie Ubezpieczajcego, Ubezpieczonej lub
Uposa0onego, Gerling Polska 5ycie dorczy na
adres wskazany w 0daniu, formularz stosowany
dla danego o8wiadczenia.
4. O8wiadczenie, które nie zostało zło0one na
formularzu Gerling Polska 5ycie, powinno
zawierać wszystkie dane okre8lone w formularzu
stosowanym przez Gerling Polska 5ycie dla
danego o8wiadczenia. Ka0de o8wiadczenie musi
zawierać dane umo0liwiajce identyfikacj
umowy, której dotyczy, wskazywać czynno8ć, której
dotyczy, oraz zawierać inne dane wymagane
umow dla czynno8ci, której o8wiadczenie
dotyczy.
5. Je0eli
o8wiadczenie
jest
składane
przez
pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego,
do pisma zawierajcego takie o8wiadczenie,
nale0y odpowiednio dołczyć pełnomocnictwo
wskazujce zakres umocowania z podpisem
po8wiadczonym przez notariusza albo przez
upowa0nionego pracownika Gerling Polska 5ycie
lub dokumenty urzdowe potwierdzajce istnienie
przedstawicielstwa ustawowego. O8wiadczenie
składane przez pełnomocnika lub przedstawiciela
ustawowego wymaga podpisu odpowiednio
pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego
po8wiadczonego przez notariusza albo przez
upowa0nionego pracownika Gerling Polska 5ycie.
§ 18

Dor3czenia

1. Skierowane do Gerling Polska 5ycie wnioski,
o8wiadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia lub inne
pisma dotyczce umowy s dorczane wyłcznie
przez przesłanie pisma na adres Gerling Polska
5ycie za pokwitowaniem jego odbioru. Pisma
skierowane do Gerling Polska 5ycie uznaje si za
dorczone w dniu ich przyjcia w siedzibie Gerling
Polska 5ycie. Je0eli pismo skierowane do Gerling
Polska 5ycie nie zawiera identyfikacji umowy albo
o8wiadczenie zawarte w pi8mie nie zawiera
danych pozwalajcych na ustalenie przedmiotu i
zakresu danego o8wiadczenia, Gerling Polska
5ycie po otrzymaniu pisma zwróci si do osoby,
która zło0yła pismo o jego odpowiednie
uzupełnienie. Skutek dorczenia takiego pisma
nastpuje, w rozumieniu umowy, w dniu
dorczenia prawidłowo sporzdzonego pisma
uzupełniajcego.
2. Pismo Gerling Polska 5ycie skierowane do
Ubezpieczajcego albo Ubezpieczonej albo
Uposa0onego uznaje si za dorczone z chwil
dorczenia go pod ostatnio znany Gerling Polska
5ycie adres osoby, do której pismo jest
skierowane.

§ 19

Zmiana adresu lub siedziby

1. Zgłoszenie Gerling Polska 5ycie zmiany adresu
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa0no8ci
i jest skuteczne od dnia jego dorczenia Gerling
Polska 5ycie. Zgłoszenie zmiany adresu nie ma
wpływu na skuteczno8ć pism Gerling Polska 5ycie
przesłanych
na
poprzedni
adres
przed
dorczeniem Gerling Polska 5ycie zgłoszenia
zmiany adresu.
2. Gerling Polska 5ycie jest zobowizane powiadomić
o zmianie swojej siedziby przez dwukrotne
ogłoszenie w dzienniku o zasigu ogólnokrajowym
oraz nie póLniej ni0 w najbli0szym li8cie
rocznicowym wysyłanym do Ubezpieczajcego po
zmianie siedziby.
§ 20

Przelew praw

Wszelkie prawa z umowy ubezpieczenia przysługuj
Ubezpieczajcemu jako stronie umowy, chyba 0e
zostały zastrze0one na rzecz Ubezpieczonej lub
Uposa0onego. Przelew tych praw wymaga pisemnej
zgody Gerling Polska 5ycie.
§ 21

Tryb dochodzenia roszczeI

Do
dochodzenia
przez
Ubezpieczajcego,
Ubezpieczon, Uposa0onego wszelkich roszcze, z
umowy
ubezpieczenia
stosuje
odpowiednio
postanowienia § 10 Wypłata 8wiadczenia.
§ 22

WłaBciwoBć s-du

1. Sdem wła8ciwym do rozpatrywania wszelkich
sporów wynikłych pomidzy Gerling Polska 5ycie a
Ubezpieczajcym, Ubezpieczon, Uposa0onym lub
ich nastpcami prawnymi w zwizku z umow lub
umow dodatkow, jest sd wła8ciwy ze wzgldu
na siedzib Gerling Polska 5ycie, albo sad
wła8ciwy dla miejsca zamieszkania, albo siedziby
Ubezpieczajcego, Ubezpieczonej, Uposa0onego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Prawem wła8ciwym dla umowy ubezpieczenia jest
prawo polskie. W przypadku, gdy Ubezpieczajcy
ma miejsce zamieszkania lub siedzib zarzdu w
pa,stwie Unii Europejskiej, prawem wła8ciwym dla
umowy ubezpieczenia jest prawo tego pa,stwa.
Je0eli Ubezpieczajcym jest osoba fizyczna majca
miejsce zamieszkania w pa,stwie członkowskim
Unii Europejskiej innym ni0 pa,stwo, którego jest
obywatelem, Ubezpieczajcy mo0e wybrać prawo
pa,stwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego
jest obywatelem.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochronnego
„JESTE% KOBIET)” zostały uchwalone przez Zarzd
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Gerling Polska Towarzystwo Ubezpiecze, na 5ycie
Spółka Akcyjna uchwał Nr 57/Z/2003 z dnia
03.12.2003r. i wchodz w 0ycie z dniem 01.01.2004r.,
z zastrze0eniem § 22 ust. 2, który wchodzi w 0ycie z

dniem przystpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej.

Prezes Zarz du
Gerling Polska ycie

Wiceprezes Zarz du
Gerling Polska ycie

William B. Havaris

Norbert Rawa
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ZAŁGCZNIK
Do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochronnego "JESTE% KOBIET)"
TABELA SKŁADEK I SUM UBEZPIECZENIA
uchwalona przez Zarzd Gerling Polska Towarzystwo Ubezpiecze, na 5ycie Spółka Akcyjna uchwał Nr
57/Z/2003 z dnia 03.12.2003r. i obowizujca od dnia 01.01.2004r.
Tabela I.

Limit kosztu profilaktycznego
badania medycznego

Minimalna składka

100 zł

Wiek przystpienia w dniu zawarcia umowy
od 18 do 40 lat
40 zł
miesiczna
120 zł
kwartalna
półroczna

240 zł

kwartalna

150 zł

roczna
Wiek przystpienia
od 18 do 40 lat
od 41 do 50 lat

600 zł

480 zł
roczna
Wiek przystpienia w dniu zawarcia umowy
od 41 do 50 lat
50 zł
miesiczna
300 zł

półroczna

Opłata za rozpatrzenie
wniosku o zawarcie umowy
(zaliczana w poczet składki)

opłata
120 zł
150 zł

Tabela II. Suma ubezpieczenia
Z tytułu wystpienia raka
piersi u Ubezpieczonej
Z tytułu zgonu
Ubezpieczonej

20.000 zł

Wiek przystpienia
od 18 do 40 lat
od 41 do 50 lat

suma
12.500 zł
5.000 zł

Prezes Zarz du
Gerling Polska ycie

Wiceprezes Zarz du
Gerling Polska ycie

William B. Havaris

Norbert Rawa

