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ANEKS NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW 
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
„SAMOPOMOC RODZINA”
dalej „OWU”

§ 1.
W § 9 OWU na końcu dodaje się:
1. ust. 8 o następującej treści:

„Do zawarcia umowy ubezpieczenia, a także do jej zmiany, 
konieczna jest uprzednia zgoda Ubezpieczonego, która powin-
na obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana 
umowy dokonana bez zgody Ubezpieczonego nie może na-
ruszać jego praw ani praw Uposażonego. Powyższa zgoda 
udzielana jest w deklaracji zgody, o której mowa w § 4 pkt 4)  
lub w odrębnym oświadczeniu. Ubezpieczony w ww. dekla-
racji zgody/oświadczeniu składa także oświadczenie, iż oko-
liczności podane przez niego, jak i przez Ubezpieczającego do 
wiadomości Towarzystwa, o które Towarzystwo zapytywało  
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych 
pismach są kompletne i odpowiadają prawdzie.”

2. ust. 9 o następującej treści:
„W przypadku zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia  
w czasie trwania umowy ubezpieczenia Towarzystwo przed-
stawi Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu na piśmie treść 
proponowanych zmian. Powyższe zmiany wchodzą w życie, 
jeśli Ubezpieczający nie wypowiedział umowy ubezpiecze-
nia w terminie 7 dni od dnia doręczenia Ubezpieczającemu  
propozycji zmian.”

§ 2.
§ 10 ust. 2 OWU otrzymuje nowe brzmienie:
„Towarzystwo nie odpowiada za skutki okoliczności, które nie zo-
stały podane do wiadomości Towarzystwa przez Ubezpieczającego 
i Ubezpieczonego, o które Towarzystwo zapytywało w formularzu 
oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Za niepoda-
nie do wiadomości uznaje się także zatajenie i podanie nieprawdy. 
W takiej sytuacji Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia 
lub zmniejszyć wysokość świadczenia. Jeżeli do zdarzenia objętego 
ochroną doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpie-
czenia, Towarzystwo nie może podnieść zarzutu, że przy zawiera-
niu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności, że  
zatajona została choroba Ubezpieczonego.”

§ 3.
W § 12 OWU na końcu dodaje się ust. 3 o następującej treści:
„Na żądanie Ubezpieczonego Towarzystwo udzieli Ubezpieczone-
mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych 
warunków ubezpieczenia, w zakresie, w jakim dotyczą praw i obo-
wiązków Ubezpieczonego.”

§ 4.
Zmianie ulega treść § 15 ust. 1 OWU w ten sposób, że:
„Wysokość składki ubezpieczeniowej określana jest przez Towarzy-
stwo. Kwota składki ubezpieczeniowej obejmuje składkę za ochro-
nę ubezpieczeniową i opłatę z tytułu kosztów administracyjnych 
związaną z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia.”

§ 5.
Pozostałe zapisy Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia 
na Życie „Samopomoc Rodzina” pozostają bez zmian.

§ 6.
Niniejszy Aneks stanowiący integralną część OWU został uchwa-
lony przez Zarząd Towarzystwa Uchwałą nr 158A/2007 z dnia 
07.08.2007 r. i wchodzi w życie z dniem 07.08.2007 r. i stoso-
wać się będzie do umów ubezpieczenia zawartych począwszy od  
10 sierpnia 2007 r.

ANEKS NR 3 z dnia 30 grudnia 2008 DO 
OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO 
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE „SAMOPOMOC 
RODZINA”
dalej „OWU”

W treści wyżej wymienionych OWU
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
Ust. 3 § 37 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
 „Towarzystwo wypłaca świadczenie w terminie trzydziestu dni  
licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpiecze-
niowym.”

§ 2.
W § 39 OWU po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującej treści:
„Towarzystwo zastrzega, iż wypłaty świadczeń z tytułu umów ubez-
pieczenia, zawartych na podstawie niniejszych ogólnych warunków
podlegają stosownym przepisom prawa regulującym opodatkowa-
nie osób fizycznych i prawnych, obowiązującym w momencie do-
konywania wypłat. Aktualny na dzień wejścia w życie Aneksu nr 3 
do niniejszych ogólnych warunków stan prawny dotyczący zasad 
opodatkowania wypłat świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia 
regulują:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 – urzędo-
wy jednolity tekst, z późn. zm.), a w szczególności art. 5a  
pkt 14, art. 9 ust.1; art. 11; art. 21 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust.15;  
art. 30a ust. 1 pkt 5, ust. 2 i 3 oraz ust.5-7; art. 41 ust. 4.  
W przypadku zmian wyżej wymienionej ustawy, polegających 
na zmianie numeracji wskazanych powyżej artykułów, czy też 
ich treści, jak też dodaniu nowych artykułów/ustępów,regulu-
jących opodatkowanie świadczeńz tytułu umowy ubezpiecze-
nia - do opodatkowania tych świadczeń stosować się będzie 
tak zmienioną numerację, czy też treść, z uwzględnieniem tre-
ści wprowadzonej nowymi artykułami/ustępami.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 – urzędo-
wy jednolity tekst, z późn. zm.), a w szczególności art.7 ust.1; 
art.12; art.18;art.19 ust.1. W przypadku zmian wyżej wymie-
nionej ustawy, polegających na zmianie numeracji wskazanych 
powyżej artykułów, czy też ich treści, jak też dodaniu nowych 
artykułów/ustępów,regulujących opodatkowanie świadczeń  
z tytułu umowy ubezpieczenia – do opodatkowania tych 
świadczeń stosować się będzie tak zmienioną numerację, czy 
też treść, z uwzględnieniem treści wprowadzonej nowymi  
artykułami/ustępami. W przypadku podatników mających miej-
sce zamieszkania lub siedzibę za granicą przepisy polskiego 
prawa podatkowego są stosowane wraz z postanowieniami 
właściwej umowy międzynarodowej w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania, o ile taka umowa została zawarta. 
Zastosowanie umowy może być uzależnione od przedstawie-
nia przez Podatnika certyfikatu rezydencji.”

§ 3.
Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.

§ 4.
Niniejszy Aneks stanowiący integralną część OWU został uchwa-
lony przez Zarząd Towarzystwa Uchwałą nr 253/HDI/2008 z dnia 
30.12.2008 r. i wchodzi w życie z dniem 30.12.2008 r. i stosować 
się będzie do umów ubezpieczenia, do których zastosowanie znaj-
dują postanowienia OWU.


