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Art. 1 DEFINICJE
1) „Choroba” – zdiagnozowana przez Lekarza 

reakcja organizmu na działanie czynnika cho-
robotwórczego, wewnętrznego lub zewnętrzne-
go, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, 
zmian organicznych w tkankach, narządach, 
układach lub całym ustroju. 

2) „Deklaracja przystąpienia” – oświadczenie 
woli Posiadacza rachunku wyrażone w formie 
pisemnej lub ustnej (przez telefon przy użyciu 
urządzeń nagrywających dźwięk, pod warun-
kiem gotowości Ubezpieczającego do udostęp-
nienia tego kanału dystrybucji), w którym wyraża 
on wolę objęcia Ochroną ubezpieczeniową w ra-
mach Umowy ubezpieczenia w określonym Pa-
kiecie ubezpieczenia. Deklaracja przystąpienia 
jest oświadczeniem składanym Ubezpieczają-
cemu. Jeżeli Deklaracja przystąpienia ma formę 
pisemną, sporządzana jest w dwóch egzempla-
rzach i uznaje się, że po potwierdzeniu jej przy-
jęcia przez Bank i opłaceniu Składki zastępuje 
Certyfikat ubezpieczeniowy. W takim przypadku 
jeden egzemplarz Deklaracji przystąpienia wy-
dawany jest Ubezpieczonemu. Jeżeli Deklaracja 
przystąpienia została złożona w formie ustnej, 
Bank w imieniu Ubezpieczyciela wyśle Ubezpie-
czonemu Certyfikat ubezpieczeniowy.

3) „Certyfikat ubezpieczeniowy” – dokument po-
twierdzający objęcie Ochroną ubezpieczeniową, 
na zasadach określonych w Warunkach wysta-
wiany imiennie dla każdego Ubezpieczonego.

4) „ING Życie”– Ubezpieczyciel – ING Towarzy-
stwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Topiel 12. 

5) „Nieszczęśliwy wypadek” – nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubez-
pieczonego zdarzenie, które nastąpiło w czasie, 
gdy Ubezpieczony był objęty Ochroną ubezpie-
czeniową będące bezpośrednią i wyłączną przy-
czyną śmierci. W rozumieniu Warunków za przy-
czynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy 
wypadek, nie uważa się Choroby. 

6) „Ochrona ubezpieczeniowa” – ochrona udzie-
lana Ubezpieczonemu przez ING Życie z tytułu 
Umowy ubezpieczenia w miesiącu, za który zo-

stała opłacona Składka, na zasadach określo-
nych w Warunkach.

7) „Pakiet ubezpieczenia” – jeden z wymienio-
nych w Załączniku nr 1 do Warunków Pakietów 
ubezpieczenia, charakteryzujący się określoną 
Sumą Ubezpieczenia oraz wysokością Składki 
w zależności od wieku Ubezpieczonego w dniu 
złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpiecze-
nia. W tym samym czasie Ubezpieczony może 
być objęty Ochroną ubezpieczeniową tylko w ra-
mach jednego Pakietu ubezpieczenia na podsta-
wie jednej Deklaracji przystąpienia. 

8) „Posiadacz rachunku” – osoba fizyczna  
będąca posiadaczem lub współposiadaczem 
Rachunku, powadzonego przez Ubezpieczają-
cego, która może ubiegać się o objęcie Ochroną 
ubezpieczeniową.

9) „Rachunek” – rachunek prowadzony przez 
Ubezpieczającego, którego posiadacz ma prawo 
przystąpić do ubezpieczenia.

10) „Składka” – składka opłacana przez Ubezpie-
czającego z tytułu Umowy ubezpieczenia w ter-
minie wskazanym w Umowie ubezpieczenia, na-
leżna miesięcznie za jednego Ubezpieczonego. 

11) „Suma ubezpieczenia” – kwota określona 
w Załączniku nr 1 do Warunków, stanowiąca 
podstawę ustalenia wysokości Świadczenia. 

12) „Świadczenie”– kwota wypłacana przez ING 
Życie z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczenio-
wego w przypadkach wskazanych w Warunkach. 

13) „Ubezpieczający” – Bank Pocztowy S.A., któ-
ry zawarł Umowę ubezpieczenia z ING Życie na 
rzecz Posiadaczy rachunków;

14) „Ubezpieczony” – Posiadacz rachunku, który 
wyraził wolę objęcia ubezpieczeniem w formie 
Deklaracji przystąpienia, którego życie jest obję-
te Ochroną ubezpieczeniową.

15) „Umowa ubezpieczenia” – umowa zawarta 
pomiędzy ING Życie oraz Ubezpieczającym na 
okres 12 miesięcy, która może być każdorazowo 
przedłużana na kolejny okres 12 miesięcy o ile 
żadna ze Stron Umowy nie złoży oświadczenia 
o jej nieprzedłużeniu najpóźniej na jeden miesiąc 
przed datą zakończenia obowiązywania Umowy; 

16) „Uposażony” – osoba wskazana przez Ubez-
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pieczonego, której zostanie wypłacone Świadcze-
nie w przypadkach określonych w Warunkach.

17) „Zdarzenie ubezpieczeniowe” – śmierć 
Ubezpieczonego w czasie trwania Ochrony 
ubezpieczeniowej.

Art. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. ING Życie ubezpiecza życie Ubezpieczonego. 
2. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty 

Posiadacz Rachunku, który w dniu złożenia De-
klaracji przystąpienia ukończył 18. rok życia i nie 
ukończył 85. roku życia.

3. Wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci 
Ubezpieczonego zależy od wybranego Pakie-
tu ubezpieczenia i wskazana jest w Załączniku 
nr 1 do Warunków, z tym że w okresie pierw-
szych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia Ochro-
ny ubezpieczeniowej Świadczenie w wysokości 
Sumy ubezpieczenia wynikającej z wybranego 
Pakietu ubezpieczenia jest wypłacane wyłącz-
nie w przypadku śmierci Ubezpieczonego wsku-
tek Nieszczęśliwego wypadku. W przypadku 
śmierci Ubezpieczonego w okresie pierwszych  
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia Ochrony ubez-
pieczeniowej z innych przyczyn niż Nieszczę-
śliwy wypadek, Świadczenie równe jest sumie 
wpłaconych składek.

Art. 3 OKRES UBEZPIECZENIA
1. ING Życie udziela Ochrony ubezpieczeniowej 

przez całą dobę na całym świecie.
2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:

a) pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym Po-
siadacz rachunku złożył Deklarację przystą-
pienia pod warunkiem zapewnienia środków 
na rachunku na pokrycie Składki do końca 
miesiąca, w którym została złożona Dekla-
racja przystąpienia a Ubezpieczający zgło-
sił Posiadacza rachunku do ubezpieczenia 
i opłacił Składkę,

b) pierwszego dnia drugiego miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, 
w którym Ubezpieczony złożył Deklarację 
przystąpienia pod warunkiem zapewnienia 
środków na rachunku na pokrycie Składki do 
końca miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym została złożona Deklaracja przystą-
pienia a Ubezpieczający zgłosił Posiadacza 
rachunku do ubezpieczenia i opłacił Składkę.

3. Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci Składki odpo-
wiedzialność ING Życie w stosunku do Ubezpie-
czonego, za którego nie została opłacona Skład-
ka wygasa z upływem ostatniego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu kalendarzowym, za 
który została opłacona ostatnia Składka. Odpo-
wiedzialność ING Życie jest kontynuowana, je-
żeli Ubezpieczający opłaci zaległą Składkę oraz 
Składkę bieżącą w miesiącu następującym po 
miesiącu, za który nie została opłacona ostatnia 
Składka. Jeżeli Ubezpieczający opłaci wyłącznie 
zaległą Składkę Ochrona ubezpieczeniowa wy-
gasa z końcem miesiąca, za który została ona 
opłacona. Powyższa zasada nie ma zastoso-
wania w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego 
z ubezpieczenia, rozwiązania lub wygaśnięcia 
Umowy ubezpieczenia. 

Art. 4 PRZYSTĄPIENIE I UCZESTNICTWO 
W UBEZPIECZENIU
1. Przystąpienie do ubezpieczenia następuje po-

przez złożenie przez Ubezpieczonego Deklaracji 
przystąpienia.

2. Ubezpieczony jest zobowiązany zapewnić środ-
ki na rachunku (w terminie do ostatniego dnia 
roboczego miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym złożył Deklarację przystąpienia 
do ubezpieczenia) na pokrycie Składki z tytułu 
udzielanej mu Ochrony ubezpieczeniowej.

3. Jeżeli przed upływem miesięcznego okresu 
trwania ochrony Ubezpieczony nie złoży oświad-
czenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, 
ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do da-
nego Ubezpieczonego ulega automatycznemu 
przedłużeniu na kolejny miesiąc, pod warunkiem 
zapewnienia środków na pokrycie kosztów skład-
ki ubezpieczeniowej na Rachunku w terminie do 
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedza-
jącego kolejny miesiąc ochrony ubezpieczenio-
wej, z zastrzeżeniem postanowień art. 3 ust. 3. 
Zasadę tę stosuje się do przedłużania ochrony 
ubezpieczeniowej na kolejne miesięczne okresy.

4. Wszyscy Posiadacze rachunku, którzy są wła-
ścicielami tego samego Rachunku mogą być ob-
jęci Ubezpieczeniem odrębnie, zgodnie ze swą 
wolą wyrażoną przez dokonanie wyboru Pakietu 
ubezpieczenia. Każdy z Posiadaczy rachunku, 
który jest właścicielem tego samego Rachunku 
może wybrać inny Pakiet ubezpieczenia. 

5. Niezależnie od liczby posiadanych Rachunków 
dany Posiadacz rachunku może złożyć tylko jed-
ną Deklarację przystąpienia i w danym okresie 
może być objęty Ochroną ubezpieczeniową w ra-
mach wyłącznie jednego Pakietu ubezpieczenia.

6. Ubezpieczony nie może zmienić Pakietu ubez-
pieczenia. 

7. W przypadku przedłużenia Umowy ubezpiecze-
nia na kolejny okres 12 miesięcy Ochrona ubez-



4

pieczeniowa jest kontynuowana bez konieczno-
ści składania kolejnej Deklaracji przystąpienia.

8. Objęcie ochroną danego Ubezpieczonego po-
twierdzane jest poprzez przekazanie Ubezpie-
czonemu Certyfikatu ubezpieczenia.

Art. 5 ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA 
Z UCZESTNICTWA W UBEZPIECZENIU
1. Ubezpieczony może odstąpić od oświadczenia 

woli o objęciu Ochroną ubezpieczeniową w termi-
nie 30 dni licząc od dnia złożenia Deklaracji przy-
stąpienia. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą 
doręczenia do Ubezpieczającego oświadczenia 
Ubezpieczonego. W takim przypadku ING Życie 
nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej, a kwota 
wpłaconej Składki zwracana jest Ubezpieczają-
cemu.

2. Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygno-
wać z obejmowania Ochroną ubezpieczeniową. 
Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone 
Ubezpieczającemu. Rezygnacja wywołuje sku-
tek z ostatnim dniem miesiąca, za który została 
opłacona Składka. 

Art. 6 PODWYŻSZANIE SUMY UBEZPIECZENIA
W przypadku przedłużania Umowy ubezpieczenia na 
kolejne 12 miesięczne okresy, Suma ubezpieczenia 
z tytułu śmierci zostanie podwyższona w piątą i dzie-
siątą rocznicę od dnia rozpoczęcia Ochrony ubez-
pieczeniowej, każdorazowo o 5% względem jej po-
przedniej wysokości zgodnie z wybranym Pakietem. 
Podwyższenie Sumy ubezpieczenia nie powoduje 
podwyższenia Składki.

Art. 7 WYGAŚNIĘCIE OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ
Poza przypadkami wskazanymi w art. 3 ust. 3 i art. 
5 ust. 2 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa również:

a) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umo-
wy ubezpieczenia z zastrzeżeniem postano-
wień art. 8,

b) z końcem miesiąca kalendarzowego, w któ-
rym rozwiązano umowę o prowadzenie Ra-
chunku z zastrzeżeniem postanowień art. 8, 

c) z dniem śmierci Ubezpieczonego
d) z upływem ostatniego dnia miesiąca kalen-

darzowego, w którym Ubezpieczony ukoń-
czył 90.rok życia.

Art. 8 INDYWIDUALNA KONTYNUACJA
1.  W przypadkach wskazanych w art. 7 ust. a i ust. 

b, Ubezpieczony spełniający kryteria określo-
ne w ust. 2 poniżej będzie mógł indywidualnie 
kontynuować ubezpieczenie w ramach odręb-

nej umowy ubezpieczenia na warunkach okre-
ślonych w ogólnych warunkach indywidualnej 
kontynuacji ubezpieczenia na życie oferowanej 
przez ING Życie. 

2.  Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpiecze-
nia przysługuje Ubezpieczonemu, który spełnia 
łącznie następujące warunki:
a) był objęty Ochroną ubezpieczeniową w ra-

mach Umowy ubezpieczenia przez okres co 
najmniej 12 miesięcy liczony od dnia rozpo-
częcia Ochrony ubezpieczeniowej,

b) złożył wniosek o indywidualną kontynuację 
ubezpieczenia w terminie 2 miesięcy od 
dnia wskazanego w art. 7 ust. a i ust. b.

3.  Ubezpieczający jest zobowiązany poinformo-
wać Ubezpieczonego o jego prawie do indywi-
dualnej kontynuacji ubezpieczenia w przypadku 
wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej w przy-
padkach uprawniających do skorzystania z indy-
widualnej kontynuacji ubezpieczenia oraz w każ-
dym czasie na prośbę Ubezpieczonego.

4.  ING Życie w ramach indywidualnej kontynuacji 
nie gwarantuje tych samych wysokości Składek 
dla Sum ubezpieczenia wskazanych w Załączni-
ku nr 1 do Warunków. 

5.  W okresie od dnia wskazanego w art. 7 ust. a i b 
do dnia zawarcia z ING Życie umowy w ramach 
indywidualnej kontynuacji nie jest świadczona 
Ochrona ubezpieczeniowa i ING Życie nie po-
biera Składki za ten okres. Ochrona ubezpie-
czeniowa ulega wznowieniu po zapłaceniu przez 
Ubezpieczonego składki wynikającej z umowy 
zawartej w ramach indywidualnej kontynuacji.

Art. 9 OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA
1. Ubezpieczony może wyznaczyć Uposażonych 

oraz decyduje, jaką część Świadczenia otrzyma 
każdy z nich w przypadku jego śmierci.

2. Ubezpieczony ma prawo w dowolnym cza-
sie wskazać innego Uposażonego. Wskazanie 
lub zmiana Uposażonego staje się skuteczna 
z dniem otrzymania przez Ubezpieczającego od-
powiedniego oświadczenia Ubezpieczonego.

3. Na zasadach określonych w Warunkach Uposa-
żony wskazany przez Ubezpieczonego nabywa 
prawo do Świadczenia z chwilą śmierci Ubezpie-
czonego. 

4. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w trakcie 
trwania Ochrony ubezpieczeniowej, ING Życie 
wypłaci Uposażonemu Świadczenie równe Su-
mie ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia 
Zdarzenia ubezpieczeniowego.

5. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego wskaza-
ny przez Ubezpieczonego Uposażony nie żyje 
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albo nie istnieje (w przypadku osoby prawnej),  
należną jemu część otrzymują pozostali Uposaże-
ni proporcjonalnie do wskazania Ubezpieczonego.

6. Jeżeli Ubezpieczony nie wyznaczył Uposażo-
nych lub jeśli do czasu śmierci Ubezpieczo-
nego wszyscy wyznaczeni Uposażeni zmarli, 
nie istnieją lub utracili prawo do Świadczenia, 
Świadczenie zostanie wypłacone członkom jego 
rodziny w następującej kolejności:
a) małżonek,
b) dzieci,
c) wnuki,
d) rodzice,
e) rodzeństwo,
f) dzieci rodzeństwa.

 Otrzymane Świadczenie przez osoby należące 
do wyższej grupy wyklucza ich otrzymanie przez 
osoby należące do grupy niższej (grupa najwyż-
sza: „a”). Osoby z tej samej grupy otrzymują rów-
ne kwoty.

 W przypadku braku tych osób Świadczenie zo-
stanie wypłacone spadkobiercom Ubezpieczo-
nego z wyłączeniem gminy ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy i Skarbu Państwa.

7. Jeżeli Ubezpieczony wskazał więcej niż jedne-
go Uposażonego, każdy z nich otrzyma określo-
ną przez Ubezpieczonego część Świadczenia. 
Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał, jaki procent 
Świadczenia ma otrzymać każdy Uposażony, 
Uposażeni otrzymają równe części. Jeśli podział 
między Uposażonych nie sumuje się do 100%, 
ING Życie wypłaci Świadczenie proporcjonalnie 
do podziału określonego przez Ubezpieczonego.

8. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie 
przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego.  
W takim przypadku należną jej część otrzymują 
pozostałe osoby uprawnione zgodnie ze wskaza-
niem Ubezpieczonego lub zgodnie z Warunkami.

Art. 10 SKŁADKA 
1. Wysokość Składki jest ustalana zgodnie z obo-

wiązującą taryfą składek ING Życie, w zależno-
ści od wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia 
Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz 
Sum ubezpieczenia. Wysokość Składki wskaza-
na jest w Załączniku nr 1 do Warunków.

2. Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego 
łącznie za wszystkich Ubezpieczonych.

3. Za dzień opłacenia Składki przyjmuje się dzień uzna-
nia rachunku ING Życie kwotą należnej Składki. 

Art. 11 SUMA UBEZPIECZENIA i ŚWIADCZENIE
Wysokość Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczo-
nego zależy od dnia wystąpienia Zdarzenia ubezpie-

czeniowego oraz od wybranego Pakietu ubezpiecze-
nia i wskazana jest w Załączniku nr 1. 

Art. 12 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania 

Składki.
2. Ubezpieczający w imieniu ING Życie jest zobo-

wiązany do udostępnienia Ubezpieczonemu tre-
ści Warunków. 

3. Ubezpieczający jest zobowiązany do przesyłania 
Ubezpieczonemu wszelkiej korespondencji doty-
czącej Umowy ubezpieczenia w formie pisemnej 
lub innej uzgodnionej formie na ostatni podany 
przez adresata adres korespondencyjny. 

4. Ubezpieczający jest zobowiązany do przeka-
zania Ubezpieczonemu informacji o zmianie 
warunków Umowy ubezpieczenia wraz z okre-
śleniem jej wpływu na wartość świadczeń. In-
formacja ta powinna zostać przekazana Ubez-
pieczonemu przed akceptacją zmiany przez 
Ubezpieczającego.

5. Wprowadzenie zmiany w Umowie ubezpiecze-
nia na niekorzyść Ubezpieczonego wymaga jego 
zgody. W przypadku braku zgody, odpowiedzial-
ność Ubezpieczyciela w stosunku do takiego 
Ubezpieczonego kończy się z upływem ostat-
niego dnia miesiąca, za który została opłacona 
Składka, przed wprowadzeniem zmian do Umo-
wy ubezpieczenia. 

Art. 13 OBOWIĄZKI ING ŻYCIE
1. ING Życie jest zobowiązane do udostępnienia 

Ubezpieczonemu wszelkich formularzy, za po-
średnictwem Ubezpieczającego.

2. ING Życie jest zobowiązane do zachowania 
w tajemnicy wszelkich informacji, w szczególno-
ści wszelkich danych osób wymienionych w do-
kumentach, jakie zostały pozyskane przez ING 
Życie w związku z Umową ubezpieczenia. 

3. ING Życie przesyła korespondencję w for-
mie pisemnej lub innej uzgodnionej formie na 
ostatni znany adres korespondencyjny Ubez-
pieczonego. 

4. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, 
ING Życie jest zobowiązany do wypłaty Świad-
czenia na zasadach określonych w Warunkach.

Art. 14 WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. O zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego należy 

poinformować ING Życie.
2. ING Życie wypłaci Świadczenie z tytułu śmier-

ci Ubezpieczonego na podstawie złożonego do 
ING Życie wniosku o wypłatę Świadczenia wraz 
z następującymi dokumentami:
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a) urzędowym dokumentem potwierdzającym 
tożsamość i datę urodzenia uprawnionego 
do Świadczenia,

b) skróconym odpisem aktu zgonu oraz za-
świadczeniem stwierdzającym przyczy-
nę śmierci Ubezpieczonego wystawionym 
przez Lekarza lub stosowne władze,

c) dokumentami potwierdzającymi zajście 
i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku 
(np. notatkę urzędową z policji), jeśli Nie-
szczęśliwy wypadek był przyczyną śmierci.

d) innymi dokumentami, o które poprosi ING Ży-
cie, niezbędnymi do ustalenia odpowiedzial-
ności ING Życie albo wysokości Świadczenia.

3. Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone 
do ING Życie w oryginałach. 

4. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie oryginałów 
dokumentów, należy dostarczyć ich kopie po-
świadczone za zgodność z oryginałem przez no-
tariusza, osobę reprezentującą ING Życie albo 
Ubezpieczającego. 

5. Dokumentacja medyczna może być potwier-
dzona za zgodność z oryginałem także przez 
pracownika przychodni, szpitala lub innej pla-
cówki medycznej, w której Ubezpieczony był za-
rejestrowany i leczony w związku ze Zdarzeniem 
ubezpieczeniowym objętym Ochroną ubezpie-
czeniową z tytułu Umowy ubezpieczenia.

6. Jeżeli dostarczenie dokumentów znajdujących 
się w sądach, prokuraturze, jednostkach orga-
nizacyjnych policji, szpitalach, innych organach 
bądź instytucjach jest niemożliwe, utrudnione lub 
osoba składająca wniosek o wypłatę Świadcze-
nia nie zamierza ich przedstawić, osoba ta zobo-
wiązana jest do podania nazwy i adresu organu 
lub instytucji, w której dokumenty te się znajdują. 

7. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczenio-
wego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
wskazane jest, aby wszelkie dokumenty załą-
czane do wniosku o wypłatę Świadczenia były 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego oraz w przypadku dokumentów 
urzędowych, uprzednio poświadczone przez 
uprawniony do tego organ.

8. Wypłata Świadczenia nastąpi nie później niż 
w terminie 30 dni po otrzymaniu przez ING Ży-
cie zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpie-
czeniowego. Gdyby wyjaśnienie w powyższym 
terminie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności ING Życie albo wysokości 
Świadczenia okazało się niemożliwe, Świadcze-
nie zostanie spełnione w ciągu 14 dni od dnia, 
w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

9. Bezsporną część Świadczenia ING Życie wypła-
ci w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomie-
nia.

10. W przypadku odmowy lub częściowej odmo-
wy wypłaty Świadczenia osoba uprawniona do 
Świadczenia może złożyć pisemne odwołanie do 
Zarządu ING Życie. 

Art. 15 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
1. ING Życie nie wypłaci Świadczenia, jeżeli Zda-

rzenie ubezpieczeniowe zaszło w następstwie:
a) działań wojennych, stanu wojennego,
b) aktów terroryzmu,
c) czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpie-

czonego w aktach przemocy, rozruchach, 
zamieszkach,

d) zdarzenia bezpośrednio związanego z ma-
sowym skażeniem chemicznym, biologicz-
nym lub radioaktywnym spowodowanym 
działaniem broni lub urządzenia wykorzy-
stującego energię rozszczepienia jądrowe-
go lub promieniotwórczość.

2. Ponadto ING Życie nie wypłaci Świadczenia, je-
żeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku 
samobójstwa w okresie dwóch lat od dnia rozpo-
częcia Ochrony ubezpieczeniowej.

3. Ponadto ING Życie nie wypłaci Świadczenia, je-
żeli Nieszczęśliwy wypadek został spowodowa-
ny lub miał miejsce w następstwie:
a) pozostawania przez Ubezpieczone-

go w stanie po spożyciu alkoholu albo 
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środków odurzających, substancji psy-
chotropowych lub środków zastępczych 
w rozumieniu przepisów o przeciwdziała-
niu narkomanii, z wyjątkiem leków zaży-
wanych na zlecenie Lekarza i w sposób 
przez niego zalecony,

b) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub 
innego środka transportu przez Ubezpieczo-
nego, który nie był do tego uprawniony lub 
jeżeli pojazd lub inny środek transportu nie 
spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu na 
drogach publicznych, zgodnie z przepisami 
polskiego prawa,

c) usiłowania popełnienia przestępstwa lub 
popełnienia przestępstwa z winy umyślnej 
przez Ubezpieczonego.

Art. 16 OŚWIADCZENIA UBEZPIECZONEGO 
1. Oświadczenia Ubezpieczonego składane Ubez-

pieczającemu mogą być dokonywane w formie 
pisemnej bądź w uzgodnionej z Ubezpieczają-
cym formie telefonicznej.
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2. Oświadczenia Ubezpieczonego dotyczące 
wskazania lub zmiany Uposażonego mogą być 
składane Ubezpieczającemu wyłącznie w formie 
pisemnej.

Art. 17 KORESPONDENCJA 
W celu prawidłowego wykonywania Umowy ubezpie-
czenia Ubezpieczony zobowiązany jest informować 
Ubezpieczającego o zmianie swoich danych osobo-
wych oraz wskazanych przez niego Uposażonych.

Art. 18 SKARGI 
1. Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawnio-

na, mogą złożyć skargę na działanie ING Życie.
2. ING Życie udzieli odpowiedzi na skargę nie-

zwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej 
otrzymania.

3. Skarga w sprawie związanej z Umową ubezpie-
czenia może zostać także złożona do Rzecznika 
Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finanso-
wego.

Art. 19 PODATKI
1. Kwoty otrzymane przez osoby fizyczne z tytułu 

ubezpieczeń na życie są wolne od podatku zgodnie 
z art.21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Kwoty otrzymane przez osoby prawne z tytułu 
ubezpieczeń na życie podlegają opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym od osób prawnych 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

3.  W myśl art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu osobowym przy-
padająca uprawnionemu nie należy do spadku 
po Ubezpieczonym i tym samym nie jest obję-
ta podatkiem od spadków, stosownie do art. 1  
ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia  
28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Art. 20 SYSTEM MONETARNY
W przypadku zmiany systemu monetarnego w Pol-
sce lub denominacji polskiej waluty zobowiązania fi-
nansowe wynikające z Umowy ubezpieczenia będą 
odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany 
złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. 

Art. 21 ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW 
LUB UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Każda zmiana Umowy ubezpieczenia wymaga 

uzyskania uprzedniej zgody Ubezpieczonych, 
chyba, że nie narusza praw Ubezpieczonych, 
Uposażonych ani innych osób uprawnionych do 

otrzymania Świadczenia w razie śmierci Ubez-
pieczonego. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpiecze-
nia, strony Umowy ubezpieczenia mają obowią-
zek niezwłocznie poinformować Ubezpieczo-
nych o tym fakcie oraz o terminie wygaśnięcia 
Ochrony ubezpieczeniowej.

Art. 22 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE 
UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy 

ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia.
2. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwal-

nia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia 
Składki za okres, w którym ING Życie udzielało 
Ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo wypowie-
dzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczo-
nego od pierwszego dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym ING Życie otrzymało 
oświadczenie o wypowiedzeniu, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie powinno mieć 
formę pisemną pod rygorem nieważności.

Art. 23 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie 

Warunków podlega przepisom prawa polskiego. 
2. Pozew o roszczenie wynikające z Umowy ubez-

pieczenia może być złożony do sądu właściwe-
go dla siedziby Ubezpieczającego, miejsca za-
mieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego 
z Umowy ubezpieczenia albo do sądu właściwe-
go dla siedziby ING Życie.

Art. 24 WEJŚCIE W ŻYCIE
Niniejsze Warunki, zatwierdzone przez Zarząd ING 
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą 
nr 39/2014 z 15 września 2014 r. wchodzą w życie 
z dniem 18 września 2014 roku. 

Ewa Zorychta-Kąkol

Członek Zarządu

Anna Grzelońska

Członek Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 1
WYSOKOŚCI SKŁADEK OPŁACANYCH MIESIĘCZNIE I SUM UBEZPIECZENIA

Pakiet Ubezpieczenia

Składka

Suma Ubezpieczenia

Ubezpieczony, który  
w dniu złożenia 

Deklaracji przystąpienia 
do ubezpieczenia 

ukończył 18. rok życia 
i nie ukończył 70. roku 

życia

Ubezpieczony, który  
w dniu złożenia 

Deklaracji przystąpienia 
do ubezpieczenia 

ukończył 70. rok życia 
i nie ukończył 85. roku 

życia

Podstawowy 17 zł 18 zł 3.000 zł

Rozszerzony 28 zł 29 zł 5.000 zł

Kompleksowy 37 zł 38 zł 7.000 zł

Kompleksowy plus 52 zł 53 zł 10.000 zł

W okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej Świadczenie w wysokości 
Sumy ubezpieczenia wynikającej z wybranego Pakietu ubezpieczenia jest wypłacane wyłącznie w przypadku 
śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie 
pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej z innych przyczyn niż Nieszczęśliwy 
wypadek Świadczenie równe jest sumie wpłaconych Składek.

Załącznik nr 1 zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 39/2014 
z dnia 15 września 2014 roku, wchodzi w życie z dniem 18 września 2014 roku.


