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Warszawa, 24.05.2018 roku.
Załącznik nr 2 - Informacje dodatkowe odnośnie programu ubezpieczenia grupowego na życie
INTER Grupa
WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA DLA ŚRODKOWOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY APTEKARSKIEJ W KOSZALINIE
1. Osoby, które przez okres minimum 3 miesięcy, bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia w
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., były objęte inną grupową umową ubezpieczenia na życie i zrezygnowały
z niej na rzecz nowej polisy, w stosunku do świadczeń ubezpieczeniowych wymienionych w poprzednim
programie ubezpieczenia, stosuje się karencje do różnicy pomiędzy aktualną a poprzednią sumą
ubezpieczenia.
a) Karencja na różnicę świadczeń/sum ubezpieczenia polega na tym, że w przypadku gdy wysokość
świadczenia/sumy ubezpieczenia z tytułu świadczeń znajdujących się w zakresie ochrony
ubezpieczeniowej, którą uprzednio objęty był Ubezpieczony jest niższa od przysługujących z tytułu
obecnej umowy ubezpieczenia, to w okresie karencji świadczenie wypłacane jest w wysokości
świadczenia przysługującego z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia.
b) Jeżeli zakres świadczeń wymienionych w poprzednim programie ubezpieczenia nie obejmował
danego ryzyka objętego w ramach programu ubezpieczenia w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
karencja ma zastosowanie.
c) Karencji nie stosuje się wobec świadczeń ubezpieczeniowych zaistniałych wskutek nieszczęśliwego
wypadku.
d) Na dowód, że w okresie minimum 3 miesięcy bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia
w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową w innym
Towarzystwie Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
a. kopię polisy (z zakresem ryzyk i sumami ubezpieczenia),
b. kopię wpłaty trzech ostatnich składek,
c. listę osób ubezpieczonych w ostatnich 3 miesiącach z potwierdzeniem Ubezpieczającego, że za
te osoby została opłacona składka.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ofercie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia INTER Grupa zatwierdzonych Uchwałą Zarządu INTER-ŻYCIE Polska nr
16/2011 z dnia 16.06.2011 roku oraz Aneksu nr 1 wprowadzonego Uchwałą Zarządu INTER-ŻYCIE
Polska nr 51/2015 z dnia 22.12.2015 roku załączonych do niniejszej oferty.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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