
Materiał marketingowy

Warto pomyśleć o swojej przyszłości wcześniej, 
zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę  

przed nieprzyjemnymi konsekwencjami  
zdarzeń losowych i być gotowym na każdą sytuację.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Program Senior

na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej między  
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (Ubezpieczycielem),  

a GSU Stowarzyszeniem Ubezpieczonych (Ubezpieczającym)  
za pośrednictwem Superpolisy GSU Sp. z o.o. (Agenta).
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 Karencje
W zakresie ryzyk: śmierć Ubezpieczonego, śmierć Małżonka albo 

Partnera Ubezpieczonego, śmierć Rodziców i Teściów Ubez-

pieczonego w stosunku do każdego Ubezpieczonego zastoso-

wanie ma Karencja. Okres Karencji wynosi 6 miesięcy. W od-

niesieniu do osoby, która została objęta ochroną na podstawie 

Umowy ubezpieczenia, do okresu Karencji, zalicza się okres obej-

mowania jej ochroną w zakresie danego ryzyka ubezpieczeniowego  

z tytułu Dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Jeżeli dana osoba 

była objęta ochroną ubezpieczeniową, w zakresie danego ryzyka 

ubezpieczeniowego, z tytułu Dotychczasowej umowy ubezpieczenia 

przez co najmniej 6 miesięcy, to z tytułu Zdarzenia ubezpieczenio-

wego, które wystąpi w okresie Karencji, Towarzystwo Ubezpieczeń 

wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości przewidzianej  

w Umowie ubezpieczenia, ale nie wyższej niż określona w Dotychcza-

sowej umowie ubezpieczenia. 

Postanowienia mają zastosowanie pod warunkiem, że dana osoba ma 

zachowaną ciągłość ubezpieczeniową, tj. od dnia objęcia jej ochroną 

z tytułu Dotychczasowej umowy ubezpieczenia do dnia zajścia Zda-

rzenia ubezpieczeniowego była świadczona wobec niej nieprzerwana 

ochrona ubezpieczeniowa w zakresie danego ryzyka ubezpieczenio-

wego, z tytułu Dotychczasowej umowy ubezpieczenia lub Umowy 

ubezpieczenia. 

Za Dotychczasową umowę ubezpieczenia uznaje się tylko taką umo-

wę grupowego ubezpieczenia na życie, z tytułu której ochrona ubez-

pieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasła w dniu 

poprzedzającym Pierwszy dzień Okresu ubezpieczenia.

UWAGA! Potwierdzeniem dotychczasowej ochrony jest załączenie 

dotychczasowej polisy bądź certyfikatu oraz oświadczenia o rezygna-

cji z dotychczasowego ubezpieczenia.

Kto może przystąpić do 
ubezpieczenia?
Ubezpieczony to osoba fizyczna będąca członkiem GSU 
Stowarzyszenie Ubezpieczonych objęta ochroną ubezpieczeniową na 
podstawie Umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie adresowane jest do osób, które nie ukończyły  

75. roku życia.



 W jaki sposób mogę 
przystąpić do ubezpieczenia?
To bardzo proste! Wystarczy, że:

� wypełnisz u Agenta Deklarację zgody,

� przekażesz składkę do 10. dnia miesiąca poprzedzającego mie-
siąc ochrony.

Każda osoba wyrażająca wolę objęcia ochroną ubezpieczeniowa 
powinna wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia zawarte w Deklaracji 
zgody. 

Ze wspomnianego obowiązku są zwolnione osoby ubezpieczone  
w Dotychczasowej umowie ubezpieczenia, przez co najmniej 6 miesięcy. 
Postanowienia mają zastosowanie pod warunkiem, że dana osoba ma 
zachowaną ciągłość ubezpieczeniową, tj. od dnia objęcia jej ochroną  
z tytułu Dotychczasowej umowy ubezpieczenia do dnia zajścia Zdarzenia 
ubezpieczeniowego była świadczona wobec niej nieprzerwana ochrona 
ubezpieczeniowa w zakresie danego ryzyka ubezpieczeniowego, z tytułu 
Dotychczasowej umowy ubezpieczenia lub Umowy ubezpieczenia. 

Za Dotychczasową umowę ubezpieczenia uznaje się tylko taką 
umowę grupowego ubezpieczenia na życie, z tytułu której ochrona 
ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasła  
w dniu poprzedzającym Pierwszy dzień Okresu ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową zostanie objęta osoba pod warunkiem, że na 
dzień podpisania Deklaracji zgody łącznie spełnia następujące warunki:

1) ma ukończony 18. rok życia i nie ma ukończonego 75. roku życia;
2) ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3) ma obywatelstwo polskie, bądź posiada Kartę pobytu i Zezwolenie 

na pobyt;
4) nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym,  

w szpitalu, hospicjum lub nie orzeczono wobec niej niezdolności 
do pracy;

5) opłacenia Składki oraz doręczenia Deklaracji zgody.

Objecie ochroną ubezpieczeniową możliwe jest po akceptacji przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń.

 Składka
•	 Składka jest wybierana przez Ciebie na etapie podpisywania Deklaracji 

zgody,

•	 Składka	płatna	jest	z	częstotliwością	miesięczną	do	10.	Dnia	miesią-
ca poprzedzającego miesiąc ochrony,

•	 To	Ty	decydujesz	w	jakiej	wysokości	chcesz	ją	płacić,

•	 Nie	będziesz	ponosić	żadnych	innych	kosztów	oprócz	Składki,

•	 Numer	 rachunku	 do	 wpłaty	 składki	 znajdować	 się	 będzie	 
w informacji dla Klienta, którą otrzymasz od Agenta.

UWAGA! Opłacenie składki jest warunkiem rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej.

 Wyłączenia odpowiedzialności
Pamiętaj!

W określonych sytuacjach opisanych w Warunkach Ubezpieczenia 

Grupowego na Życie lub Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia 

Towarzystwo Ubezpieczeń może być wolne od odpowiedzialności. 

W przypadku, gdy wyłączenia będą miały zastosowanie - nie zo-

stanie Ci wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu danego 

ryzyka (sytuacja taka będzie miała miejsce na przykład gdy w chwili 

zdarzenia pozostajesz pod wpływem alkoholu lub zdarzenie jest wy-

nikiem samobójstwa). Pełną listę wyłączeń znajdziesz w Warunkach 

Ubezpieczenia oraz Warunkach Umów Dodatkowych do Umowy 

ubezpieczenia. Zwróć także uwagę na okresy karencji. Jest to jedno 

z podstawowych ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubez-

pieczeń, w których ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za zda-

rzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE Z OPEN LIFE 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo u Agenta Superpolisa GSU Sp. z o.o. Siedziba: 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2. 
Pamiętaj! Przed przystąpieniem do ubezpieczenia zapoznaj się z Tekstem Jednolitym Warunków Ubezpieczenia Grupowego na Życie.
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ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI SUM UBEZPIECZENIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Suma ubezpieczenia w zł
(Wysokość świadczenia w zł)*

Wariant  
podstawowy I

Wariant  
podstawowy II

Wariant 
podstawowy III

Wariant 
podstawowy IV

Ochrona życia Ubezpieczonego

Śmierć	Ubezpieczonego	wskutek	Nieszczęśliwego	wypadku	komunikacyjnego	przy	pracy	(kumulacja	ryzyk)*
-

(30 500)
-

(42 700)
-

(54 900)
-

(67 100)

Śmierć	Ubezpieczonego	wskutek	Nieszczęśliwego	wypadku	komunikacyjnego*
20 500
(30 500)

28 700
(42 700)

36 900
(54 900)

45 100
(67 100)

Śmierć	Ubezpieczonego	wskutek	Nieszczęśliwego	wypadku*
5 000

(10 000)
7 000

(14 000)
9 000

(18 000)
11 000
(22 000)

Śmierć Ubezpieczonego
5 000
(5 000)

7 000
(7 000)

9 000
(9 000)

11 000
(11 000)

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego

Trwały	uszczerbek	na	zdrowiu	Ubezpieczonego	wskutek	Nieszczęśliwego	wypadku	-	za	100%	uszczerbku
12 500
(12 500)

17 500
(17 500)

22 500
(22 500)

27 500
(27 500)

Ochrona rodziny Ubezpieczonego

Śmierć	Małżonka	albo	Partnera	Ubezpieczonego	wskutek	Nieszczęśliwego	wypadku*
10 500
(13 000)

14 700
(18 200)

18 900
(23 400)

23 100
(28 600)

Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego
2 500
(2 500)

3 500
(3 500)

4 500
(4 500)

5 500
(5 500)

Śmierć Rodziców Ubezpieczonego
700
(700)

980
(980)

1 260
(1 260)

1 540
(1 540)

Śmierć Teściów Ubezpieczonego
700
(700)

980
(980)

1 260
(1 260)

1 540
(1 540)

Pobyt w szpitalu   

Pobyt	w	Szpitalu	wskutek	Nieszczęśliwego	wypadku	(do	14	dnia	Pobytu	w	Szpitalu)*
20
(40)

31
(56)

36
(72)

44
(88)

Pobyt	w	Szpitalu	wskutek	Nieszczęśliwego	wypadku	(od	15	dnia	Pobytu	w	Szpitalu)*
20
(20)

25
(25)

36
(36)

44
(44)

Pozostałe

Assistance TAK TAK TAK TAK

SKŁADKI 72,69 zł 99,34 zł 125,99 zł 152,67 zł

Do dyspozycji osób zainteresowanych ubezpieczeniem są cztery warianty ochrony zróżnicowane sumami ubezpieczenia oraz składkami. 
Każda osoba ma prawo wyboru jednego wariantu ochrony.
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*stanowi	skumulowaną	(ostateczną)	wysokość	wypłaconego	świadczenia



Materiał marketingowy

Zakres świadczeń Assistance
Limit dla jednej usługi w odniesieniu do jednej Szkody,  

bez limitu liczby Szkód w Okresie ochrony ubezpieczeniowej

Dostarczenie leków 250 zł

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 150 zł/dzień, max 5 dni

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich zachorowania 150 zł/dzień, max 3 dni

Organizacja procesu rehabilitacyjnego 700 zł

Organizacja prywatnych lekcji 400 zł

Pobyt opiekuna 1 000 zł

Pomoc domowa po hospitalizacji 500 zł, max 5 dni

Pomoc pielęgniarki po hospitalizacji 1 500 zł, max 5 dni

Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej 500 zł

Przewóz dzieci do osoby wyznaczonej bilety, max 200 zł

Transport medyczny do przychodni 1 500 zł

Transport medyczny do szpitala 1 500 zł

Transport medyczny z przychodni 1 500 zł

Transport medyczny ze szpitala 1 500 zł

Transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi 1 500 zł

Transport sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł

Wizyta lekarza 500 zł

Wizyta pielęgniarki 500 zł

Wizyta położnej 500 zł

Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego 700 zł

Transport rodzica na wizytę kontrolną 1 500 zł

Pomoc domowa oraz pielęgniarska rodzicowi 500 zł, max 5 dni

Osobisty asystent dla rodzica 200 zł

Pomoc medyczna za granicą 250 zł

Infolinia baby Assistance TAK

Infolinia medyczna TAK

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 

Niniejszy	materiał	nie	stanowi	podstawy	do	określenia	zobowiązań	i	może	zawierać	uogólnienia.	 
Pełna treść Tekstu Jednolitego Warunków Ubezpieczenia Grupowego na Życie dostępna jest u Agenta Superpolisa GSU Sp. z o.o.  

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,  

posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

Nasze ubezpieczenie, to nie tylko ochrona, ale także szeroki zakres programu assistance,  
który pozwoli Ci na uzyskanie pomocy w razie trudnych sytuacji życiowych.

Dokument zawiera wyłącznie podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia i nie może stanowić podstawy decyzji o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia. 
Niniejszego	materiału	nie	należy	odczytywać	jako	oferty	w	rozumieniu	art.	66	Kodeksu	cywilnego.	Nie	stanowi	również	części	umowy	ubezpieczenia.	 

Jakakolwiek decyzja powinna być podejmowana po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Tekście Jednolitym Warunków Ubezpieczenia 
Grupowego na Życie mających zastosowanie w umowie ubezpieczenia. Wspomniane dokumenty są dostępne u Agenta. 
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ZGŁOSZENIE	ROSZCZENIA 

Zgłoszenia roszczenia można dokonać: 

•	 poprzez aplikację internetową dostępną na stronie internetowej 
Towarzystwa Ubezpieczeń www.openlife.pl lub 

•	 w formie pisemnej na druku Formularza zgłoszenia 
roszczenia przesłanym do Towarzystwa Ubezpieczeń na adres:  
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. 


W	CELU	SKORZYSTANIA	Z	USŁUG	
ASSISTANCE	MEDYCZNE	
•	 skontaktuj się z AWP P&C S.A. pod numerem telefonu  

PHONE 22 591 95 31 lub PHONE 22 281 95 31.




