
OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ „OCHRONA RODZICA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Niniejsze ogólne warunki, przyjęte w dniu 25 sierpnia 
2013 r. przez Zarząd Red Sands Life Assurance Company
(Europe) Limited, mają zastosowanie do umów ubezpie-
czenia zawieranych pomiędzy Red Sands Life Assurance
Company (Europe) Limited a ubezpieczającym, jako
umowa dodatkowa do umowy „Bezterminowego Ubezpie-
czenia na Życie”, zwanego dalej „umową podstawową”.

§ 2
1. Określenia użyte w niniejszych ogólnych warunkach
oznaczają:
a) umowa dodatkowa – umowę dodatkową „Ochrona 

Rodzica” zawartą na podstawie niniejszych ogólnych
warunków na wypadek śmierci rodzica ubezpieczo-
nego;

b) rodzic ubezpieczonego – matkę, ojca, macochę, 
ojczyma lub teściów ubezpieczonego na moment 
zawarcia umowy dodatkowej i którzy w dniu zawarcia
umowy dodatkowej nie ukończyli 86 roku życia; 

2. Jeżeli nie podano inaczej, określenia które zostały 
zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia
umowy podstawowej, używane są w takim samym 
znaczeniu.

PRZEDMIOT I ZAKRES
§ 3

1. Przedmiotem umowy dodatkowej jest śmierć rodzica
ubezpieczonego, jak wskazano w polisie.

2. Zakres umowy dodatkowej obejmuje śmierć rodzica
ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy 
podstawowej.

OBOWIĄZYWANIE
§ 4

1. Umowa dodatkowa zaczyna obowiązywać w dniu
wskazanym w polisie.

2. Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy
dodatkowej w każdym czasie na zasadach zgodnych 
z zasadami wypowiedzenia przyjętymi w umowie 
podstawowej.

3. Odstąpienie od umowy podstawowej skutkuje odstą-
pieniem od umowy dodatkowej.

4. Umowa dodatkowa kończy się w dniu śmierci rodzica
ubezpieczonego lub z datą zakończenia umowy 
podstawowej, w zależności które z tych zdarzeń będzie
pierwsze.

SKŁADKI 
I SUMA UBEZPIECZENIA

§ 5
1. Wysokość składki z tytułu umowy dodatkowej 

określona jest w polisie.

2. Składka za umowę dodatkową jest płatna w tych 
samych terminach i z tą samą częstotliwością 
co składka za umowę podstawową.

3. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej wynosi 
2000 zł za każdego rodzica wskazanego w polisie.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 6

Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej wypłacane jest
ubezpieczonemu na zasadach określonych w § 10, § 11 
i § 12  umowy podstawowej, z zastrzeżeniem, że każdy
rodzic ubezpieczonego uważany jest za indywidualnego
ubezpieczonego i wypłacane jest za niego odrębne 
świadczenie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio
postanowienia ogólnych warunków „Bezterminowego
Ubezpieczenia na Życie”. 
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E. O’Regan
Dyrektor Zarządzający 

Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited
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