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R EGU L A M I N          UC Z ESTN I CT WA W PROG R A M I E  
„ Pakiet Usług Assistance” 

Pakiet Usług Assistance

Regulamin uczestnictwa w programie „Pakiet Usług Assistance”

1. Organizatorem programu „Pakiet Usług Assistance” jest  „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie adres: Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057533, NIP 525-10-01-382,  
REGON 011133445, kapitał zakładowy 57.313.250,00 zł, opłacony w całości.

2.  Uczestnikami programu „Pakiet Usług Assistance” mogą być wyłącznie osoby ubezpieczone w ramach umowy:

1) Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Bezpieczna Firma” (Umowa Podstawowa),

2) Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA, której zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ryzyko rehabilitacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczę-
śliwego wypadku;

3) Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA, której zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ryzyko rehabilitacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku;

4) Otwartego Ubezpieczenia na Życie VIP.

3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wyrażenie przez Ubezpieczonego, o którym mowa w pkt. 2, pisemnej zgody na uczestnictwo w programie poprzez złożenie stosownego oświadczenia 
w deklaracji zgody.

4. Uczestnicy programu „Pakiet Usług Assistance”:

1) objęci ochroną w ramach umów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) nabywają prawo do udziału w programie „Pakiet Medyczny”, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2) objęci ochroną w ramach umów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) nabywają prawo do udziału w programie „Pakiet Medyczny”, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3) objęci ochroną w ramach umów, o których mowa w pkt 2 ppkt 3) nabywają prawo do udziału w programie „Pakiet Medyczny”, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4) objęci ochroną w ramach umów, o których mowa w pkt 2 ppkt 4) nabywają prawo do udziału w programie „Pakiet Medyczny”, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

5. Prawo do korzystania z usług programu „Pakiet Medyczny” posiadają również Małżonkowie Uczestników, o których mowa w pkt. 2.

6. Dodatkowo Uczestnicy programu „Pakiet Usług Assistance”, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1) posiadający w zakresie ochrony ubezpieczeniowej Umowę Dodatkową Choroby Zawodowej 
Powodującej Niezdolność Ubezpieczonego do Pracy nabywają także prawo do udziału w programie „Pakiet Twoja Kariera”, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

7.  Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

8. Uczestnicy programu „Pakiet Usług Assistance” mają prawo korzystać z usług assistance od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym osoby, wskazane 
w treści właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dokonały prawidłowego, za dany miesiąc, rozliczenia stanu osobowego grupy Ubezpieczonych w ramach umów, o których mowa pkt. 2.

9.  Prawo Uczestnika do udziału w programie wygasa w dniu ustania warunku uprawniającego go do uczestnictwa w programie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Regulaminu.

10.  Program „Pakiet Usług Assistance” obowiązuje od dnia 01 listopada 2008 (ze zmianami obowiązującymi od 15 kwietnia 2013 roku) do dnia jego odwołania przez „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna 
Insurance Group 

11.  „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. 

12.  O dokonanych, w treści niniejszego Regulaminu, zmianach wpływających na warunki Programu, bądź zakończeniu programu „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group poinformuje 
pisemnie Ubezpieczonych za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Reprezentanta Ubezpieczonych w przypadku umów, o których mowa w pkt 2 ppkt 3).

13.  Dokonanie przez „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group powyższych zmian bądź odwołanie programu nie wymaga zgody jego Uczestników.

14.  W przypadku zmian treści Regulaminu lub odwołania programu Ubezpieczonym przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w programie lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia.

15.  Aktualnie obowiązująca Treść Regulaminu oraz załączników nr 1-5 dostępna jest również na stronie internetowej „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group pod adresem 
www.polisa-zycie.pl 


