OGÓLNE WARUNKI
ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA RODZINNEGO
NA ŻYCIE ROLNIKÓW
(dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 23 grudnia 1988 do 1 czerwca 2009)

OGÓLNE WARUNKI
ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA RODZINNEGO NA ŻYCIE ROLNIKÓW
(obwieszczone przez Prezesa PZU w M.P. Nr 34, poz. 312 z dnia 5 grudnia 1988 r.)
Kod warunków: D8KP10

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków Państwowy Zakład
Ubezpieczeń (PZU) udziela ochrony ubezpieczeniowej rolnikom
indywidualnym i członkom ich rodzin w zakresie ubezpieczenia
na życie. Z ubezpieczenia tego wypłacane są świadczenia w razie
zgonu ubezpieczonego lub współubezpieczonego członka rodziny.
§2
Ubezpieczonym może być osoba, która jest podatnikiem podatku
rolnego.
§3
Współubezpieczonymi członkami rodziny ubezpieczonego są:
1) małżonek;
2) dzieci własne lub przysposobione, pasierbowie – jeżeli nie
żyje ojciec lub matka, a także noworodki martwo urodzone,
zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego;
3) rodzice ubezpieczonego i jego małżonka; za rodziców
uważa się również ojczyma i macochę, jeżeli nie żyje ojciec
lub matka, a także rodziców przysposabiających.
§4
1. Uprawnionym do otrzymania świadczenia w razie zgonu ubezpieczonego jest osoba wskazana imiennie przez ubezpieczonego
(w deklaracji zgody). Jeżeli ubezpieczony nie wskazał uprawnionego albo gdy wskazany uprawniony nie żyje lub utracił
prawo do świadczenia, uprawnionymi do świadczenia stają się
ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego.
2. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić uprawnionego.
3. W razie zgonu współubezpieczonego członka rodziny, uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony, a gdy on nie
żyje – jego ustawowi spadkobiercy.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§5
1. Umowę ubezpieczenia na życie na rzecz rolników indywidualnych zawierają z PZU sołectwa reprezentowane przez sołtysów
lub pośredników ubezpieczeniowych.
2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta, jeżeli co najmniej
50% rolników z terenu sołectwa uprawnionych do ubezpieczenia
podpisze deklaracje zgody na przystąpienie do ubezpieczenia.
§6
W celu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczający składa
do PZU:
1) wniosek na formularzu PZU;
2) imienny wykaz rolników wraz z deklaracjami zgody.
§7
1. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą po wystawieniu
przez PZU dokumentu ubezpieczenia (polisy) i przekazaniu
go ubezpieczającemu.
2. Deklaracje zgody, złożone przez rolników w czasie trwania
umowy ubezpieczenia, przesyłane są do PZU wraz z wykazem

imiennym do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostały
podpisane.
3. PZU ustala początek odpowiedzialności PZU w deklaracjach
zgody i zwraca je ubezpieczającemu, jako dowody przystąpienia
rolników do ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA.
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
§8
1. Sumę ubezpieczenia wskazuje ubezpieczony w deklaracji
zgody. Suma ta nie może być niższa od 100 000 zł i wyższa
od 400 000 zł i powinna stanowić wielokrotność 10 000 zł.
2. Ubezpieczony może w każdym czasie podwyższyć sumę
ubezpieczenia, z tym że do kwoty podwyżki sumy obowiązuje
6-miesięczna karencja.
§9
1. Składka miesięczna za każdy 1 000 zł sumy ubezpieczenia
wynosi 4,50 zł.
2. Obowiązek opłacania składek rozpoczyna się od miesiąca, w którym rozpoczęła się odpowiedzialność PZU i kończy z upływem
miesiąca, w którym ubezpieczony zmarł.
3. Składka inkasowana jest półrocznie przez sołtysa lub pośrednika
ubezpieczeniowego i przekazywana na konto PZU. Jednocześnie
przesyłane jest do PZU odpowiednie rozliczenie.
4. Inkaso składek może być ustalone z PZU w inny sposób.
5. Datą opłacenia składki jest data przekazania jej na konto PZU.
6. Ubezpieczający prowadzi imienną ewidencję osób, które doko
nały w półroczu opłaty składek.
§ 10
1. W razie zgonu ubezpieczonego, świadczenie równe jest sumie
ubezpieczenia.
2. W razie zgonu:
1) małżonka – świadczenie wynosi 80% sumy ubezpieczenia;
2) dziecka, rodziców i teściów – świadczenie wynosi 40%
sumy ubezpieczenia.
3. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnym czynem
karalnym spowodowała zgon ubezpieczonego lub współubezpieczonego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PZU
§ 11
Odpowiedzialność PZU w ubezpieczeniu rozpoczyna się od dnia
następnego:
1) po podpisaniu przez rolnika deklaracji zgody jednakże nie
wcześniej niż od daty początku umowy ubezpieczenia i nie
wcześniej też niż od daty wpisu do rejestru podatników
podatku rolnego – pod warunkiem jednak, że składki zostaną
opłacone najpóźniej do końca szóstego miesiąca kalendarzowego, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym
powstał obowiązek ich opłacania;
2) po opłaceniu składki:
a) jeżeli do tej daty rolnik nie podpisał deklaracji zgody,
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b) w razie wznowienia ubezpieczenia – z zastosowaniem
karencji.
§ 12
1. W okresie karencji, wynoszącym 2 miesiące, odpowiedzialność
PZU ograniczona jest tylko do świadczenia związanego ze zgonem będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku.
2. Okres karencji ma zastosowanie wobec ubezpieczonego, który:
1) będąc podatnikiem podatku rolnego w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia przystąpił do ubezpieczania po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy;
2) przystąpił do ubezpieczenia po upływie 6 miesięcy od dnia
wpisania go do rejestru podatników podatku rolnego;
3) wznowił opłacanie składek po wygaśnięcia odpowiedzialności
PZU;
4) podwyższył sumę ubezpieczenia, z tym że karencja
ma zastosowanie tylko do kwoty, o którą podwyższona
została suma ubezpieczenia.
§ 13
Odpowiedzialność PZU wygasa:
1) z upływem 6 miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego,
za który opłacona została ostatnia składka;
2) w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym – z upływem
3 miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego, za który
opłacona została ostatnia składka;
3) z upływem 30 dni od dnia zgonu ubezpieczonego, jeżeli nie
ma małżonka uprawnionego do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po nim lub spadkobiercy, który będzie
po zmarłym podatnikiem podatku rolnego;
4) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia – z upływem
miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia
składka, najpóźniej z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.
§ 14
PZU nie ponosi odpowiedzialności w razie zgonu ubezpieczonego
lub współubezpieczonego wskutek działań wojennych albo w wyniku
popełnienia lub usiłowania popełnienia przez nich zbrodni.

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA
§ 15
1. Indywidualnie ubezpieczenie może kontynuować:
1) ubezpieczony, który przestał być podatnikiem podatku
rolnego z powodu przejścia na emeryturę lub rentę, jeżeli
bezpośrednio przedtem opłacał składki nieprzerwanie przez
co najmniej 12 miesięcy;
2) małżonek po zmarłym ubezpieczonym, który nie będzie
po nim podatnikiem podatku rolnego, jeżeli bezpośrednio
przed zgonem ubezpieczony opłacał składki nieprzerwanie
przez co najmniej 12 miesięcy lub kontynuował ubezpie
czenie indywidualnie.
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2. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia może odbywać się:
1) na warunkach, jakie miał ubezpieczony w ostatnim miesiącu
przed przejściem na emeryturę lub rentę;
2) po podwyższeniu, na wniosek zainteresowanego, sumy ubezpieczenia do średniej sumy ubezpieczenia w danym województwie.
§ 16
Osoba, która może indywidualnie kontynuować ubezpieczenie:
1) składa w PZU wniosek na formularzu PZU;
2) otrzymuje z PZU dokument ubezpieczenia (polisę).
§ 17
Wniosek o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia powinien
być złożony przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego, za który opłacona została ostatnia składka, a w przypadku
wdowy (wdowca) po zmarłym ubezpieczonym, który już kontynuował ubezpieczenie indywidualnie – przed upływem 3 miesięcy
od końca miesiąca, za który opłacona została ostatnia składka.
Złożenie wniosku po tym czasie, nie później niż w ciągu dalszych
12 miesięcy, powoduje wznowienie ubezpieczenia z 6-miesięczną
karencją. Po upływie powyższego okresu wnioskodawca traci prawo
do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 18
1. PZU wypłaca świadczenia niezwłocznie, najpóźniej jednak
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających
wypłatę.
2. Ze świadczenia przypadającego do wypłaty, na wniosek osoby,
która pokryła koszty pogrzebu ubezpieczonego, mogą być
wypłacone w całości lub w części udowodnione koszty pogrzebu,
nie pokryte z ubezpieczenia społecznego.
§ 19
Uprawniony do świadczenia powinien złożyć w PZU:
1) zgłoszenie zgonu na formularzu PZU;
2) deklarację zgody, a przy indywidualnym kontynuowaniu
ubezpieczenia polisę z dowodami opłaty składek;
3) akt zgonu;
4) dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości, pokrewieństwa lub powinowactwa, a w razie potrzeby inne dokumenty
lub oświadczenie na formularzu PZU.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 20
W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami mogą
być, w porozumieniu z ubezpieczającym, stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki indywidualne.
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