Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia prawa do indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia
kod warunków PKGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si´ do
umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia prawa
do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego
do umów wskazanego przez PZU ˚ycie SA grupowego ubezpieczenia na ˝ycie zwanego ubezpieczeniem
podstawowym.
§2
1. U˝yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia
okreÊlenie ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego oznacza ogólne
warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego typ P Plus zatwierdzone uchwa∏à nr
UZ/86/2004 Zarzàdu PZU ˚ycie SA z dnia
3 marca 2004 roku, kod warunków PTKP30.
2. Je˝eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie
stanowià odmiennie, okreÊlenia, które zosta∏y zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, u˝ywane sà w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia obejmuje prawo
do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, to jest prawo zawarcia umowy ubezpieczenia
indywidualnie kontynuowanego w przypadku zaistnienia okolicznoÊci lub zdarzeƒ skutkujàcych
zakoƒczeniem bàdê mo˝liwoÊcià zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w ubezpieczeniu
podstawowym w okresie odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA na rzecz osoby, o której mowa
w ust. 2, na warunkach okreÊlonych w ust. 3.
2. Umowa ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego mo˝e byç zawarta na rzecz:
1) ubezpieczonego, w przypadku ustania stosunku prawnego ∏àczàcego go z ubezpieczajàcym, je˝eli przekazano za niego sk∏adki za
okres co najmniej ostatnich 6 miesi´cy,
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2) ubezpieczonego, który odbywa s∏u˝b´ wojskowà lub przebywa na urlopie wychowawczym lub bezp∏atnym,
3) ubezpieczonego, w przypadku ustania stosunku prawnego ∏àczàcego go z ubezpieczajàcym z powodu reorganizacji lub likwidacji
— bez wzgl´du na okres przekazywania sk∏adek,
4) wdowy albo wdowca po zmar∏ym ubezpieczonym, je˝eli przekazano za ubezpieczonego sk∏adki za okres co najmniej ostatnich 6 miesi´cy.
3. Warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego oraz jego zakres wskazane sà w ogólnych warunkach ubezpieczenia indywidualnie
kontynuowanego, natomiast wysokoÊç sk∏adek
w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym
jest okreÊlona we wniosku o zawarcie niniejszej
umowy i potwierdzona polisà.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYST¢POWANIE
DO UBEZPIECZENIA
§4
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo˝e zostaç
zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia
podstawowego.
§5
1. Przystàpienie do ubezpieczenia dodatkowego
mo˝liwe jest wy∏àcznie jednoczeÊnie z przystàpieniem do ubezpieczenia podstawowego.
2. Rezygnacja z ubezpieczenia dodatkowego oznacza jednoczesnà rezygnacj´ z ubezpieczenia
podstawowego.

CZAS TRWANIA UMOWY
§6
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest
na czas okreÊlony, zgodny z okresem, na jaki zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia podstawowego.

2. W przypadku przed∏u˝enia umowy ubezpieczenia
podstawowego umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed∏u˝ona na taki sam co do d∏ugoÊci okres.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§7
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
dodatkowego sà zgodne z zasadami przyj´tymi
w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego za wypowiedzianà przez
ubezpieczajàcego uwa˝a si´ równie˝ umow´
ubezpieczenia podstawowego.

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON
§8
Ubezpieczajàcy jest obowiàzany informowaç uprawnionych o ich uprawnieniach do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia oraz udzielaç pomocy
w dope∏nieniu formalnoÊci zwiàzanych z podj´ciem
przez uprawnionych indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia.

SK¸ADKA
§9
1. WysokoÊç sk∏adki okreÊla PZU ˚ycie SA w zale˝noÊci od wysokoÊci sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym, cz´stotliwoÊci przekazywania sk∏adek oraz liczby, struktury wiekowej,
p∏ciowej i zawodowej osób przyst´pujàcych do
ubezpieczenia.
2. WysokoÊç sk∏adki obowiàzujàca w umowie ubezpieczenia dodatkowego okreÊlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisà.
3. Sk∏adka przekazywana jest wraz ze sk∏adkà za
ubezpieczenie podstawowe.
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POCZÑTEK I KONIEC
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 10
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna si´ zgodnie z zasadami
przyj´tymi w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 11
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego koƒczy si´ w dniu zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w ubezpieczeniu podstawowym.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡
§ 12
PZU ˚ycie SA umo˝liwia zawarcie umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego na rzecz osoby, o której mowa w § 3 ust. 2, na warunkach, o których mowa w § 3 ust. 3, je˝eli wniosek o zawarcie
umowy zg∏oszony zostanie w terminie okreÊlonym
w ogólnych warunkach ubezpieczenia indywidualnie
kontynuowanego.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach majà zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.
§ 14
1. Niniejsze ogólne warunki wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 marca 2004 roku i majà zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych poczàwszy
od 1 maja 2004 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y
zatwierdzone uchwa∏à nr UZ/86/2004 Zarzàdu
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ na ˚ycie
SA z dnia 3 marca 2004 roku.

