OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
PRAWA DO INDYWIDUALNEGO KONTYNUOWANIA UBEZPIECZENIA
Kod warunków: PKGP31
Kod warunków: PKGP50

POSTANOWIENIA OGÓLNE

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia zawieranych jako umowy ubezpieczenia
dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA grupowego
ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.

§8
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.

§2
Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
ORAZ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY
§3
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia obejmuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia w ramach odrębnej
umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, zawieranej na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, jeżeli spełnione zostaną warunki określone
w tych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. Wysokość składki od 1000 zł początkowej sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym jest określona
we wniosku o zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia
pracowniczego typ P Plus i potwierdzona polisą.

§9
Ubezpieczający jest obowiązany informować uprawnionych o ich
uprawnieniach do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia
oraz udzielać pomocy w dopełnieniu formalności związanych z podjęciem indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
SKŁADKA
§ 10
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od
wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym,
częstotliwości przekazywania składek oraz liczby osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia
dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTĘPOWANIE
DO UBEZPIECZENIA

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
PZU ŻYCIE SA

§4
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.

§ 11
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.

§5
Przystąpienie do ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest
wyłącznie jednocześnie z przystąpieniem do ubezpieczenia podstawowego.
CZAS TRWANIA UMOWY
§6
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas
określony, zgodny z okresem, na jaki została zawarta umowa
ubezpieczenia podstawowego.
2. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia podstawowego
umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na taki
sam co do długości okres.

§ 12
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA
w ubezpieczeniu podstawowym.
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
§ 13
PZU Życie SA umożliwia zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia
indywidualnie kontynuowanego na rzecz danej osoby na warunkach, o których mowa w § 3, jeżeli wniosek o zawarcie umowy
zgłoszony zostanie w terminie określonym w ogólnych warunkach
ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia
podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

§ 15
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, oznaczone kodem
PKGP31, zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/491/2006 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA
z dnia 7 grudnia 2006 roku ze zmianami zatwierdzonymi
uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku oraz

  801 102 102 pzu.pl

uchwałą nr UZ/221/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 sierpnia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, oznaczone kodem PKGP50,
zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/221/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 sierpnia 2011 roku.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2012 roku.
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