Typ P Plus
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego
kod warunków PTGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si´
do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego
typ P Plus.
§2
U˝yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreÊlenia oznaczajà:
1) PZU ˚ycie SA — Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ na ˚ycie Spó∏ka Akcyjna,
2) ubezpieczajàcy — podmiot, który zawar∏
umow´ z PZU ˚ycie SA,
3) ubezpieczony — osob´ fizycznà, pozostajàcà w stosunku prawnym z ubezpieczajàcym,
w szczególnoÊci w stosunku zatrudnienia
bàdê cz∏onkostwa, bàdê innym zaakceptowanym przez PZU ˚ycie SA, która przystàpi∏a do
ubezpieczenia,
4) uposa˝ony — podmiot wskazany na piÊmie
przez ubezpieczonego jako uprawniony do
otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci ubezpieczonego,
5) umowa — umow´ ubezpieczenia zawieranà
na wniosek ubezpieczajàcego na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia i potwierdzonà polisà,
6) polisa — dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy pomi´dzy ubezpieczajàcym
a PZU ˚ycie SA oraz warunki tej umowy,
7) okres odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA —
czas trwania odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA
w stosunku do ubezpieczonego wyznaczony
przez daty poczàtku i koƒca odpowiedzialnoÊci,
8) nieszcz´Êliwy wypadek — nag∏e zdarzenie
wywo∏ane gwa∏townie dzia∏ajàcà przyczynà
zewn´trznà, niezale˝ne od woli ubezpieczonego,
9) przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie —
przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w sektorze przedsi´biorstw og∏aszane przez GUS,
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wed∏ug stanu wynikajàcego z ostatniego og∏oszenia opublikowanego przed ostatnim dniem
miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym
z∏o˝ono wniosek o zawarcie umowy,
10) rocznica polisy — ka˝dà kolejnà rocznic´
okreÊlonego w polisie poczàtku ubezpieczenia.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.
§5
PZU ˚ycie SA wyp∏aca Êwiadczenie w przypadku
Êmierci ubezpieczonego w wysokoÊci okreÊlonej we
wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisà jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu
Êmierci.
§6
Na wniosek ubezpieczajàcego, za zgodà PZU ˚ycie SA,
umowa mo˝e byç rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe.
§7
1. Na wniosek ubezpieczajàcego, za zgodà
PZU ˚ycie SA, mo˝e byç zawarta wi´cej ni˝ jedna umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.
2. Ubezpieczony w danym czasie mo˝e byç obj´ty
ubezpieczeniem wy∏àcznie w ramach jednej
umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYST¢POWANIE
DO UBEZPIECZENIA
1.

2.

3.

4.

5.
6.

§8
Podstawà zawarcia umowy jest przekazanie
pierwszej sk∏adki i z∏o˝enie nast´pujàcych dokumentów:
1) wniosku o zawarcie umowy,
2) deklaracji przystàpienia,
3) wykazu osób, za które przekazano pierwszà
sk∏adk´,
4) potwierdzenia przekazania pierwszej sk∏adki,
5) innych dokumentów — na ˝yczenie
PZU ˚ycie SA.
Przed z∏o˝eniem wniosku o zawarcie umowy
PZU ˚ycie SA przekazuje podmiotowi, który zamierza zawrzeç umow´, ogólne warunki ubezpieczenia oraz obowiàzujàce formularze.
PZU ˚ycie SA mo˝e odmówiç zawarcia umowy.
W tym przypadku PZU ˚ycie SA zwraca ubezpieczajàcemu pierwszà sk∏adk´ w pe∏nej wysokoÊci.
Na podstawie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, PZU ˚ycie SA zastrzega sobie prawo do
zaproponowania zawarcia umowy na zmienionych warunkach.
PZU ˚ycie SA potwierdza zawarcie umowy polisà.
Umow´ uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia
polisy ubezpieczajàcemu, przy czym odpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do poszczególnych ubezpieczonych rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ w terminie ustalonym zgodnie z § 25.

§9
1. Wraz z zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania
do ubezpieczenia mo˝e przystàpiç osoba, która
spe∏nia wymogi okreÊlone w umowie.
2. Osoba przyst´pujàca do ubezpieczenia sk∏ada
deklaracj´ przystàpienia.
3. Ubezpieczony ma prawo w ka˝dej chwili zrezygnowaç z ubezpieczenia, sk∏adajàc ubezpieczajàcemu pisemne oÊwiadczenie o rezygnacji.
§ 10
1. Je˝eli osoba przyst´pujàca do ubezpieczenia
podpisa∏a deklaracj´ przystàpienia przebywajàc
na zwolnieniu lekarskim, czynnoÊç ta nie wywo∏uje skutków prawnych.
2. PZU ˚ycie SA ma prawo odmówiç zgody na przystàpienie do ubezpieczenia, o czym poinformuje
ubezpieczajàcego na piÊmie.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
PZU ˚ycie SA zwraca ubezpieczajàcemu przekazane sk∏adki w pe∏nej wysokoÊci.
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CZAS TRWANIA UMOWY
§ 11
1. Umowa zawierana jest pomi´dzy PZU ˚ycie SA
a ubezpieczajàcym na czas okreÊlony we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzony polisà.
2. Umowa zostaje przed∏u˝ona na kolejny, analogiczny co do d∏ugoÊci okres, o ile ˝adna ze stron
nie postanowi inaczej, z tym ˝e oÊwiadczenie wyra˝ajàce wol´ nieprzed∏u˝enia umowy na kolejny
okres powinno byç z∏o˝one do wiadomoÊci drugiej strony na piÊmie na 30 dni przed up∏ywem
okresu, na jaki umowa zosta∏a zawarta.
§ 12
Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy
w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W przypadku odstàpienia przez ubezpieczajàcego
PZU ˚ycie SA zwraca mu sk∏adk´ pomniejszonà o jej
cz´Êç odpowiadajàcà okresowi odpowiedzialnoÊci.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 13
Umowa mo˝e byç w ka˝dym czasie wypowiedziana
przez ubezpieczajàcego na piÊmie z zachowaniem
trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si´ pierwszego dnia miesiàca
nast´pujàcego bezpoÊrednio po miesiàcu, w którym
PZU ˚ycie SA otrzyma∏ oÊwiadczenie o wypowiedzeniu.
§ 14
Umow´ uwa˝a si´ za wypowiedzianà przez ubezpieczajàcego w przypadku zaleg∏oÊci w przekazywaniu
sk∏adek za wszystkich ubezpieczonych — umowa rozwiàzuje si´ z up∏ywem trzeciego miesiàca zaleg∏oÊci.
§ 15
Obowiàzek przekazywania sk∏adek istnieje przez ca∏y
czas trwania umowy ubezpieczenia.

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON
§ 16
1. Ubezpieczajàcy ma prawo przenieÊç, w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, prawa i obowiàzki z umowy na inny
podmiot. W przypadku przeniesienia praw i obowiàzków na inny podmiot z chwilà przeniesienia
podmiot ten staje si´ ubezpieczajàcym. Umowa

przeniesienia praw i obowiàzków powinna byç
pod rygorem niewa˝noÊci zaakceptowana pisemnie przez PZU ˚ycie SA.
2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany:
1) udost´pniç ubezpieczonym, przed odebraniem od nich deklaracji przystàpienia, obowiàzujàce ogólne warunki ubezpieczenia wraz
z za∏àcznikami,
2) przechowywaç deklaracje przystàpienia z∏o˝one przez ubezpieczonych, a zwracane przez
PZU ˚ycie SA po zawarciu umowy lub przystàpieniu nowych ubezpieczonych, zgodnie z wymogami obowiàzujàcych przepisów prawa,
w szczególnoÊci w zakresie ochrony danych
osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej,
3) informowaç PZU ˚ycie SA o zmianie wszelkich danych dotyczàcych ubezpieczajàcego,
ubezpieczonych i uposa˝onych,
4) przekazywaç do PZU ˚ycie SA sk∏adki;
w przypadku sk∏adek pochodzàcych ze Êrodków finansowych ubezpieczonych w terminie
7 dni od daty ich potràcenia lub wp∏acenia
przez ubezpieczonych,
5) przekazywaç PZU ˚ycie SA, jednoczeÊnie
z przekazaniem sk∏adki, rozliczenie sk∏adek
wraz z odpowiednimi wykazami ubezpieczonych oraz oÊwiadczeniami tych ubezpieczonych, którzy zrezygnowali z ubezpieczenia,
6) informowaç ubezpieczonych o wszelkich
zmianach umowy,
7) przekazywaç inne dokumenty — na ˝yczenie
PZU ˚ycie SA,
8) wyznaczyç osob´ odpowiedzialnà za wykonywanie umowy przez ubezpieczajàcego oraz poinformowaç ubezpieczonych i PZU ˚ycie SA
o wyznaczeniu oraz ka˝dej zmianie takiej osoby.
§ 17
1. Ubezpieczony ma prawo wskazaç uposa˝onych.
2. Ubezpieczony jest obowiàzany zg∏aszaç ubezpieczajàcemu zmiany danych zawartych w deklaracji przystàpienia.
§ 18
1. PZU ˚ycie SA ma prawo do kontrolowania wykonywania przez ubezpieczajàcego obowiàzków
wynikajàcych z umowy oraz udzielania wytycznych w tym zakresie.
2. PZU ˚ycie SA jest obowiàzany:
1) prawid∏owo i terminowo wykonywaç zobowiàzania przewidziane umowà,
2) przekazywaç ubezpieczajàcemu i ubezpieczonym pisemne informacje dotyczàce zmiany warunków umowy lub zmiany prawa w∏aÊciwego
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dla umowy, przed dokonaniem takich zmian,
z okreÊleniem wp∏ywu tych zmian na wartoÊç
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u umowy,
3) informowaç ubezpieczajàcego, ubezpieczonego i uprawnionych o zajÊciu zdarzeƒ obj´tych odpowiedzialnoÊcià PZU ˚ycie SA, o ile
zdarzenie zosta∏o zg∏oszone do PZU ˚ycie SA
oraz o dokumentach potrzebnych do ustalenia zobowiàzania,
4) zawiadamiaç uprawnionych, którzy zg∏osili
roszczenie, o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia ich roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
5) udost´pniaç ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu oraz uprawnionym informacje i dokumenty, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA lub wysokoÊç zobowiàzaƒ z tytu∏u konkretnego zobowiàzania,
z zastrze˝eniem ust. 3.
3. PZU ˚ycie SA zastrzega sobie prawo nieudost´pniania informacji i dokumentów, których udost´pnienie by∏oby sprzeczne z obowiàzujàcymi przepisami prawa.
4. W zwiàzku z przyj´tà w umowie niezmiennà wysokoÊcià sumy ubezpieczenia PZU ˚ycie SA nie
b´dzie pisemnie informowa∏ ubezpieczajàcego
oraz ubezpieczonego o wysokoÊci sumy ubezpieczenia.

ZMIANA UMOWY
§ 19
1. W porozumieniu z ubezpieczajàcym do umowy
mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. Wszelkie zmiany w umowie sà dokonywane
w drodze rokowaƒ i potwierdzane w formie pisemnej, z wyjàtkiem zmian, których dopuszczalny zakres okreÊlono w umowie. O zmianie
PZU ˚ycie SA b´dzie informowa∏ ubezpieczajàcego i ubezpieczonych na piÊmie.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 20
1. Sumà ubezpieczenia jest kwota stanowiàca podstaw´ ustalania wysokoÊci Êwiadczeƒ.
2. WysokoÊç sumy ubezpieczenia okreÊlona jest we
wniosku o zawarcie umowy w poni˝szych granicach i potwierdzona polisà:

1) suma minimalna — 2-krotna wysokoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia,
2) suma maksymalna — 10-krotna wysokoÊç
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia.
3. WysokoÊç sumy ubezpieczenia jest niezmienna
przez ca∏y czas trwania umowy.

SK¸ADKA
§ 21
WysokoÊç sk∏adki okreÊla PZU ˚ycie SA w zale˝noÊci
od wysokoÊci sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeƒ dodatkowych, wysokoÊci Êwiadczeƒ, cz´stotliwoÊci przekazywania sk∏adek oraz liczby, struktury
wiekowej, p∏ciowej i zawodowej osób przyst´pujàcych do ubezpieczenia.
§ 22
1. Sk∏adka mo˝e pochodziç ze Êrodków finansowych ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego.
2. Sk∏adk´ uwa˝a si´ za przekazanà z chwilà uznania rachunku bankowego wskazanego przez
PZU ˚ycie SA.
§ 23
1. WysokoÊç sk∏adki obowiàzujàcej w umowie okreÊlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisà.
2. Cz´stotliwoÊç oraz termin przekazywania sk∏adek
okreÊlone sà we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzone polisà.
3. Sk∏adka nie podlega indeksacji.
4. Sk∏adka przekazywana jest przez ubezpieczajàcego z góry w pe∏nej wymaganej kwocie.
§ 24
1. W przypadku zaleg∏oÊci w przekazaniu ca∏oÊci
lub cz´Êci sk∏adek PZU ˚ycie SA wzywa ubezpieczajàcego do uzupe∏nienia zaleg∏oÊci, wskazujàc
w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy
termin oraz informujàc o skutku nieprzekazania
sk∏adki.
2. W przypadku zaleg∏oÊci w przekazywaniu sk∏adek przekazywane kwoty przeznaczane sà
w pierwszej kolejnoÊci na pokrycie zaleg∏oÊci.

POCZÑTEK I KONIEC
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 25
1. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna si´ pierwszego dnia
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miesiàca kalendarzowego, je˝eli spe∏nione zosta∏y ∏àcznie nast´pujàce wymogi:
1) przed rozpocz´ciem tego miesiàca kalendarzowego zosta∏a podpisana deklaracja przystàpienia,
2) pierwsza sk∏adka za danego ubezpieczonego
wraz z wykazem osób, za które przekazano
pierwszà sk∏adk´, zosta∏a przekazana nie
póêniej ni˝ w przypadajàcym w tym miesiàcu
kalendarzowym terminie przekazania sk∏adki,
z zastrze˝eniem ust. 2.
2. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna si´ nie wczeÊniej
ni˝ w dniu wskazanym w polisie jako poczàtek
ubezpieczenia.
3. Poczàtek ubezpieczenia przypada pierwszego
dnia miesiàca przypadajàcego po spe∏nieniu
przez ubezpieczajàcego wymogów, o których
mowa w § 8 ust. 1.
§ 26
1. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego koƒczy si´ w dniu zaistnienia
jednej z okolicznoÊci:
1) otrzymania przez PZU ˚ycie SA oÊwiadczenia
o odstàpieniu przez ubezpieczajàcego od
umowy,
2) Êmierci ubezpieczonego,
3) up∏ywu 1 miesiàca, liczàc od koƒca okresu, za
który zosta∏a przekazana ostatnia sk∏adka,
z zastrze˝eniem ust. 2,
4) up∏ywu okresu, za jaki przekazano sk∏adk´, je˝eli w tym okresie usta∏ stosunek prawny ∏àczàcy ubezpieczonego z ubezpieczajàcym,
z zastrze˝eniem ust. 3,
5) up∏ywu okresu, za jaki przekazano sk∏adk´ —
w przypadku rezygnacji ubezpieczonego
z ubezpieczenia lub rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego, je˝eli ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przewidujà, ˝e rezygnacja z ubezpieczenia dodatkowego oznacza jednoczesnà rezygnacj´
z ubezpieczenia podstawowego,
6) rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA
w stosunku do ubezpieczonego z tytu∏u innej
umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus zawartej pomi´dzy danym
ubezpieczajàcym a PZU ˚ycie SA,
7) up∏ywu czasu trwania umowy w przypadku jej
nieprzed∏u˝enia,
8) up∏ywu okresu wypowiedzenia umowy lub
okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
dodatkowego, jeÊli ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przewidujà, ˝e skutkiem
takiego wypowiedzenia jest równie˝ wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego.

2. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego zostaje wznowiona z zachowaniem ciàg∏oÊci odpowiedzialnoÊci w przypadku
uzupe∏nienia zaleg∏oÊci w przekazywaniu sk∏adek
przed up∏ywem trzeciego miesiàca zaleg∏oÊci.
3. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego zostaje przed∏u˝ona o 1 miesiàc
po ustaniu stosunku prawnego ∏àczàcego ubezpieczonego z ubezpieczajàcym w przypadku
miesi´cznej cz´stotliwoÊci przekazywania sk∏adek, pod warunkiem przekazania sk∏adki za ten
miesiàc.

Plus u danego ubezpieczajàcego, ale z ni˝szà
sumà ubezpieczenia lub z ni˝szà wysokoÊcià
Êwiadczenia — w okresie karencji, tj. w okresie
6 miesi´cy od poczàtku odpowiedzialnoÊci, PZU
˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci w zakresie ró˝nicy pomi´dzy obecnà a poprzednià sumà
ubezpieczenia i wysokoÊcià Êwiadczenia, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Karencji nie stosuje si´, je˝eli Êmierç ubezpieczonego by∏a spowodowana nieszcz´Êliwym wypadkiem.

UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
WY¸ÑCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 27
PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci w przypadku:
1) Êmierci ubezpieczonego w wyniku dzia∏aƒ wojennych, aktów terroru lub udzia∏u w masowych rozruchach spo∏ecznych,
2) Êmierci ubezpieczonego w wyniku pope∏nienia przez ubezpieczonego czynu wype∏niajàcego ustawowe znamiona umyÊlnego przest´pstwa,
3) samobójstwa ubezpieczonego pope∏nionego
w okresie 2 lat od poczàtku odpowiedzialnoÊci w stosunku do tego ubezpieczonego,
4) Êmierci ubezpieczonego, gdy prowadzi∏ on
pojazd w stanie nietrzeêwoÊci.
§ 28
1. W przypadkach okreÊlonych w ust. 2 PZU ˚ycie SA
nie ponosi odpowiedzialnoÊci w stosunku do
ubezpieczonego w okresie karencji, tj. w okresie
6 miesi´cy od poczàtku odpowiedzialnoÊci, z zastrze˝eniem ust. 4.
2. Karencja ma zastosowanie, je˝eli:
1) ubezpieczony pozostawa∏ w stosunku prawnym z ubezpieczajàcym w poczàtku ubezpieczenia, a deklaracj´ przystàpienia podpisa∏
po up∏ywie 3 miesi´cy od poczàtku ubezpieczenia,
2) stosunek prawny ∏àczàcy ubezpieczonego
z ubezpieczajàcym powsta∏ po poczàtku
ubezpieczenia, a ubezpieczony deklaracj´
przystàpienia podpisa∏ po up∏ywie 3 miesi´cy
od dnia powstania tego stosunku prawnego.
3. W stosunku do osoby, która bezpoÊrednio przed
przystàpieniem do ubezpieczenia by∏a obj´ta
grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P
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§ 29
Prawo do Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci ubezpieczonego przys∏uguje uposa˝onemu.
§ 30
1. Ubezpieczony wyznacza uposa˝onych w deklaracji przystàpienia.
2. Ubezpieczony ma prawo w ka˝dym czasie zmieniç uposa˝onych.
§ 31
1. W przypadku, gdy ubezpieczony wskaza∏ kilku
uposa˝onych, a niektórzy spoÊród nich zmarli
przed Êmiercià ubezpieczonego lub utracili prawo do Êwiadczenia, wówczas przypadajàca im
cz´Êç Êwiadczenia zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomi´dzy pozosta∏ych uposa˝onych.
2. Je˝eli ubezpieczony nie wskaza∏ uposa˝onego
albo gdy wszyscy uposa˝eni zmarli przed Êmiercià ubezpieczonego lub utracili prawo do Êwiadczenia, wówczas Êwiadczenie przys∏uguje cz∏onkom rodziny ubezpieczonego wed∏ug kolejnoÊci
pierwszeƒstwa:
1) ma∏˝onek,
2) dzieci w cz´Êciach równych,
3) rodzice w cz´Êciach równych,
4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego
w cz´Êciach równych.
§ 32
Âwiadczenie nie przys∏uguje osobie, która umyÊlnie
przyczyni∏a si´ do Êmierci ubezpieczonego.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡
§ 33
1. Zg∏aszajàc roszczenie o wykonanie zobowiàzania
wnioskujàcy sk∏ada do PZU ˚ycie SA:

1)
2)
3)
4)

wype∏niony formularz zg∏oszenia roszczenia,
deklaracj´ przystàpienia,
akt zgonu ubezpieczonego,
kart´ zgonu albo — je˝eli jej uzyskanie nie jest
mo˝liwe — dokumentacj´ medycznà stwierdzajàcà przyczyn´ Êmierci, je˝eli Êmierç by∏a
spowodowana nieszcz´Êliwym wypadkiem
lub je˝eli Êmierç nastàpi∏a w pierwszych
dwóch latach od poczàtku odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego,
5) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia
zasadnoÊci roszczenia — na ˝yczenie
PZU ˚ycie SA.
2. PZU ˚ycie SA decyduje o zasadnoÊci roszczenia
na podstawie dokumentacji, o której mowa
w ust. 1.
§ 34
1. PZU ˚ycie SA wykonuje zobowiàzania najpóêniej
w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu
dokumentów uzasadniajàcych wykonanie zobowiàzaƒ.
2. W przypadku, gdy wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego albo wysokoÊci zobowiàzania
okaza∏o si´ niemo˝liwe, PZU ˚ycie SA wykonuje
zobowiàzanie w ciàgu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.

1.
2.

3.
4.

§ 35
Âwiadczenie wyp∏acane jest w formie jednorazowej w pe∏nej nale˝nej kwocie.
W przypadku nieprzekazania sk∏adki w nale˝nej
wysokoÊci, wysokoÊç Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci ubezpieczonego zostaje odpowiednio zmniejszona o wartoÊç nieprzekazanej cz´Êci sk∏adki.
Nadp∏acona sk∏adka powi´ksza nale˝ne Êwiadczenie.
Na wniosek uprawnionego za zgodà PZU ˚ycie SA,
ca∏oÊç lub cz´Êç Êwiadczenia zostanie przekazana na poczet sk∏adki z tytu∏u innego ubezpieczenia.

§ 36
1. W przypadku, gdy PZU ˚ycie SA w zwiàzku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy obowiàzany jest zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa pobraç i odprowadziç jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególnoÊci
kwoty na poczet zobowiàzaƒ podatkowych osób
uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone
przez PZU ˚ycie SA pomniejszajà kwoty stosow-
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nych wyp∏at p∏atnych przez PZU ˚ycie SA na podstawie umowy.
2. Opodatkowanie zobowiàzaƒ PZU ˚ycie SA regulujà obowiàzujàce przepisy prawa dotyczàce podatku dochodowego, w szczególnoÊci przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 37
Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, PZU ˚ycie SA informuje o tym niezw∏ocznie
osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na
okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà, uzasadniajàcà
ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wykonania zobowiàzania.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 38
Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy mo˝na
wytoczyç przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego,
uposa˝onego lub uprawnionego z umowy albo sàd
w∏aÊciwy wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej.
§ 39
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.
§ 40
1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oÊwiadczenia, majàce zwiàzek z umowà, kierowane do
PZU ˚ycie SA, wymagajà dla swej skutecznoÊci
zachowania formy pisemnej lub innej formy, na
którà PZU ˚ycie SA udzieli∏ pisemnej zgody.
Wszelkie powiadomienia, wnioski i oÊwiadczenia
kierowane do PZU ˚ycie SA wywierajà skutek
prawny wobec PZU ˚ycie SA z chwilà dor´czenia.
2. Wszystkie dokumenty zwiàzane z umowà powinny
byç wype∏nione prawid∏owo i ca∏kowicie przy u˝yciu obowiàzujàcych formularzy PZU ˚ycie SA,
podpisane przez uprawnione osoby i tylko w takim
przypadku wywierajà skutki okreÊlone w umowie.
3. Wszelkie zawiadomienia, oÊwiadczenia i wnioski
PZU ˚ycie SA dotyczàce umowy sk∏adane sà na
piÊmie lub w innej dozwolonej prawem formie
uzgodnionej z ubezpieczajàcym.
4. Pismo PZU ˚ycie SA skierowane pod ostatni
wskazany adres ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uposa˝onego wywiera skutki prawne
z chwilà dor´czenia albo po up∏ywie 30 dni od
daty wys∏ania.

§ 41
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.

PZU˚ 7415
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