OGÓLNE WARUNKI
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO
TYP P PLUS
(dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 10 sierpnia 2007 do 1 maja 2009)

Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia
pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU), dotyczą podstawowych warunków
umowy ubezpieczenia.
Informacja stanowi integralną część OWU i wynika z art. 17 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Lp. Rodzaj informacji

Numer zapisu

1. Przesłanki wypłaty świadczenia

§
§
§
§
§
§

2 OWU
4 OWU
6 OWU
19 OWU
28 – 30 OWU
32 OWU

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty świadczeń
lub ich obniżenia

§
§
§
§
§

2 OWU
9 OWU
24 – 25 OWU
26 – 27 OWU
31 OWU

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego
TYP P PLUS
Kod warunków: PTGP32

POSTANOWIENIA OGÓLNE

niem wy³¹cznie w ramach jednej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.

§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów
grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.

ŒWIADCZENIA Z TYTU£U UMOWY
§6

TYP P PLUS

§2
1. U¿yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia
oznaczaj¹:
1) nieszczêœliwy wypadek – przypadkowe, nag³e, niezale¿ne od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia,
gwa³towne zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹,
bêd¹ce wy³¹czn¹ oraz bezpoœredni¹ przyczyn¹ zdarzenia objêtego odpowiedzialnoœci¹ PZU ¯ycie SA,
2) okres odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA – czas trwania
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego wyznaczony przez daty pocz¹tku i koñca odpowiedzialnoœci,
3) polisa – dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy
pomiêdzy ubezpieczaj¹cym a PZU ¯ycie SA oraz
warunki tej umowy,
4) przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie – przeciêtne
miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw
og³aszane przez GUS, wed³ug stanu wynikaj¹cego
z ostatniego og³oszenia opublikowanego przed 1 grudnia
poprzedniego roku kalendarzowego,
5) PZU ¯ycie SA – Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna,
6) rocznica polisy – ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê okreœlonego
w polisie pocz¹tku ubezpieczenia,
7) ubezpieczaj¹cy – podmiot, który zawar³ umowê
z PZU ¯ycie SA,
8) ubezpieczony – osobê fizyczn¹, pozostaj¹c¹ w stosunku
prawnym z ubezpieczaj¹cym, w szczególnoœci w stosunku zatrudnienia b¹dŸ cz³onkostwa, b¹dŸ innym
zaakceptowanym przez PZU ¯ycie SA, która przyst¹pi³a
do ubezpieczenia,
9) umowa – umowê ubezpieczenia zawieran¹ na wniosek
ubezpieczaj¹cego na podstawie ogólnych warunków
ubezpieczenia i potwierdzon¹ polis¹,
10) uposa¿ony – podmiot wskazany na piœmie przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania œwiadczenia
w razie œmierci ubezpieczonego,
11) wiek ubezpieczonego – wiek ubezpieczonego ustalony
jako ró¿nica lat pomiêdzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia ubezpieczonego.
2. W zasadach ustalania œwiadczeñ nale¿nych z tytu³u umowy
nie ma zastosowania stopa techniczna.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje œmieræ ubezpieczonego
w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA.
§5
1. Na wniosek ubezpieczaj¹cego, za zgod¹ PZU ¯ycie SA,
mo¿e byæ zawarta wiêcej ni¿ jedna umowa grupowego
ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.
2. Ubezpieczony w danym czasie mo¿e byæ objêty ubezpiecze-

PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie w przypadku œmierci
ubezpieczonego w wysokoœci okreœlonej we wniosku o zawarcie
umowy i potwierdzonej polis¹ jako procent sumy ubezpieczenia
aktualnej w dniu œmierci ubezpieczonego.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTÊPOWANIE
DO UBEZPIECZENIA
§7
1. Podstaw¹ do zawarcia umowy jest przekazanie kwoty
na poczet pierwszej sk³adki i z³o¿enie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) wniosku o zawarcie umowy,
2) deklaracji przyst¹pienia,
3) wykazu osób, za które przekazano kwoty na poczet
pierwszej sk³adki,
4) innych dokumentów maj¹cych wp³yw na mo¿liwoœæ
zawarcia umowy, w szczególnoœci potwierdzenia
przekazania kwoty na poczet pierwszej sk³adki –
na ¿yczenie PZU ¯ycie SA.
2. Przed z³o¿eniem wniosku o zawarcie umowy PZU ¯ycie SA
przekazuje podmiotowi, który zamierza zawrzeæ umowê,
ogólne warunki ubezpieczenia oraz obowi¹zuj¹ce formularze.
3. PZU ¯ycie SA mo¿e odmówiæ zawarcia umowy. W tym
przypadku PZU ¯ycie SA zwraca ubezpieczaj¹cemu kwoty
na poczet pierwszej sk³adki w pe³nej wysokoœci.
4. PZU ¯ycie SA potwierdza zawarcie umowy polis¹.
5. Umowê uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia
polisy ubezpieczaj¹cemu, przy czym odpowiedzialnoœæ
PZU ¯ycie SA w stosunku do poszczególnych ubezpieczonych rozpoczyna siê nie wczeœniej ni¿ w terminie
ustalonym zgodnie z § 24.
§8
1. Wraz z zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania
do ubezpieczenia mo¿e przyst¹piæ osoba, która w dniu
z³o¿enia deklaracji przyst¹pienia ukoñczy³a 18. rok ¿ycia i nie
ukoñczy³a 69. roku ¿ycia oraz spe³nia warunki okreœlone
§ 2 ust. 1 pkt 8.
2. Osoba przystêpuj¹ca do ubezpieczenia sk³ada deklaracjê
przyst¹pienia, w której wyra¿a zgodê na objêcie ubezpieczeniem na warunkach okreœlonych w umowie, w tym na wysokoœæ sumy ubezpieczenia.
3. Ubezpieczony ma prawo w ka¿dej chwili zrezygnowaæ
z ubezpieczenia, sk³adaj¹c ubezpieczaj¹cemu pisemne
oœwiadczenie o rezygnacji, która skutkuje koñcem odpowiedzialnoœci okreœlonym w § 25 ust. 1 pkt 6.
§9
1. Je¿eli osoba przystêpuj¹ca do ubezpieczenia podpisa³a
deklaracjê przyst¹pienia przebywaj¹c na zwolnieniu lekarskim lub w szpitalu, czynnoœæ ta nie wywo³uje skutków
prawnych.
2. PZU ¯ycie SA ma prawo odmówiæ zgody na przyst¹pienie
do ubezpieczenia, o czym poinformuje ubezpieczaj¹cego
na piœmie.

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna,
al. Jana Paw³a II 24, 00-133 Warszawa, zarejestrowana
w S¹dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydzia³
Gospodarczy, KRS 0000030211, NIP 527-020-60-56, wysokoœæ
kapita³u zak³adowego: 295 000 000,00 z³, kapita³ wp³acony
w ca³oœci

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, PZU ¯ycie SA zwraca
ubezpieczaj¹cemu przekazane kwoty na poczet pierwszej sk³adki w pe³nej
wysokoœci.

umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie, w jakim
dotycz¹ praw i obowi¹zków ubezpieczonego.
2. Ubezpieczony jest obowi¹zany zg³aszaæ ubezpieczaj¹cemu zmiany
danych zawartych w deklaracji przyst¹pienia.
§ 17

CZAS TRWANIA UMOWY
§ 10
1. Umowa zawierana jest pomiêdzy PZU ¯ycie SA a ubezpieczaj¹cym
na czas okreœlony we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzony polis¹.
2. Umowa zostaje przed³u¿ona na kolejny, analogiczny co do d³ugoœci okres,
o ile ¿adna ze stron nie postanowi inaczej, z tym ¿e oœwiadczenie
wyra¿aj¹ce wolê nieprzed³u¿enia umowy na kolejny okres powinno byæ
z³o¿one do wiadomoœci drugiej strony na piœmie na 30 dni przed up³ywem
okresu, na jaki umowa zosta³a zawarta.
§ 11
Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy jest przedsiêbiorc¹, w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W przypadku odst¹pienia przez ubezpieczaj¹cego PZU ¯ycie SA zwraca mu sk³adkê
pomniejszon¹ o jej czêœæ odpowiadaj¹c¹ okresowi odpowiedzialnoœci.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 12
Umowa mo¿e byæ w ka¿dym czasie wypowiedziana przez ubezpieczaj¹cego
na piœmie z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia. Okres
wypowiedzenia rozpoczyna siê pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
bezpoœrednio po miesi¹cu, w którym PZU ¯ycie SA otrzyma³ oœwiadczenie
o wypowiedzeniu.
§ 13
Umowê uwa¿a siê za wypowiedzian¹ przez ubezpieczaj¹cego w przypadku zaleg³oœci w przekazywaniu sk³adek za wszystkich ubezpieczonych –
umowa rozwi¹zuje siê z up³ywem trzeciego miesi¹ca zaleg³oœci, z zastrze¿eniem § 23.

1. PZU ¯ycie SA ma prawo do kontrolowania wykonywania przez
ubezpieczaj¹cego obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy oraz udzielania
wytycznych w tym zakresie.
2. PZU ¯ycie SA jest obowi¹zany:
1) prawid³owo i terminowo wykonywaæ zobowi¹zania przewidziane
umow¹,
2) informowaæ ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego o zajœciu zdarzeñ
objêtych odpowiedzialnoœci¹ PZU ¯ycie SA, je¿eli zdarzenie zosta³o
zg³oszone do PZU ¯ycie SA, a osoby te nie s¹ osobami wystêpuj¹cymi z tym zg³oszeniem,
3) informowaæ osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, pisemnie lub w inny
sposób, na który ta osoba wyrazi³a zgodê, jakie dokumenty s¹
potrzebne do ustalenia zobowi¹zania, je¿eli jest to niezbêdne do prowadzenia dalszego postêpowania,
4) informowaæ pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem o przyczynach niemo¿noœci jego zaspokojenia,
5) udostêpniaæ ubezpieczaj¹cemu, ubezpieczonemu oraz osobie wystêpuj¹cej z roszczeniem informacje i dokumenty, które mia³y wp³yw
na ustalenie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA lub wysokoœæ zobowi¹zania, z zastrze¿eniem ust. 3,
6) udzielaæ na wniosek ubezpieczonego informacji o postanowieniach
zawartej umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie,
w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków ubezpieczonego.
3. PZU ¯ycie SA zastrzega sobie prawo nie udostêpniania informacji i dokumentów, których udostêpnienie by³oby sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

ZMIANA UMOWY
§ 18
Wszelkie zmiany w umowie s¹ dokonywane w drodze negocjacji, w trybie
ofertowym b¹dŸ w inny przewidziany ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa sposób i potwierdzane w formie pisemnej.

§ 14
Obowi¹zek przekazywania sk³adek istnieje przez ca³y czas trwania umowy
ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 19

PRAWA I OBOWI¥ZKI STRON
§ 15
1. Ubezpieczaj¹cy ma prawo przenieœæ, w ca³oœci lub w czêœci, prawa
i obowi¹zki z umowy na inny podmiot. W przypadku przeniesienia praw
i obowi¹zków na inny podmiot z chwil¹ przeniesienia podmiot ten staje siê
ubezpieczaj¹cym. Umowa przeniesienia praw i obowi¹zków powinna byæ
pod rygorem niewa¿noœci zaakceptowana pisemnie przez PZU ¯ycie SA.
2. Ubezpieczaj¹cy jest obowi¹zany:
1) udostêpniæ ubezpieczonym, przed odebraniem od nich deklaracji
przyst¹pienia, obowi¹zuj¹ce ogólne warunki ubezpieczenia wraz
z za³¹cznikami,
2) przechowywaæ deklaracje przyst¹pienia z³o¿one przez ubezpieczonych, a zwracane przez PZU ¯ycie SA po zawarciu umowy
lub przyst¹pieniu nowych ubezpieczonych, zgodnie z wymogami
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w szczególnoœci w zakresie
ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej,
3) informowaæ PZU ¯ycie SA o zmianie wszelkich danych dotycz¹cych
ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonych i uposa¿onych,
4) przekazywaæ do PZU ¯ycie SA sk³adki; w przypadku sk³adek
pochodz¹cych ze œrodków finansowych ubezpieczonych w terminie
7 dni od daty ich potr¹cenia lub wp³acenia przez ubezpieczonych,
5) przekazywaæ PZU ¯ycie SA, jednoczeœnie z przekazaniem sk³adki,
rozliczenie sk³adek wraz z odpowiednimi wykazami ubezpieczonych,
6) przekazywaæ inne dokumenty niezbêdne do prawid³owej realizacji
umowy – na ¿yczenie PZU ¯ycie SA,
7) wyznaczyæ osobê odpowiedzialn¹ za wykonywanie umowy
przez ubezpieczaj¹cego oraz poinformowaæ ubezpieczonych
i PZU ¯ycie SA o wyznaczeniu oraz ka¿dej zmianie takiej osoby.
§ 16
1. Ubezpieczony ma prawo:
1) wskazywaæ, dowolnie zmieniæ i odwo³ywaæ uposa¿onych,
2) ¿¹daæ by PZU ¯ycie SA udzieli³ informacji o postanowieniach zawartej

1. Sum¹ ubezpieczenia jest kwota stanowi¹ca podstawê ustalania
wysokoœci œwiadczeñ.
2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest we wniosku o zawarcie
umowy w poni¿szych granicach i potwierdzona polis¹:
1) suma minimalna – 2-krotna wysokoœæ przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia,
2) suma maksymalna – 10-krotna wysokoœæ przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia.
3. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez ca³y czas trwania
umowy.

SK£ADKA
§ 20
Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ¯ycie SA w zale¿noœci od wysokoœci sumy
ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeñ dodatkowych, wysokoœci œwiadczeñ,
czêstotliwoœci przekazywania sk³adek oraz liczby, struktury wiekowej, p³ciowej
i zawodowej osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia.
§ 21
1. Sk³adka mo¿e pochodziæ ze œrodków finansowych ubezpieczaj¹cego
lub ubezpieczonego.
2. Sk³adkê uwa¿a siê za przekazan¹ z chwil¹ uznania rachunku bankowego
wskazanego przez PZU ¯ycie SA.
§ 22
1. Wysokoœæ sk³adki obowi¹zuj¹cej w umowie okreœlona jest we wniosku
o zawarcie umowy i potwierdzona polis¹.
2. Czêstotliwoœæ oraz termin przekazywania sk³adek okreœlone s¹ we
wniosku o zawarcie umowy i potwierdzone polis¹.
3. Sk³adka nie podlega indeksacji.
4. Sk³adka przekazywana jest przez ubezpieczaj¹cego z góry w pe³nej
wymaganej kwocie.
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§ 23
1. W przypadku zaleg³oœci w przekazaniu ca³oœci lub czêœci sk³adek
PZU ¯ycie SA wzywa ubezpieczaj¹cego do uzupe³nienia zaleg³oœci,
wskazuj¹c w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz
informuj¹c o skutku nieprzekazania sk³adki, okreœlonym w § 13.
2. W przypadku zaleg³oœci w przekazywaniu sk³adek przekazywane kwoty
przeznaczane s¹ w pierwszej kolejnoœci na pokrycie zaleg³oœci.

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ¯YCIE SA
§ 24
1. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna siê pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego, je¿eli
spe³nione zosta³y ³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi:
1) przed rozpoczêciem tego miesi¹ca kalendarzowego zosta³a podpisana deklaracja przyst¹pienia,
2) kwota na poczet pierwszej sk³adki za danego ubezpieczonego wraz
z wykazem osób, za które przekazano kwotê na poczet pierwszej
sk³adki, zosta³a przekazana nie póŸniej ni¿ w przypadaj¹cym w tym
miesi¹cu kalendarzowym terminie przekazania sk³adki,
z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna siê nie wczeœniej ni¿ w dniu wskazanym w polisie jako
pocz¹tek ubezpieczenia.
3. Pocz¹tek ubezpieczenia przypada pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego, je¿eli spe³nione zosta³y ³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi:
1) przed rozpoczêciem tego miesi¹ca kalendarzowego zosta³y z³o¿one
przez ubezpieczaj¹cego dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 1 – 4,
2) kwota na poczet pierwszej sk³adki, zosta³a przekazana nie póŸniej ni¿
w przypadaj¹cym w tym miesi¹cu kalendarzowym terminie przekazania sk³adki.

czynu wype³niaj¹cego ustawowe znamiona umyœlnego przestêpstwa,
3) samobójstwa ubezpieczonego pope³nionego w okresie 2 lat od pocz¹tku odpowiedzialnoœci w stosunku do tego ubezpieczonego,
4) œmierci ubezpieczonego, gdy prowadzi³ on pojazd bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci.
§ 27
1. W przypadkach okreœlonych w ust. 2 PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego w okresie karencji, tj. w okresie
6 miesiêcy od pocz¹tku odpowiedzialnoœci, z zastrze¿eniem ust. 4.
2. Karencja ma zastosowanie, je¿eli:
1) ubezpieczony pozostawa³ w stosunku prawnym z ubezpieczaj¹cym
w pocz¹tku ubezpieczenia, a deklaracjê przyst¹pienia podpisa³ po
up³ywie 3 miesiêcy od pocz¹tku ubezpieczenia,
2) stosunek prawny ³¹cz¹cy ubezpieczonego z ubezpieczaj¹cym powsta³
po pocz¹tku ubezpieczenia, a ubezpieczony deklaracjê przyst¹pienia
podpisa³ po up³ywie 3 miesiêcy od dnia powstania tego stosunku
prawnego.
3. W stosunku do osoby, która bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do ubezpieczenia by³a objêta grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ
P Plus u danego ubezpieczaj¹cego, ale z ni¿sz¹ sum¹ ubezpieczenia lub
z ni¿sz¹ wysokoœci¹ œwiadczenia – w okresie karencji, tj. w okresie
6 miesiêcy od pocz¹tku odpowiedzialnoœci, PZU ¯ycie SA nie ponosi
odpowiedzialnoœci w zakresie ró¿nicy pomiêdzy obecn¹ a poprzedni¹
sum¹ ubezpieczenia i wysokoœci¹ œwiadczenia, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Karencji nie stosuje siê, je¿eli œmieræ ubezpieczonego by³a spowodowana
nieszczêœliwym wypadkiem.

UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA
§ 28
Prawo do œwiadczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego przys³uguje
uposa¿onemu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 2.

§ 25
§ 29
1. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego koñczy
siê w dniu zaistnienia jednej z okolicznoœci:
1) otrzymania przez PZU ¯ycie SA oœwiadczenia o odst¹pieniu przez
ubezpieczaj¹cego od umowy,
2) œmierci ubezpieczonego,
3) up³ywu 1 miesi¹ca, licz¹c od koñca okresu, za który zosta³a przekazana ostatnia sk³adka, z zastrze¿eniem ust. 2,
4) rocznicy polisy przypadaj¹cej w roku kalendarzowym, w którym
ubezpieczony koñczy 70. rok ¿ycia,
5) up³ywu okresu, za jaki przekazano sk³adkê, je¿eli w tym okresie usta³
stosunek prawny ³¹cz¹cy ubezpieczonego z ubezpieczaj¹cym,
z zastrze¿eniem ust. 3,
6) up³ywu okresu, za jaki przekazano sk³adkê – w przypadku rezygnacji
ubezpieczonego z ubezpieczenia lub rezygnacji ubezpieczonego
z ubezpieczenia dodatkowego, je¿eli ogólne warunki ubezpieczenia
dodatkowego przewiduj¹, ¿e rezygnacja z ubezpieczenia dodatkowego oznacza jednoczesn¹ rezygnacjê z ubezpieczenia podstawowego,
7) rozpoczêcia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego z tytu³u innej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus zawartej pomiêdzy danym ubezpieczaj¹cym
a PZU ¯ycie SA,
8) up³ywu czasu trwania umowy w przypadku jej nieprzed³u¿enia,
9) up³ywu okresu wypowiedzenia umowy lub okresu wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia dodatkowego, jeœli ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przewiduj¹, ¿e skutkiem takiego wypowiedzenia
jest równie¿ wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego.
2. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje
wznowiona z zachowaniem ci¹g³oœci odpowiedzialnoœci w przypadku
uzupe³nienia zaleg³oœci w przekazywaniu sk³adek przed up³ywem trzeciego miesi¹ca zaleg³oœci.
3. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje
przed³u¿ona o 1 miesi¹c po ustaniu stosunku prawnego ³¹cz¹cego
ubezpieczonego z ubezpieczaj¹cym w przypadku miesiêcznej
czêstotliwoœci przekazywania sk³adek, pod warunkiem przekazania
sk³adki za ten miesi¹c.

WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
PZU ¯YCIE SA
§ 26
PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadku:
1) œmierci ubezpieczonego w wyniku dzia³añ wojennych, aktów terroru
lub udzia³u w masowych rozruchach spo³ecznych,
2) œmierci ubezpieczonego w wyniku pope³nienia przez ubezpieczonego

1. Ubezpieczony wyznacza uposa¿onych w deklaracji przyst¹pienia.
2. Ubezpieczony ma prawo w ka¿dym czasie zmieniæ uposa¿onych.
§ 30
1. W przypadku, gdy ubezpieczony wskaza³ kilku uposa¿onych, a niektórzy
spoœród nich zmarli przed œmierci¹ ubezpieczonego lub utracili prawo
do œwiadczenia, wówczas przypadaj¹ca im czêœæ œwiadczenia zostanie
rozdzielona proporcjonalnie pomiêdzy pozosta³ych uposa¿onych.
2. Je¿eli ubezpieczony nie wskaza³ uposa¿onego albo gdy wszyscy
uposa¿eni zmarli przed œmierci¹ ubezpieczonego lub utracili prawo
do œwiadczenia, wówczas œwiadczenie przys³uguje cz³onkom rodziny
ubezpieczonego wed³ug kolejnoœci pierwszeñstwa:
1) ma³¿onek w ca³oœci,
2) dzieci w czêœciach równych,
3) rodzice w czêœciach równych,
4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w czêœciach równych.
§ 31
Œwiadczenie nie przys³uguje osobie, która umyœlnie przyczyni³a siê do œmierci
ubezpieczonego.

WYKONANIE ZOBOWI¥ZAÑ
§ 32
1. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania wnioskuj¹cy sk³ada
do PZU ¯ycie SA:
1) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
2) deklaracjê przyst¹pienia,
3) akt zgonu ubezpieczonego,
4) kartê zgonu albo – je¿eli jej uzyskanie nie jest mo¿liwe – dokumentacjê
medyczn¹ stwierdzaj¹c¹ przyczynê œmierci, je¿eli œmieræ by³a spowodowana nieszczêœliwym wypadkiem lub je¿eli œmieræ nast¹pi³a
w pierwszych dwóch latach od pocz¹tku odpowiedzialnoœci
PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego,
5) inne dokumenty niezbêdne do stwierdzenia zasadnoœci roszczenia –
na ¿yczenie PZU ¯ycie SA.
2. PZU ¯ycie SA decyduje o zasadnoœci roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
§ 33
1. PZU ¯ycie SA wykonuje zobowi¹zania najpóŸniej w terminie 30 dni od daty
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otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objêtym odpowiedzialnoœci¹
PZU ¯ycie SA.
2. W przypadku, gdy wyjaœnienie w powy¿szym terminie okolicznoœci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku
do ubezpieczonego albo wysokoœci zobowi¹zania okaza³o siê niemo¿liwe,
PZU ¯ycie SA wykonuje zobowi¹zanie w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o
mo¿liwe.
§ 34
1. Œwiadczenie wyp³acane jest w formie jednorazowej w pe³nej nale¿nej
kwocie.
2. Na wniosek uprawnionego za zgod¹ PZU ¯ycie SA, ca³oœæ lub czêœæ
œwiadczenia zostanie przekazana na poczet sk³adki z tytu³u innego
ubezpieczenia.
§ 35
1. W przypadku, gdy PZU ¯ycie SA w zwi¹zku z wykonaniem któregokolwiek
ze zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy obowi¹zany jest zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa pobraæ i odprowadziæ jakiekolwiek
kwoty, w tym w szczególnoœci kwoty na poczet zobowi¹zañ podatkowych
osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez PZU ¯ycie SA
pomniejszaj¹ kwoty stosownych wyp³at p³atnych przez PZU ¯ycie SA
na podstawie umowy.
2. Opodatkowanie zobowi¹zañ PZU ¯ycie SA reguluj¹ obowi¹zuj¹ce
przepisy prawa dotycz¹ce podatku dochodowego, w szczególnoœci
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 36
Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje w ca³oœci lub w czêœci, PZU ¯ycie SA
informuje o tym niezw³ocznie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz podstawê prawn¹, uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹
lub czêœciow¹ odmowê wykonania zobowi¹zania.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 38
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia maj¹
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 39
1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oœwiadczenia, maj¹ce zwi¹zek
z umow¹, kierowane do PZU ¯ycie SA, wymagaj¹ dla swej skutecznoœci
zachowania formy pisemnej lub innej formy, na któr¹ PZU ¯ycie SA udzieli³
pisemnej zgody. Wszelkie powiadomienia, wnioski i oœwiadczenia kierowane do PZU ¯ycie SA wywieraj¹ skutek prawny wobec PZU ¯ycie SA
z chwil¹ dorêczenia, z zastrze¿eniem ust. 4.
2. Wszystkie dokumenty zwi¹zane z umow¹ powinny byæ wype³nione
prawid³owo i ca³kowicie przy u¿yciu obowi¹zuj¹cych formularzy
PZU ¯ycie SA, podpisane przez uprawnione osoby.
3. Wszelkie zawiadomienia, oœwiadczenia i wnioski PZU ¯ycie SA dotycz¹ce
umowy sk³adane s¹ na piœmie lub w innej dozwolonej prawem formie
uzgodnionej z ubezpieczaj¹cym.
4. Strony obowi¹zane s¹ informowaæ siê o ka¿dej zmianie adresów.
Powiadomienia, wnioski i oœwiadczenia wys³ane na ostatnio podany adres
PZU ¯ycie SA, ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego lub uposa¿onego
uznawane bêd¹ za skutecznie dorêczone.
§ 40
1. Skargi i za¿alenia mog¹ byæ wnoszone w formie pisemnej do ka¿dej
jednostki PZU ¯ycie SA w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê osoby
wnosz¹cej i przedmiotu skargi lub za¿alenia.
2. Skargi i za¿alenia s¹ rozpatrywane przez jednostki terenowe wy¿szego
szczebla lub Centralê PZU ¯ycie SA zgodnie z zakresem ich dzia³ania.
3. PZU ¯ycie SA rozpatruje skargê lub za¿alenie niezw³ocznie, jednak nie
póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej
odpowiedzi, a w przypadku niemo¿noœci ich rozpatrzenia w powy¿szym
terminie zawiadamia pisemnie wnosz¹cego z podaniem przyczyny zw³oki
i nowego terminu rozpatrzenia.
4. Z tytu³u umowy przys³uguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika
Ubezpieczonych.

§ 37

§ 41

1. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy mo¿na wytoczyæ przed s¹d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczaj¹cego,
ubezpieczonego, uposa¿onego lub uprawnionego z umowy albo s¹d
w³aœciwy wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej.
2. Prawem w³aœciwym w stosunkach wynikaj¹cych z umowy jest prawo
polskie.

1. Niniejsze ogólne warunki wchodz¹ w ¿ycie z dniem 10 sierpnia 2007 roku
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pocz¹wszy
od 10 sierpnia 2007 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹
nr UZ/302/2007 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 26 czerwca 2007 roku.

PZU¯ 7415/2

Prezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Wiceprezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Dariusz Krzewina

Miros³aw Koz³owski
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