REGULAMIN PROMOCJI
„DODATKOWA SUMA UBEZPIECZENIA”
Kod promocji PSU0001

ORGANIZATOR PROMOCJI
1. O
 rganizatorem Promocji „Dodatkowa suma ubezpieczenia”, której warunki określa niniejszy Regulamin, jest
PZU Życie SA.

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE
2. Dodatkowa suma ubezpieczenia – suma ubezpieczenia, którą dodajemy do Ubezpieczenia dodatkowego
na zasadach określonych w tym Regulaminie.
3. Okres obowiązywania Promocji – Promocja rozpoczyna się w dniu 25 maja 2020 r.  i trwa do odwołania. Zakończenie
Promocji nie wpływa na Twoje prawa, jeżeli przystąpiłeś do Promocji przed jej zakończeniem oraz na zakres
świadczonej ochrony.
4. Promocja – Promocja „Dodatkowa suma ubezpieczenia”, która polega na podwyższeniu sumy ubezpieczenia
o Dodatkową sumę ubezpieczenia w Ubezpieczeniu dodatkowym na zasadach określonych w tym Regulaminie.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
5. my/PZU Życie SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Dodatkowa suma ubezpieczenia”.
7. Ubezpieczenie podstawowe – indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres możesz rozszerzyć poprzez
zawarcie Ubezpieczenia dodatkowego. Ubezpieczenia podstawowe objęte Promocją:
1) indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Gwarantowane Jutro (kod warunków J2IP50);
2) indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Wsparcie Najbliższych (kod warunków CBIP50);
3) indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Każdego Dnia (kod warunków CTIP50);
4) indywidualne ubezpieczenie posagowe PZU Na Dobry Początek (kod warunków J4IP50).
8. Ubezpieczenie dodatkowe – indywidualne ubezpieczenie dodatkowe, które możesz zawrzeć wraz z Ubezpieczeniem
podstawowym, aby rozszerzyć zakres udzielanej ochrony. Ubezpieczenia dodatkowe objęte Promocją:
1) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
(kod warunków NWIP50);
2) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym
(kod warunków WKIP51);
3) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek nowotworu i innych ciężkich chorób (kod warunków CCIP50);
4) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
(kod warunków ZKIP50);
5) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych (kod warunków OPIP50);
6) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego (kod warunków LSIP50);
7) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie następstw ciężkich chorób (kod warunków UZIP50);
8) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym
(kod warunków USIP50);
9) dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem (kod warunków TUIP50).
9. Ty/Ubezpieczający – podmiot, który zawarł z nami umowę; ubezpieczającym może być osoba fizyczna, osoba prawna
albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
10. Umowa – umowa Ubezpieczenia podstawowego lub umowa Ubezpieczenia dodatkowego zawarta pomiędzy Tobą,
a nami.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
11. Z
 ostaniesz objęty Promocją jeżeli na podstawie wniosku o ubezpieczenie spisanego w Okresie obowiązywania
Promocji, spełnisz łącznie następujące warunki:
1) zawrzesz Ubezpieczenie podstawowe objęte Promocją;

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 (opłata zgodna z taryfą operatora)

2) r azem z Ubezpieczeniem podstawowym zawrzesz odpowiednią liczbę Ubezpieczeń dodatkowych objętych
Promocją, która jest określona w tabeli w pkt. 13;
3) zawrzesz Ubezpieczenia dodatkowe objęte Promocją z łączną wysokością składki za te ubezpieczenia, która jest
określona w tabeli w pkt. 13.

ZASADY PROMOCJI
12. P
 odstawą obliczenia Dodatkowej sumy ubezpieczenia jest kwota rabatu, którą obliczamy poprzez pomnożenie:
1) najniższej składki spośród składek za zawarte Ubezpieczenia dodatkowe objęte Promocją oraz
2) stawki procentowej wskazanej w Tabeli w pkt. 13.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustalamy kwotę rabatu, jest wskazana w poniższej tabeli. Jej wysokość
zależy od:
1) liczby Ubezpieczeń dodatkowych objętych Promocją, które zawarłeś razem z Ubezpieczeniem podstawowym
objętym Promocją oraz
2) łącznej wysokości składki za zawarte przez Ciebie Ubezpieczenia dodatkowe objęte Promocją.
W przypadku składek płatnych z częstotliwością inną niż miesięczna, kwotę rabatu naliczamy od równowartości
składki miesięcznej.
Tabela:
Liczba Ubezpieczeń
dodatkowych

3 Ubezpieczenia dodatkowe
4 Ubezpieczenia dodatkowe
5 Ubezpieczeń dodatkowych
6 Ubezpieczeń dodatkowych
7 i więcej Ubezpieczeń
dodatkowych

Łączna składka
miesięczna za
Ubezpieczenia dodatkowe:
od 65 zł do 99,99 zł

Łączna składka
miesięczna za
Ubezpieczenia dodatkowe:
od 100 zł do 149,99 zł

Łączna składka
miesięczna za
Ubezpieczenia dodatkowe:
od 150 zł

Stawka procentowa
20%
25%
30%
40%
50%

Stawka procentowa
25%
35%
45%
60%
80%

Stawka procentowa
30%
45%
60%
80%
100%

14. S
 kładki, o których mówimy w pkt. 12 i 13 to składki sprzed oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
15. Na podstawie wyliczonej kwoty rabatu wyznaczamy Dodatkową sumę ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczeń
dodatkowych objętych Promocją, o zawarcie których wnioskujesz, z wyłączeniem Ubezpieczeń dodatkowych
wskazanych w pkt. 8 ppkt 6 i 7.
16. Ty wybierasz jedno Ubezpieczenie dodatkowe objęte Promocją, do którego dodajemy Dodatkową sumę ubezpieczenia.
17. Następnie kwotę rabatu przeliczamy na średni procent rabatu dla wszystkich Ubezpieczeń dodatkowych objętych
Promocją i obniżamy ich składki o średni procent rabatu.
18. Składki za Ubezpieczenia dodatkowe ustalone w wyniku Promocji obowiązują przez 5 lat polisowych, z zastrzeżeniem
pkt. 19.
19. Jeśli rozwiążesz przynajmniej jedno z zawartych Ubezpieczeń dodatkowych objętych Promocją lub obniżysz sumę
ubezpieczenia w którymkolwiek z zawartych Ubezpieczeń dodatkowych objętych Promocją, od najbliższej rocznicy
Ubezpieczenia podstawowego stracisz przyznany rabat, z zachowaniem sum ubezpieczenia wskazanych w polisie.
W związku z tym ponownie wyznaczymy składki za Ubezpieczenia dodatkowe, bez uwzględnienia kwoty rabatu
wynikającej z Promocji.
20. Jeśli którekolwiek z Ubezpieczeń dodatkowych objętych Promocją zostanie rozwiązane ze względu na spełnienie
świadczenia ubezpieczeniowego, składki za pozostałe Ubezpieczenia dodatkowe nie ulegną zmianie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21. R
 egulamin wchodzi w życie 25 maja 2020 r.
22. Promocja „Dodatkowa suma ubezpieczenia” nie łączy się z innymi promocjami/rabatami.
23. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają ogólne warunki Ubezpieczeń podstawowych oraz
Ubezpieczeń dodatkowych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
24. Do reklamacji, skarg i zażaleń wynikających z Regulaminu mają zastosowanie postanowienia dotyczące reklamacji,
skarg i zażaleń, określone w Ubezpieczeniach podstawowych i Ubezpieczeniach dodatkowych.
25. Regulamin został sporządzony w dwóch egzemplarzach, które otrzymują Ubezpieczający oraz PZU Życie SA.

801 102 102 Opłata zgodna z taryfą operatora
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