Pogodna Jesieƒ
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego
kod warunków PJIP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si´
do umów indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesieƒ.
§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 wymienionà
imiennie w polisie, której ˝ycie jest przedmiotem ubezpieczenia,
4) uposa˝ony — podmiot wskazany na piÊmie
przez ubezpieczonego jako uprawniony do
otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci ubezpieczonego,
5) fundusz — ubezpieczeniowy fundusz kapita∏owy stanowiàcy wydzielonà rachunkowo oraz
odr´bnie inwestowanà cz´Êç aktywów
PZU ˚ycie SA tworzonà ze sk∏adek, zarzàdzany wed∏ug okreÊlonej strategii inwestycyjnej,
6) wartoÊç funduszu — ∏àcznà wartoÊç aktywów danego funduszu, wyliczonà zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w regulaminie,
7) udzia∏y jednostkowe — jednostki o równej
wartoÊci s∏u˝àce do ustalenia proporcjonalnego udzia∏u ubezpieczonego w danym funduszu,
8) wartoÊç udzia∏u jednostkowego — wartoÊç
danego funduszu podzielonà przez liczb´
udzia∏ów jednostkowych zgromadzonych
w danym funduszu w dniu wyceny,
9) rachunek udzia∏ów — ewidencj´ udzia∏ów
jednostkowych prowadzonà dla ubezpieczonego,
10) wartoÊç rachunku udzia∏ów — ∏àcznà wartoÊç
udzia∏ów jednostkowych zaewidencjonowanych na rachunku udzia∏ów ubezpieczonego,
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11) wiek emerytalny — dzieƒ, b´dàcy rocznicà
poczàtku odpowiedzialnoÊci, przypadajàcy
w roku, w którym ubezpieczony ukoƒczy wyznaczony przez ubezpieczajàcego wiek,
12) dzieƒ wyceny — dzieƒ, w którym ustalana
jest wartoÊç funduszu,
13) umowa — umow´ ubezpieczenia zawieranà
na wniosek ubezpieczajàcego na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia i potwierdzonà polisà,
14) polisa — dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy pomi´dzy ubezpieczajàcym
a PZU ˚ycie SA oraz warunki tej umowy,
15) okres odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA —
czas trwania odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA
w stosunku do ubezpieczonego wyznaczony
przez daty poczàtku i koƒca odpowiedzialnoÊci,
16) przeniesienie Êrodków — zamiana, na podstawie dyspozycji, posiadanych udzia∏ów jednostkowych okreÊlonego funduszu lub funduszy na udzia∏y jednostkowe innego funduszu
lub funduszy,
17) regulamin — regulamin funduszy Pogodna
Jesieƒ, stanowiàcy za∏àcznik do ogólnych warunków ubezpieczenia.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie prowadzone jest z funduszem,
w ramach którego sà gromadzone i inwestowane
sk∏adki, na zasadach okreÊlonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia.
§4
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje nast´pujàce
zdarzenia:
1) osiàgni´cie przez ubezpieczonego wieku
emerytalnego w okresie odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA,

2) Êmierç ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.
2. PZU ˚ycie SA z tytu∏u umowy wyp∏aca nast´pujàce Êwiadczenia w przypadku:
1) osiàgni´cia przez ubezpieczonego wieku
emerytalnego — wartoÊç rachunku udzia∏ów,
2) Êmierci ubezpieczonego — sum´ ubezpieczenia.
§5
Na wniosek ubezpieczajàcego za zgodà PZU ˚ycie SA
umowa mo˝e byç rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe.

ZAWARCIE UMOWY
1.

2.

3.

4.
5.

6.

§6
Podstawà zawarcia umowy jest przekazanie
pierwszej sk∏adki i z∏o˝enie nast´pujàcych dokumentów:
1) wniosku o zawarcie umowy,
2) potwierdzenia przekazania pierwszej sk∏adki,
3) 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 wp∏acone sk∏adki w pe∏nej wysokoÊci.
PZU ˚ycie SA potwierdza zawarcie umowy polisà.
Je˝eli ubezpieczony jest innà osobà ni˝ ubezpieczajàcy, PZU ˚ycie SA wystawi kopi´ polisy dla
ubezpieczonego.
Umow´ uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia
polisy ubezpieczajàcemu, przy czym odpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ w terminie ustalonym zgodnie z § 22.

§7
Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w chwili zawarcia umowy nie przekroczy∏a 75. roku ˝ycia.

§9
Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 10
1. 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.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczony w okresie wypowiedzenia ma prawo do dokonania ca∏kowitego wykupu ubezpieczenia, je˝eli od daty poczàtku odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego
up∏yn´∏y dwa lata.
§ 11
Wraz z koƒcem odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA
w stosunku do ubezpieczonego umowa rozwiàzuje si´.

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON
1.

2.

CZAS TRWANIA UMOWY
§8
Umowa zawierana jest pomi´dzy PZU ˚ycie SA
a ubezpieczajàcym na czas okreÊlony, z tym ˝e nie
krótszy ni˝ dwa lata.
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3.

4.

§ 12
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.
Ubezpieczajàcy jest obowiàzany:
1) informowaç PZU ˚ycie SA o zmianie wszelkich danych dotyczàcych ubezpieczajàcego,
ubezpieczonego oraz uposa˝onych,
2) przekazywaç do PZU ˚ycie SA sk∏adki,
3) informowaç ubezpieczonego o wszelkich
zmianach umowy oraz zmianach, o których
mowa w § 15 ust. 3 oraz § 20 ust. 3.
Ubezpieczajàcym, o ile nie zosta∏o to inaczej
okreÊlone we wniosku o zawarcie umowy, jest
ubezpieczony.
Je˝eli w trakcie trwania umowy ubezpieczajàcy,
nieb´dàcy jednoczeÊnie ubezpieczonym, wypo-

wie umow´, PZU ˚ycie SA niezw∏ocznie poinformuje o tym fakcie ubezpieczonego i zaproponuje
mu przej´cie praw i obowiàzków ubezpieczajàcego z koƒcem okresu wypowiedzenia.

7)

§ 13
1. Ubezpieczony ma prawo:
1) wskazaç uposa˝onych,
2) okreÊliç i zmieniç podzia∏ sk∏adki oraz dokonywaç przeniesienia Êrodków.
2. Ubezpieczony jest obowiàzany zg∏aszaç ubezpieczajàcemu zmiany danych zawartych we
wniosku o zawarcie umowy.

8)

§ 14
1. PZU ˚ycie SA ma prawo do:
1) pobierania z tytu∏u umowy nast´pujàcych
op∏at:
a) z tytu∏u odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA
na wypadek Êmierci ubezpieczonego,
b) z tytu∏u alokacji sk∏adki,
c) administracyjnej,
d) z tytu∏u zarzàdzania danym funduszem,
2) pobierania dodatkowych op∏at w przypadku:
a) dokonania wykupu — op∏ata likwidacyjna,
b) zmiany podzia∏u sk∏adki pomi´dzy funduszami,
c) przeniesienia Êrodków,
d) przekazania informacji rocznej i informacji
pó∏rocznej o funduszach funkcjonujàcych
w ramach umowy.
2. PZU ˚ycie SA jest obowiàzany:
1) prawid∏owo i terminowo wykonywaç zobowiàzania przewidziane umowà,
2) przekazywaç ubezpieczajàcemu i ubezpieczonemu pisemne informacje dotyczàce
zmiany warunków umowy lub zmiany prawa
w∏aÊciwego dla umowy, przed dokonaniem takich zmian, z okreÊleniem wp∏ywu tych zmian
na wartoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u umowy,
3) przekazywaç ubezpieczajàcemu informacj´
dotyczàcà zmiany op∏at i wysokoÊci minimalnych sk∏adek oraz minimalnej wartoÊci rachunku udzia∏ów po dokonaniu cz´Êciowego
wykupu,
4) przekazywaç ubezpieczajàcemu wykaz aktualnie dost´pnych funduszy oraz informowaç
o zmianach w tym zakresie,
5) przekazywaç okresowo, co najmniej raz w roku, ubezpieczajàcemu oraz ubezpieczonemu
informacj´ o wartoÊci rachunku udzia∏ów,
6) przekazywaç na ˝àdanie ubezpieczajàcego
lub ubezpieczonego informacj´ rocznà i infor-

10)
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9)

11)

macj´ pó∏rocznà o funduszach funkcjonujàcych w ramach umowy,
og∏aszaç, niezw∏ocznie po ustaleniu, wartoÊci
udzia∏ów jednostkowych funduszy, zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
sporzàdzaç i publikowaç roczne i pó∏roczne
sprawozdania funduszy, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
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,
zawiadamiaç uprawnionych, którzy zg∏osili
roszczenie, o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia ich roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
udost´pniaç ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu oraz uprawnionym informacje i dokumenty, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA lub wysokoÊç zobowiàzaƒ.

ZMIANA UMOWY
§ 15
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, w szczególnoÊci
dotyczàce zasad okreÊlenia sumy ubezpieczenia, 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 ubezpieczonego na
piÊmie.
3. PZU ˚ycie SA zastrzega sobie prawo zmiany wysokoÊci minimalnych sk∏adek, kwot oraz op∏at,
o których mowa w umowie, w trakcie jej trwania,
lecz nie wi´cej ni˝ o wi´kszy ze wskaêników —
wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych lub
wzrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej — og∏aszanych
przez GUS za okres od poprzedniego ustalenia
przez PZU ˚ycie SA wysokoÊci op∏at, co nie stanowi zmiany umowy.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 16
1. Sum´ ubezpieczenia stanowi:
1) wartoÊç rachunku udzia∏ów oraz
2) dodatkowa kwota w wysokoÊci:
a) 10% wartoÊci rachunku udzia∏ów albo
b) 1% wartoÊci rachunku udzia∏ów — w okresie od dnia b´dàcego rocznicà poczàtku
odpowiedzialnoÊci przypadajàcego w roku, w którym ubezpieczony koƒczy 65. rok
˝ycia, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. WysokoÊç dodatkowej kwoty nie mo˝e przekroczyç maksymalnej kwoty okreÊlonej we wniosku
o zawarcie umowy potwierdzonej w polisie.

SK¸ADKA I OP¸ATY
§ 17
Sk∏adk´ uwa˝a si´ za przekazanà z chwilà uznania rachunku bankowego wskazanego przez PZU ˚ycie SA.
§ 18
1. WysokoÊci minimalnych sk∏adek okreÊlone sà
we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzone
polisà.
2. Terminy przekazywania sk∏adek okreÊlone sà
we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzone
polisà.
3. Ubezpieczajàcy mo˝e dokonywaç wp∏at dodatkowych sk∏adek.
§ 19
1. WysokoÊç op∏at okreÊlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona w polisie, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Op∏ata z tytu∏u zarzàdzania danym funduszem,
op∏ata z tytu∏u odpowiedzialnoÊci na wypadek
Êmierci ubezpieczonego, op∏ata za zmian´ podzia∏u sk∏adki pomi´dzy funduszami, op∏ata za
przeniesienie Êrodków, op∏ata za przekazanie informacji rocznej i informacji pó∏rocznej o funduszach funkcjonujàcych w ramach umowy oraz
sposób ich pobierania okreÊlone sà w regulaminie.
3. Op∏aty z tytu∏u umowy pobierane sà:
1) ze sk∏adki — ka˝dorazowo przy przekazaniu
sk∏adki — w przypadku op∏aty z tytu∏u alokacji
sk∏adki,
2) z funduszu — na ka˝dy dzieƒ wyceny —
w przypadku op∏aty za zarzàdzanie danym
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funduszem oraz op∏aty z tytu∏u odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA na wypadek Êmierci ubezpieczonego,
3) z rachunku udzia∏ów poprzez umorzenie cz´Êci udzia∏ów jednostkowych — miesi´czna
op∏ata administracyjna, op∏ata za przekazanie
informacji rocznej i informacji pó∏rocznej
o funduszach funkcjonujàcych w ramach
umowy, op∏ata za zmian´ podzia∏u sk∏adki pomi´dzy funduszami,
4) poprzez potràcenie z kwoty:
a) wykupu — op∏aty likwidacyjnej,
b) przenoszonych Êrodków — w przypadku
op∏aty za przeniesienie Êrodków.
4. PZU ˚ycie SA zastrzega sobie prawo do obni˝enia wysokoÊci poszczególnych op∏at lub ich zawieszania na podstawie jednostronnej decyzji; taka decyzja PZU ˚ycie SA nie stanowi zmiany
umowy.

FUNDUSZE
§ 20
1. Zasady funkcjonowania funduszy okreÊla regulamin.
2. Wykaz oferowanych funduszy stanowi za∏àcznik
do regulaminu.
3. Zaoferowanie przez PZU ˚ycie SA nowych funduszy bàdê likwidacja funduszy nie stanowi zmiany
umowy. W tym przypadku PZU ˚ycie SA ma prawo w wykazie dost´pnych w ramach umowy funduszy ustaliç wysokoÊç op∏at okreÊlonych w regulaminie.

1.

2.

3.

4.

§ 21
OkreÊlona w polisie cz´Êç pierwszej i kolejnej
sk∏adki zamieniana jest na udzia∏y jednostkowe
— alokowana sk∏adka.
Pierwsza alokowana sk∏adka zamieniana jest na
udzia∏y jednostkowe w dniu poczàtku odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego.
Kolejne alokowane sk∏adki sà zamieniane na udzia∏y jednostkowe w dniu wyceny przypadajàcym
w ciàgu 8 dni od przekazania do PZU ˚ycie SA
kolejnej sk∏adki.
Przeniesienie Êrodków nast´puje w dniu wyceny
przypadajàcym w ciàgu 8 dni od otrzymania
przez PZU ˚ycie SA dyspozycji o przeniesieniu
Êrodków.

POCZÑTEK I KONIEC
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA

2. W przypadku osiàgni´cia wieku emerytalnego
prawo do Êwiadczenia przys∏uguje ubezpieczonemu.

§ 22
1. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna si´ w dniu wyceny
przypadajàcym w ciàgu 8 dni od otrzymania
przez PZU ˚ycie SA:
1) wniosku o zawarcie umowy,
2) pierwszej sk∏adki za ubezpieczonego.
2. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝
w dniu wyceny, wskazanym w polisie jako poczàtek ubezpieczenia, ustalonym zgodnie z ust. 1.

§ 26
1. Ubezpieczony wyznacza uposa˝onych we wniosku o zawarcie umowy.
2. Ubezpieczony ma prawo w ka˝dym czasie zmieniç uposa˝onych.

§ 23
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego koƒczy si´ w dniu zaistnienia którejkolwiek z poni˝szych okolicznoÊci:
1) otrzymania przez PZU ˚ycie SA oÊwiadczenia
o odstàpieniu,
2) Êmierci ubezpieczonego,
3) osiàgni´cia wieku emerytalnego,
4) otrzymania przez PZU ˚ycie SA wniosku o dokonanie ca∏kowitego wykupu,
5) spadku wartoÊci rachunku udzia∏ów do zera,
6) up∏ywu okresu wypowiedzenia,
7) up∏ywu terminu, na jaki zawarto umow´.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
PZU ˚YCIE SA
§ 24
PZU ˚ycie SA wyp∏aca wy∏àcznie kwot´ ca∏kowitego
wykupu, o której mowa w § 30 ust. 1, je˝eli Êmierç
ubezpieczonego nastàpi∏a:
1) wskutek samobójstwa ubezpieczonego, pope∏nionego w okresie pierwszych dwóch lat od
poczàtku odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA
w stosunku do ubezpieczonego,
2) w wyniku dzia∏aƒ wojennych lub udzia∏u w masowych rozruchach spo∏ecznych.

UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
§ 25
1. W przypadku Êmierci ubezpieczonego prawo do
Êwiadczenia przys∏uguje uposa˝onemu.
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§ 27
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 zostaje 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.
§ 28
Âwiadczenie nie przys∏uguje osobie, która umyÊlnie
przyczyni∏a si´ do Êmierci ubezpieczonego.

WYKUP UBEZPIECZENIA
§ 29
1. Ubezpieczony ma prawo do ca∏kowitego lub cz´Êciowego wykupu ubezpieczenia.
2. Prawo do ca∏kowitego lub cz´Êciowego wykupu
ubezpieczenia przys∏uguje ubezpieczonemu po
up∏ywie dwóch lat od poczàtku odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego.
§ 30
1. Kwot´ ca∏kowitego wykupu ubezpieczenia stanowi wartoÊç rachunku udzia∏ów ubezpieczonego.
2. Cz´Êciowego wykupu ubezpieczenia dokonuje
si´ poprzez odliczenie z rachunku udzia∏ów odpowiedniej liczby udzia∏ów jednostkowych w funduszu.
3. Ubezpieczony ma prawo do corocznego cz´Êciowego wykupu ubezpieczenia bez potràcenia
op∏aty likwidacyjnej. WysokoÊç corocznego wy-

kupu nie mo˝e przekroczyç 10% wartoÊci rachunku udzia∏ów ubezpieczonego, ustalonej w dniu
wyceny, nast´pujàcym bezpoÊrednio po poprzedniej rocznicy poczàtku odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego.
4. Kwota zwolniona od op∏aty likwidacyjnej nie podlega kumulacji w kolejnych latach.
5. WartoÊç rachunku udzia∏ów po dokonanym cz´Êciowym wykupie nie mo˝e byç ni˝sza od wartoÊci minimalnej.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡
§ 31
Zg∏aszajàc roszczenie o wykonanie zobowiàzania
wnioskujàcy sk∏ada do PZU ˚ycie SA:
1) wype∏niony formularz zg∏oszenia roszczenia,
2) polis´ lub jej kopi´,
3) w przypadku Êmierci ubezpieczonego dodatkowo:
a) akt zgonu,
b) zaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce
przyczyn´ Êmierci ubezpieczonego, je˝eli
Êmierç nastàpi∏a w pierwszych dwóch latach od poczàtku odpowiedzialnoÊci
w stosunku do ubezpieczonego,
4) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia
zasadnoÊci roszczenia — na ˝yczenie
PZU ˚ycie SA.

1.

2.

3.

4.

§ 32
Ustalenie kwoty wykupu ubezpieczenia nast´puje w dniu wyceny przypadajàcym w ciàgu 8 dni
od otrzymania przez PZU ˚ycie SA kompletu wymaganych dokumentów.
Ustalenie kwoty nale˝nego Êwiadczenia z tytu∏u
osiàgni´cia wieku emerytalnego nast´puje w najbli˝szym dniu wyceny przypadajàcym po osiàgni´ciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego.
W przypadku wypowiedzenia umowy, je˝eli ubezpieczonemu przys∏uguje prawo do wykupu ubezpieczenia, a nie z∏o˝y∏ on dyspozycji, ustalenie
kwoty ca∏kowitego wykupu ubezpieczenia nast´puje w najbli˝szym dniu wyceny przypadajàcym
po up∏ywie okresu wypowiedzenia umowy.
Ustalenie kwoty nale˝nego Êwiadczenia z tytu∏u
Êmierci ubezpieczonego, z zastrze˝eniem § 16 ust. 2
oraz § 24, nast´puje na podstawie wartoÊci rachunku udzia∏ów ustalonej w dniu wyceny przypadajàcym w ciàgu 8 dni od daty otrzymania
kompletu wymaganych dokumentów, z tym ˝e
dodatkowa kwota ustalana jest na podstawie naj-
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ni˝szej wartoÊci rachunku udzia∏ów z ostatnich
6 miesi´cy przed datà Êmierci ubezpieczonego.
5. W przypadku braku dyspozycji ubezpieczonego
co do sposobu wykonania zobowiàzania
PZU ˚ycie SA nale˝ne Êwiadczenie lub wykup realizuje w wysokoÊci kwoty ustalonej zgodnie
z ust. 2 — 3 po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.
§ 33
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.
3. W przypadku osiàgni´cia wieku emerytalnego
przez ubezpieczonego lub wypowiedzenia umowy PZU ˚ycie SA wykonuje zobowiàzania najpóêniej w terminie 30 dni od osiàgni´cia przez ubezpieczonego wieku emerytalnego lub po up∏ywie
okresu wypowiedzenia oraz otrzymania kompletu
dokumentów uzasadniajàcych wykonanie zobowiàzania.
§ 34
1. Âwiadczenia lub wykup wyp∏acane sà w formie
jednorazowej w pe∏nej nale˝nej kwocie.
2. 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.
§ 35
1. W przypadku gdy PZU ˚ycie SA w zwiàzku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy obowiàzane 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 stosownych 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.

§ 36
Je˝eli Êwiadczenie lub wykup 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.
§ 37
WartoÊç funduszu jest jedynym czynnikiem w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, który mo˝e mieç wp∏yw na zmian´ wysokoÊci
Êwiadczeƒ PZU ˚ycie SA.

1.

2.

3.

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 ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

4.

§ 40
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.
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.
Wszelkie zawiadomienia, oÊwiadczenia i wnioski
PZU ˚ycie SA dotyczàce umowy sk∏adane sà na
piÊmie lub w innej dozwolonej prawem formie
uzgodnionej z ubezpieczajàcym.
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 grudnia 2003 roku i majà zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych poczàwszy
od 1 stycznia 2004 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y
zatwierdzone uchwa∏à nr UZ/401/2003 Zarzàdu
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ na ˚ycie
SA z dnia 29 paêdziernika 2003 roku.

Wiceprezes Zarzàdu
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ
na ˚ycie Spó∏ka Akcyjna
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