Ubezpieczenie na życie
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: Indywidualne ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek
ekspresowych (PEX) udzielanych przez Bank Pekao S.A.
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące produktu udostępnione są w Ogólnych
warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie dla pożyczkobiorców pożyczek ekspresowych (PEX) udzielanych przez
Bank Pekao S.A. (OWU), ustalonych uchwałą nr UZ/236/2018 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia
13 listopada 2018 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/127/2020 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA
z dnia 2 czerwca 2020 roku oraz UZ/209/2020 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 10 listopada 2020 roku
oraz w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie na życie, które należy do grupy 1 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
ż ycie ubezpieczającego – zakres ubezpieczenia obejmuje
śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności
PZU Życie SA.
Świadczenia i suma ubezpieczenia
W przypadku śmierci ubezpieczającego PZU Życie SA wypłaca
100% sumy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia jest równa wysokości salda zadłużenia
zgodnego z pierwotnym harmonogramem spłat.
Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 250.000 zł.
Jeżeli ubezpieczający zawarł kilka umów ubezpieczenia, łączna
wartość sum ubezpieczenia nie może przekroczyć 250.000 zł.
Jeżeli umowę ubezpieczenia w związku z jedną umową
pożyczki zawarło dwóch pożyczkobiorców, maksymalna suma
ubezpieczenia dla każdego z nich wynosi 125.000 zł.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi:
	życia osób w wieku poniżej 18 lat;
	życia osób w wieku powyżej 75 lat;
	życia osób, którym Bank Pekao S.A. nie udzielił pożyczki
ekspresowej (PEX).
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu występują różne ograniczenia i wyłączenia
odpowiedzialności. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności
między innymi wówczas, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło:
	wskutek samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty
zawarcia umowy;
	w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczającego
w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
	w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia
czynu wypełniającego ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa;
	w wyniku zdarzenia wywołanego przez ubezpieczającego
w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków,
środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile stan ten miał wpływ
na zajście zdarzenia;
	w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu,
użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile zatrucie miało
wpływ na zajście zdarzenia;
	w wyniku umyślnego nadużycia środków farmakologicznych;
	w wyniku uprawiania następujących niebezpiecznych sportów:
spadochroniarstwa, lotniarstwa, wspinaczki wysokogórskiej,
wspinaczki skałkowej, speleologii, sportów motorowych
i motorowodnych, boksu, zapasów oraz sportów walki
(karate, kick-boxing, judo, taekwondo, kung-fu, aikido).
Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PZU Życie
znajdują się w OWU, w rozdziale „Wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności PZU Życie SA”.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 na całym świecie.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
– przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, dokumentem zawierającym informacje o produkcie
ubezpieczeniowym oraz Kartą Produktu, a w przypadku umów direct także z regulaminami dotyczącymi zawarcia umowy na odległość oraz ich
zaakceptowania (o ile jest to wymagane);
– zgłaszać PZU Życie SA zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich, uposażonego i uposażonego dodatkowego;
– opłacić składkę;
– zgłaszać PZU Życie SA wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego oraz złożyć do PZU Życie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia
(szczegółowe informacje w zakresie wykonywania zobowiązań zawarte są w OWU);
– informować Bank Pekao SA lub PZU Życie SA o odstąpieniu od umowy albo o wypowiedzeniu umowy.
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

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jednorazowa, opłacana w dniu wypłaty pożyczki, przekazywana do PZU Życie SA za pośrednictwem Banku Pekao SA.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa jest zawierana na okres co najmniej 12 miesięcy, nie dłuższy niż 85 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po dniu zawarcia umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
– otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy;
– śmierci ubezpieczającego;
– otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez ubezpieczającego;
– otrzymania przez Bank Pekao S.A. oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy pożyczki;
– dokonania przez ubezpieczającego całkowitej spłaty pożyczki w terminie wcześniejszym, niż wynika to z umowy pożyczki;
– upływu okresu wypowiedzenia umowy pożyczki przez Bank Pekao S.A.;
– końca okresu ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo:
– odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni:
• od dnia zawarcia umowy – umowy pisemne,
• od poinformowania o zawarciu umowy lub przekazania informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość, jeżeli jest
to termin późniejszy – umowy direct,
– wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdej chwili.
Aby odstąpić albo wypowiedzieć umowę, ubezpieczający składa pisemne oświadczenie w tym zakresie w Banku Pekao S.A. lub w PZU Życie SA.
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