
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia  
strukturyzowanego

Kod warunków: SEIJ30

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,  
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, zarejestrowana  
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy, KRS 0000030211, NIP 527-020-60-56, wysokość 
kapitału zakładowego: 295 000 000,00 zł, kapitał wpłacony 
w całości

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do 
umów indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie.

§ 2

1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określe-
nia oznaczają:

1) bonus inwestycyjny – dodatkową premię wy-
płacaną w przypadku dożycia przez ubezpiecza-
jącego końca okresu odpowiedzialności; sposób 
naliczania bonusa jest określony w Tabeli opłat  
i limitów, 

2) indywidualne potwierdzenie – dokument po-
twierdzający zawarcie umowy pomiędzy ubez-
pieczającym a PZU Życie SA oraz warunki tej  
umowy,

3) jednostka obsługująca ubezpieczenie – podmiot 
prowadzący centralną obsługę ubezpieczenia,

4) okres odpowiedzialności PZU Życie SA – czas 
trwania odpowiedzialności PZU Życie SA w sto-
sunku do ubezpieczającego wyznaczony przez 
daty początku i końca odpowiedzialności, wska-
zany dla każdego ubezpieczającego w indywidu-
alnym potwierdzeniu,

5) okres subskrypcji – okres, w którym istnieje mo-
żliwość złożenia oświadczenia woli zawarcia umo-
wy i opłacenia kwoty, która w przypadku zawarcia 
umowy zostanie zaliczona na poczet składki,

6) rocznica umowy – każdą kolejną rocznicę okre-
ślonego w indywidualnym potwierdzeniu począ-
tku odpowiedzialności, przy czym za rocznicę dnia  
29 lutego uważa się dzień 28 lutego każdego na-
stępnego roku trwania umowy,

7) składka deklarowana – orientacyjną wartość 
składki, jaką planuje opłacić osoba, która za-
mierza zawrzeć umowę. Składka deklarowana 
ma charakter informacyjny, ostateczna wartość 
składki opłaconej w kwocie innej niż deklarowana 
nie wpływa na warunki umowy, 

8) składka opłacona – składkę, którą opłaca ubez-
pieczający z tytułu ponoszenia przez PZU Życie SA 
odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczają-
cego,

9) składka zainwestowana – składkę opłaconą 
przez ubezpieczającego, pomniejszoną o opłatę 
subskrypcyjną, określoną w Tabeli opłat i limitów. 
Wysokość składki zainwestowanej PZU Życie SA 
potwierdza w indywidualnym potwierdzeniu,

10) tabela opłat i limitów – dokument zawierający 
wysokość opłat, limitów oraz parametrów, o któ-
rych mowa w ogólnych warunkach ubezpiecze-
nia, stanowiący integralną część umowy ubezpie-
czenia,

11) ubezpieczający – osobę fizyczną, będącą jed-
nocześnie ubezpieczonym, która zawarła umowę  
i której życie jest przedmiotem ubezpieczenia,

12) umowa – umowę ubezpieczenia zawieraną na 
wniosek ubezpieczającego z PZU Życie SA na 
podstawie niniejszych ogólnych warunków ubez-
pieczenia i potwierdzoną indywidualnym potwier-
dzeniem,

13) uposażony – podmiot wskazany przez ubezpie-
czającego, jako uprawniony do otrzymania świad-
czenia w razie śmierci ubezpieczającego, zgodnie 
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia,

14) PZU Życie SA – Powszechny Zakład Ubezpie-
czeń na Życie Spółka Akcyjna.

2. W zasadach ustalania świadczeń należnych z tytułu 
umowy nie ma zastosowania stopa techniczna.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczają- 
cego.

§ 4

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzial-

ności PZU Życie SA,
2) dożycie przez ubezpieczającego końca okresu od-

powiedzialności PZU Życie SA.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY

§ 5

Z tytułu ubezpieczenia PZU Życie SA wypłaca:
1) w przypadku śmierci ubezpieczającego – sumę 

ubezpieczenia określoną w Tabeli opłat i limitów, 
2) w przypadku dożycia przez ubezpieczającego koń-

ca okresu odpowiedzialności – sumę ubezpiecze-
nia określoną w Tabeli opłat i limitów. 

ZAWARCIE UMOWY 

§ 6

1. Przed zawarciem umowy PZU Życie SA przekazu-
je osobie, która zamierza zawrzeć umowę, ogól-
ne warunki ubezpieczenia wraz z Tabelą opłat i li- 
mitów. 

2. Umowa zawierana jest w trybie złożenia oferty zawar-
cia umowy i jej przyjęcia przez PZU Życie SA.

3. Ubezpieczającym może być osoba, która w dniu pod-
pisania wniosku o zawarcie umowy ukończyła 18 rok 
życia i nie przekroczyła 70 roku życia.

4. PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy w indywi-
dualnym potwierdzeniu w terminie 14 dni od zakoń-
czenia okresu subskrypcji.

5. PZU Życie SA może odmówić zawarcia umowy. 
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§ 7

1. W przypadku, gdy: 
1) do dnia zakończenia okresu subskrypcji wysokość opłaconej 

kwoty jest niższa niż minimalna składka określona w Tabeli 
opłat i limitów,

2) do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy osoba, która  
zamierza zawrzeć umowę  złożyła oświadczenie o rezygnacji  
z zawarcia umowy,

umowa nie dochodzi do skutku, a opłacona kwota zwracana jest 
w całości na rachunek bankowy wskazany przez osobę, która za-
mierza zawrzeć umowę w terminie 14 dni roboczych od zakoń-
czenia okresu subskrypcji.

2. W przypadku, gdy suma kwot zgromadzonych w okresie subskryp-
cji nie osiągnie kwoty, o której mowa w Tabeli opłat i limitów, umo-
wa może nie dojść do skutku, o czym osoba która zamierza za-
wrzeć umowę zostanie poinformowana pisemnie i otrzyma zwrot 
opłaconej kwoty w terminie 14 dni roboczych od zakończenia 
okresu subskrypcji.

3. W przypadku, gdy w okresie subskrypcji suma zgromadzonych 
kwot przekroczy kwotę, o której mowa w Tabeli opłat i limitów  
PZU Życie SA zastrzega sobie prawo zakończenia subskryp-
cji przed końcem ustalonego terminu. W takim przypadku  
PZU Życie SA dokona zwrotu opłaconych kwot, które wpłynęły 
po przekroczeniu powyższej kwoty i poinformuje pisemnie osobę, 
która zamierza zawrzeć umowę o tym, że umowa nie dojdzie do 
skutku, w terminie 14 dni roboczych od zakończenia okresu sub-
skrypcji. O zaliczeniu kwoty do subskrypcji zadecyduje kolejność 
wpływu na rachunek bankowy wskazany przez PZU Życie SA.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 
od dnia zawarcia umowy.

§ 9

W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy  
PZU Życie SA zwraca ubezpieczającemu kwotę opłaconej składki na 
rachunek bankowy wskazany przez ubezpieczającego. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 10

1. Umowa może być w każdym czasie wypowiedziana przez ubez-
pieczającego na piśmie ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy PZU Życie SA wypłaca 
ubezpieczającemu wartość wykupu całkowitego, zgodnie z § 24 
ust. 2-3.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 11

1. Ubezpieczający jest obowiązany informować PZU Życie SA o zmia-
nie danych osobowych i teleadresowych swoich i uposażonych.

2. Ubezpieczający ma prawo: 
1) wyznaczać, dowolnie zmieniać i odwoływać uposażonych  

w trakcie trwania umowy,
2) dokonać wykupu całkowitego.

§ 12

1. PZU Życie SA jest obowiązany:
1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidzia-

ne umową,

2) przekazywać ubezpieczającemu, pisemnie informacje do-
tyczące zmiany warunków umowy ubezpieczenia lub zmia-
ny prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia, przed 
wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na dokona-
nie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na war-
tość świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpie- 
czenia,

3) informować ubezpieczającego o zajściu zdarzeń objętych 
odpowiedzialnością PZU Życie SA, jeżeli zdarzenie zostało 
zgłoszone do PZU Życie SA, a ubezpieczający nie jest osobą 
występującą z roszczeniem,

4) informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie 
lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, ja-
kie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązania, 
jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępo- 
wania,

5) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem,  
o przyczynach niemożności jego zaspokojenia,

6) udostępniać ubezpieczającemu oraz osobie występującej  
z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ 
na ustalenie odpowiedzialności PZU Życie SA lub wysokość  
zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2,

7) przesyłać ubezpieczającemu informację dotyczącą wysokości 
świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpie-
czenia, w ciągu 30 dni od rocznicy umowy.

2. PZU Życie SA ma prawo do pobierania opłat, w szczególności 
opłaty likwidacyjnej z tytułu dokonania wykupu ubezpieczenia, 
zgodnie z § 24 pkt 2. Wysokość opłat oraz sposób ich pobierania 
są określone w Tabeli opłat i limitów.

SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA

§ 13

Wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku:
1) dożycia przez ubezpieczającego końca okresu odpowiedzial-

ności PZU Życie SA,
2) śmierci ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności  

PZU Życie SA
jest określona w Tabeli opłat i limitów.

§ 14

1. Składka opłacona jest przez ubezpieczającego jednorazowo 
z góry, za cały okres odpowiedzialności, na rachunek bankowy 
wskazany przez PZU Życie SA.

2. Składkę uważa się za opłaconą z chwilą uznania rachunku banko-
wego wskazanego przez PZU Życie SA.

§ 15

Minimalna wysokość składki określona jest w Tabeli opłat i limitów.

§ 16

Suma ubezpieczenia oraz składka nie podlegają indeksacji.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 17

1. Czas trwania okresu odpowiedzialności określony jest w Tabeli 
opłat i limitów.

2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczające-
go rozpoczyna się 3 dnia roboczego po upływie okresu subskryp-
cji, pod warunkiem opłacenia składki w wysokości co najmniej 
składki minimalnej określonej w Tabeli opłat i limitów. 

3. Okres odpowiedzialności PZU Życie SA wskazany jest indywidu-
alnie dla każdego ubezpieczającego w indywidualnym potwier-
dzeniu.
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§ 18

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego 
kończy się w dniu zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

1) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu 
przez ubezpieczającego od umowy,

2) otrzymania przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie dys-
pozycji wykupu ubezpieczenia,

3) śmierci ubezpieczającego,
4) dożycia przez ubezpieczającego końca okresu odpowiedzialności.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 19

1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci 
ubezpieczającego:
1) spowodowanej samobójstwem ubezpieczającego popełnio-

nym w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy,
2) zaistniałej w wyniku działań wojennych, czynnego udziału 

ubezpieczającego w aktach terroru lub masowych rozruchach 
społecznych, katastrof powodujących skażenie promieniotwór-
cze, chemiczne lub biologiczne.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 PZU Życie SA wypłaca 
wartość wykupu całkowitego obliczoną na dzień śmierci ubezpie-
czającego, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej do otrzyma-
nia świadczenia.

UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA

§ 20

1. W przypadku śmierci ubezpieczającego prawo do świadczenia 
przysługuje uposażonemu.

2. W przypadku dożycia przez ubezpieczającego końca okresu odpowie-
dzialności, prawo do świadczenia przysługuje ubezpieczającemu.

§ 21

Ubezpieczający może wyznaczyć uposażonych we wniosku o zawar-
cie umowy. 

§ 22

1. W przypadku, gdy ubezpieczający wskazał kilku uposażonych, 
a niektórzy spośród nich zmarli przed śmiercią ubezpieczające-
go lub utracili prawo do świadczenia, wówczas przypadająca im 
część świadczenia zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomię-
dzy pozostałych uposażonych.

2. Jeżeli ubezpieczający nie wskazał uposażonego albo gdy wszyscy 
uposażeni zmarli przed śmiercią ubezpieczającego lub utracili pra-
wo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje członkom 
rodziny ubezpieczającego według kolejności pierwszeństwa:
1) małżonek w całości,
2) dzieci w częściach równych,
3) rodzice w częściach równych,
4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczającego w częściach rów- 

nych.
§ 23

Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się 
do śmierci ubezpieczającego.
 
 
WYKUP UBEZPIECZENIA

§ 24

1. Ubezpieczający ma prawo w dowolnym czasie dokonać całkowi-
tego wykupu ubezpieczenia, składając PZU Życie SA dyspozycję 
wykupu całkowitego.

2. Wartość wykupu równa jest zainwestowanej składce pomniejszo-
nej o opłatę likwidacyjną, pobieraną zgodnie z zasadami określo-
nymi w Tabeli opłat i limitów.

3. Wypłata wartości wykupu dokonywana jest zgodnie z dyspozycją 
ubezpieczającego, w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania 
przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wykupu 
całkowitego. 

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

§ 25

1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania z tytułu śmierci ubezpie-
czającego składa w dowolnej jednostce PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu ubezpieczającego,
3) kartę zgonu ubezpieczającego albo – jeżeli jej uzyskanie nie 

jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przy-
czynę śmierci ubezpieczającego,

4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności rosz-
czenia – na życzenie PZU Życie SA.

2. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4  
sporządzone zostały w języku innym niż polski, wnioskujący  
dostarcza je przetłumaczone, na własny koszt, na język polski 
przez tłumacza przysięgłego.

§ 26

1. W przypadku śmierci ubezpieczającego PZU Życie SA wykonuje  
zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA.

2. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU Życie SA w sto-
sunku do ubezpieczającego albo wysokości zobowiązania okaza-
ło się niemożliwe, PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie w ciągu  
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wy-
jaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że bezsporna część 
świadczenia zostanie wypłacona w terminie wskazanym w ust. 1.

3. W przypadku dożycia przez ubezpieczającego końca okresu od-
powiedzialności PZU Życie SA wykonuje zobowiązania najpóźniej  
w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu okresu odpowiedzial- 
ności.

§ 27

1. Świadczenie z tytułu dożycia ubezpieczającego końca okresu od-
powiedzialności PZU Życie SA wypłacane jest w formie jednora-
zowej w pełnej należnej kwocie, na rachunek bankowy wskazany 
przez ubezpieczającego.

2. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczającego wypłacane jest  
w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie, zgodnie z dyspo-
zycją osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia.

§ 28

1. W przypadku, gdy PZU Życie SA w związku z wykonaniem które-
gokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy obowiązany jest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowa-
dzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet 
zobowiązań podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane  
i odprowadzone przez PZU Życie SA pomniejszają kwoty stosow-
nych wypłat płatnych przez PZU Życie SA na podstawie umowy.

2. Opodatkowanie zobowiązań PZU Życie SA regulują obowiązujące 
przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególno-
ści przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 29

Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części, PZU Życie SA 
informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wska-
zując na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą 
lub częściową odmowę wykonania zobowiązania.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć 
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubez-
pieczającego, uposażonego lub uprawnionego z umowy albo sąd 
właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. 

2. Prawem właściwym w stosunkach wynikających z umowy jest 
prawo polskie.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpiecze-
nia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

§ 32

1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia PZU Życie SA 
mające związek z umową ubezpieczenia wymagają dla swej sku-
teczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej 
przez ubezpieczającego i PZU Życie SA i wywierają skutek praw-
ny z chwilą doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające zwią-
zek z umową ubezpieczenia kierowane do PZU Życie SA, wy-
magają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub 
innej formy uzgodnionej przez ubezpieczającego i PZU Życie SA 
i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia, z zastrzeżeniem  
ust. 3.

3. PZU Życie SA i ubezpieczający obowiązani są informować  

o każdej zmianie adresów korespondencyjnych. Powiadomie-
nia, wnioski i oświadczenia wysłane na ostatnio podany adres  
PZU Życie SA, ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażo-
nego uznawane będą za skutecznie doręczone.

§ 33

1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do każ-
dej jednostki PZU Życie SA w sposób umożliwiający identyfikację 
osoby wnoszącej i przedmiotu skargi lub zażalenia.

2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki terenowe wyż-
szego szczebla lub Centralę PZU Życie SA zgodnie z zakresem 
ich działania.

3. PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie niezwłocznie, jed-
nak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela 
pisemnej odpowiedzi, a w przypadku niemożności ich rozpatrze-
nia w powyższym terminie zawiadamia pisemnie wnoszącego  
o przyczynie zwłoki i nowym terminie rozpatrzenia.

4. Z tytułu umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika 
Ubezpieczonych.

§ 34

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzo-
ne uchwałą nr UZ/164/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu  
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 kwietnia 2008 roku, ze 
zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/239/2010 Zarządu  
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia  
26 października 2010 roku.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 
8 listopada 2010 roku. 
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