
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia  
zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka

Kod warunków: J4IP34 - dla umów ze składką płatną okresowo 
 J4IR34 - dla umów ze składkami opłaconymi jednorazowo do końca okresu ubezpieczenia

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 zaopatrzenia 
dzieci na życie dowolnej osoby UŚMIECH DZIECKA.

§ 2

Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia 
oznaczają:
1) dokument ubezpieczenia – dokument potwier-

dzający zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczają-
cym a PZU Życie SA oraz warunki tej umowy, taki 
jak polisa, indywidualne potwierdzenie itp.,

2) miesiąc – okres rozpoczynający się w dniu po-
czątku ubezpieczenia albo w dniu każdego na-
stępnego miesiąca kalendarzowego odpowiada-
jącym datą początkowi ubezpieczenia a kończący 
się w dniu poprzedzającym dzień odpowiadający 
datą początkowi ubezpieczenia; gdyby w miesią-
cu kalendarzowym nie było dnia odpowiadające-
go datą początkowi lub końcowi ubezpieczenia, 
należy przyjąć ostatni dzień miesiąca kalenda-
rzowego,

3) nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, 
niezależne od woli ubezpieczonego i stanu jego 
zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczy-
ną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośred-
nią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialno-
ścią PZU Życie SA,

4) okres odpowiedzialności PZU Życie SA – czas 
trwania odpowiedzialności PZU Życie SA wyznaczo-
ny przez daty początku i końca odpowiedzialności,

5) początek ubezpieczenia – termin odpowiadający 
dacie początku odpowiedzialności PZU Życie SA, 
wskazany w dokumencie ubezpieczenia,

6) PZU Życie SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
na Życie Spółka Akcyjna,

7) rocznica umowy – każdą kolejną rocznicę okre-
ślonego w dokumencie ubezpieczenia początku 
ubezpieczenia,

8) stopa techniczna – stopę oprocentowania w wy-
sokości 3% stosowaną we wzorach aktuarialnych 
dotyczących obliczeń składek i rezerwy ubezpie-
czeń na życie w rozumieniu przepisów regulują-
cych zasady rachunkowości zakładów ubezpie-
czeń określonych w załącznikach do dokumentu 
ubezpieczenia,

9) ubezpieczający – podmiot, który zawarł umowę 
z PZU Życie SA,

10) ubezpieczony – osobę fizyczną wymienioną 
imiennie w dokumencie ubezpieczenia, której życie 
jest przedmiotem ubezpieczenia,

11) umowa – umowę ubezpieczenia zawieraną na 
wniosek ubezpieczającego na podstawie ogólnych 
warunków ubezpieczenia i potwierdzoną dokumen-
tem ubezpieczenia,

12) uposażone dziecko – dziecko wskazane przez 
ubezpieczonego jako uprawnione do otrzymania 
świadczenia po zakończeniu okresu ubezpieczenia,

13) wiek ubezpieczonego – wiek ubezpieczonego 
określony jako różnica lat pomiędzy aktualnym ro-
kiem kalendarzowym a rokiem urodzenia ubezpie-
czonego, ustalany w początku ubezpieczenia lub 
w rocznicę umowy.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego 
oraz zaopatrzenie uposażonego dziecka.

§ 4

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialno-

ści PZU Życie SA,
2) dożycie przez uposażone dziecko końca okresu 

ubezpieczenia.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY

§ 5

1. W przypadku dożycia przez uposażone dziecko koń-
ca okresu ubezpieczenia, PZU Życie SA wypłaca 
aktualną w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia 
sumę ubezpieczenia.

2. W przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie odpo-
wiedzialności, PZU Życie SA wypłaca uposażonemu 
dziecku aktualną w dniu zakończenia okresu ubezpie-
czenia sumę ubezpieczenia, pod warunkiem że uposa-
żone dziecko dożyje końca okresu ubezpieczenia.

OCHRONA TYMCZASOWA

§ 6

1. PZU Życie SA udziela osobie określonej we wnio-
sku jako ubezpieczony ochrony tymczasowej na wy-
padek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wy-
padkiem od dnia następnego po otrzymaniu przez 
PZU Życie SA wniosku o zawarcie umowy i wpłace-
niu kwoty na poczet ochrony tymczasowej. Ochrona 
nie przysługuje w przypadku, gdy kwota na poczet 
ochrony tymczasowej została wpłacona po śmierci 
osoby określonej we wniosku jako ubezpieczony.

2. Ochrona tymczasowa trwa do określonego w doku-
mencie ubezpieczenia początku ubezpieczenia, nie 
dłużej niż 90 dni, z zastrzeżeniem § 7.

3. PZU Życie SA poświadcza ochronę tymczasową na 
formularzu potwierdzenia ochrony tymczasowej.
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4. Opłatę za ochronę tymczasową zalicza się na poczet pierwszej 
składki należnej z tytułu umowy.

§ 7

Ochrona tymczasowa wygasa przed upływem 90 dni:
1) w przypadku niedostarczenia przez podmiot zamierzający za-

wrzeć umowę lub osobę wskazaną jako ubezpieczony doku-
mentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o zawarcie umo-
wy w terminie wskazanym przez PZU Życie SA,

2) z dniem otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia pod-
miotu zamierzającego zawrzeć umowę o rezygnacji z zawarcia 
umowy,

3) z dniem doręczenia przez PZU Życie SA podmiotowi zamierza-
jącemu zawrzeć umowę zawiadomienia o nie wyrażeniu zgody 
przez PZU Życie SA na zawarcie umowy.

§ 8

1. W przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nie-
szczęśliwym wypadkiem w okresie ochrony tymczasowej 
PZU Życie SA wystawi dokument ubezpieczenia potwierdzający 
zawarcie na rzecz uposażonego dziecka umowy na warunkach 
niniejszego ubezpieczenia, gdzie ubezpieczony, okres ubez-
pieczenia, suma ubezpieczenia zostały wskazane we wniosku 
o zawarcie umowy ubezpieczenia z tym, że:
1) suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż maksymalna 

suma ubezpieczenia ustalona przez PZU Życie SA z tytu-
łu ochrony tymczasowej określona we wniosku o zawarcie 
umowy, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) w ramach umowy, o której mowa w ust. 1 nie będzie istniał 
obowiązek opłacania składek.

2. W przypadku opłacenia kwoty na poczet ochrony tymczasowej 
równej kwocie składki jednorazowej opłaconej do końca okresu 
ubezpieczenia nie obowiązuje ograniczenie sumy ubezpiecze-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Jeżeli śmierć ubezpieczonego w okresie ochrony tymczasowej 
została spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem i z tego tytu-
łu PZU Życie SA wystawiło dokument ubezpieczenia potwier-
dzający zawarcie na rzecz uposażonego dziecka umowy na wa-
runkach niniejszego ubezpieczenia, PZU Życie SA nie zwraca 
kwoty wpłaconej na poczet ochrony tymczasowej.

4. Jeżeli śmierć ubezpieczonego w okresie ochrony tymczasowej 
nie została spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem lub jeżeli 
nie dojdzie do zawarcia umowy, PZU Życie SA nie wystawi do-
kumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie na rzecz 
uposażonego dziecka umowy i zwraca kwotę wpłaconą na po-
czet ochrony tymczasowej w pełnej wysokości.

§ 9

W zakresie ochrony tymczasowej nie mają zastosowania wyłącze-
nia i ograniczenia odpowiedzialności PZU Życie SA.

ZAWARCIE UMOWY

§ 10

1. Przed zawarciem umowy PZU Życie SA przekazuje podmiotowi, 
który zamierza zawrzeć umowę, ogólne warunki ubezpieczenia 
oraz odpowiednie formularze.

2. Do wniosku, podmiot zamierzający zawrzeć umowę załącza do-
kumenty dotyczące oceny ryzyka zdrowotnego ubezpieczonego 
oraz ryzyka finansowego ubezpieczonego i ubezpieczającego, 
o ile wymagane są przez PZU Życie SA.

3. PZU Życie SA ponosi koszty zleconych przez siebie pisemnie 
badań i opinii dotyczących medycznej oceny ryzyka.

4. PZU Życie SA zastrzega sobie prawo do zaproponowania za-
warcia umowy na warunkach innych niż określone we wniosku 
o zawarcie umowy, w szczególności:

1) ustalenia składki obowiązującej z tytułu umowy w wysokości 
wyższej niż zadeklarowana przez podmiot zamierzający za-
wrzeć umowę,

2) ustalenia sumy ubezpieczenia obowiązującej w umowie 
w wysokości niższej niż wnioskowana przez podmiot zamie-
rzający zawrzeć umowę.

5. Przyjęcie nowych zaproponowanych przez PZU Życie SA wa-
runków umowy wymaga zgody podmiotu, który zamierza za-
wrzeć umowę, a w przypadku określonym ust. 4 pkt 2 także 
osoby wskazanej jako ubezpieczony.

6. PZU Życie SA może odmówić zawarcia umowy.
7. Umowa zawierana jest w trybie złożenia oferty zawarcia umo-

wy składanej w formie wniosku przez podmiot zamierzający za-
wrzeć umowę i jej przyjęcia przez PZU Życie SA.

8. PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy dokumentem ubez-
pieczenia.

9. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które 
odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego w porównaniu ze 
złożoną przez niego ofertą, PZU Życie SA ma obowiązek zwró-
cić na piśmie uwagę ubezpieczającego na ten fakt, najpóźniej 
przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, zakreślając jedno-
cześnie 7-dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu. Niewyko-
nanie tego obowiązku powoduje, że zmiany dokonane na nie-
korzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa zostaje 
zawarta zgodnie z warunkami oferty ubezpieczającego. Jeżeli 
ubezpieczający w zakreślonym terminie nie zgłosi sprzeciwu 
uważa się, że umowa doszła do skutku zgodnie z treścią doku-
mentu ubezpieczenia.

§ 11

1. Ubezpieczonym może być osoba, która w początku ubezpie-
czenia ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 55 roku życia, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w początku ubezpieczenia ubezpieczony przekroczy 
55 rok życia, ubezpieczający powinien opłacić składkę jednora-
zowo do końca okresu ubezpieczenia.

3. Uposażonym dzieckiem może być osoba, która w początku 
ubezpieczenia nie ukończyła 18 roku życia.

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 12

1. Umowa zawierana jest pomiędzy PZU Życie SA a ubezpiecza-
jącym na czas określony, zwany okresem ubezpieczenia, po-
twierdzany w dokumencie ubezpieczenia.

2. We wniosku o zawarcie umowy ubezpieczający określa czas 
trwania okresu ubezpieczenia w granicach wskazanych przez 
PZU Życie SA, z tym, że:
1) okres ubezpieczenia określany jest w latach,
2) minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat,
3) okres ubezpieczenia kończy się najpóźniej w rocznicę umo-

wy w roku, w którym ubezpieczony ukończy 75 rok życia 
z zastrzeżeniem, że maksymalny okres ubezpieczenia nie 
może być dłuższy niż 25 lat,

4) uposażone dziecko w momencie dożycia końca okresu ubez-
pieczenia ukończy 18 rok życia, a nie przekroczy 25 roku życia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 13

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, 
w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W przypadku odstąpie-
nia PZU Życie SA zwraca ubezpieczającemu składkę pomniej-
szoną o jej część odpowiadającą okresowi odpowiedzialności 
PZU Życie SA.
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WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 14

1. Umowa może być w każdym czasie wypowiedziana przez ubez-
pieczającego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowie-
dzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia 
miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym 
PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy istnieje obowiązek opła-
cania składek do końca okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy:
1) przed upływem dwóch lat od początku ubezpieczenia 

PZU Życie SA nie zwraca żadnych kwot, z wyjątkiem umo-
wy ze składkami opłaconymi jednorazowo do końca okresu 
ubezpieczenia, kiedy to PZU Życie SA wypłaca ubezpiecza-
jącemu wartość wykupu,

2) po upływie dwóch lat od początku ubezpieczenia, pod wa-
runkiem opłacenia należnych składek, PZU Życie SA wypła-
ca ubezpieczającemu wartość wykupu.

4. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło w okresie 
dwóch lat od początku ubezpieczenia ze składkami opłaca-
nymi okresowo, a ubezpieczony i ubezpieczający są różny-
mi osobami, PZU Życie SA może poinformować o wypowie-
dzeniu ubezpieczonego i zaproponować mu przejęcie praw 
i obowiązków ubezpieczającego z końcem okresu wypowie-
dzenia.

§ 15

Jeżeli od początku ubezpieczenia nie upłynęły dwa lata, a ubezpie-
czający nie opłacił składki w dodatkowym terminie, o którym mowa 
w § 25 ust. 1, umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpie-
czającego, zaś okres wypowiedzenia kończy się wraz z końcem 
1. miesiąca, za który przypadała nieopłacona składka.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 16

Ubezpieczony może wskazać uposażone dziecko we wniosku 
o zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 17

1. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać PZU Życie SA zmia-
ny danych osobowych i teleadresowych swoich i uposażonego 
dziecka, zawartych we wniosku o zawarcie umowy.

2. Ubezpieczony ma prawo żądać, by PZU Życie SA udzieliło in-
formacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych wa-
runków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw 
i obowiązków ubezpieczonego, o ile jest inną osobą niż ubez-
pieczający.

§ 18

1. Ubezpieczający ma prawo:
1) za zgodą ubezpieczonego przenieść prawa i obowiązki 

z umowy na inny podmiot. W przypadku przeniesienia praw 
i obowiązków na inny podmiot z chwilą przeniesienia pod-
miot ten staje się ubezpieczającym. Umowa przeniesienia 
praw i obowiązków powinna być pod rygorem nieważności 
zaakceptowana pisemnie przez PZU Życie SA,

2) składając wniosek o dokonanie w rocznicę umowy zmian 
w umowie, przekazywany do PZU Życie SA najpóźniej na 
30 dni przed rocznicą umowy, za zgodą i w granicach ustalo-
nych przez PZU Życie SA:
a) zmienić częstotliwość opłacania składek, w szczególno-

ści opłacić składki jednorazowo do końca okresu ubezpie-
czenia,

b) po upływie 5 lat od początku okresu ubezpieczenia, za 
zgodą ubezpieczonego, skrócić okres ubezpieczenia. 
Okres ubezpieczenia może być skrócony raz w trakcie 
trwania umowy, nie więcej jednak niż o 5 lat i pod warun-
kiem, że wynosił co najmniej 15 lat, zaś uposażone dziec-
ko spełni jeden z warunków: zawarcie związku małżeń-
skiego, uzyskanie tytułu własności domu lub mieszkania 
lub rozpoczęcie studiów wyższych. 

2. Ubezpieczający jest obowiązany:
1) informować PZU Życie SA o zmianie danych osobowych i te-

leadresowych dotyczących ubezpieczającego oraz ubezpie-
czonego i uposażonego dziecka, chyba że zmiany te zostały 
zgłoszone przez ubezpieczonego,

2) terminowo opłacać składki.
3. Jeżeli ubezpieczający i ubezpieczony są różnymi osobami 

i w trakcie trwania umowy, przed upływem dwóch lat od po-
czątku ubezpieczenia, ubezpieczający zaprzestanie opłacania 
składek, PZU Życie SA może poinformować o tym fakcie ubez-
pieczonego i zaproponować mu przejęcie praw i obowiązków 
ubezpieczającego.

§ 19

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

dziane umową,
2) informować ubezpieczającego lub ubezpieczonego o zajściu 

zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU Życie SA, jeżeli 
zdarzenie zostało zgłoszone do PZU Życie SA a osoby te nie 
są osobami występującymi z tym zgłoszeniem,

3) informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub 
w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie doku-
menty są potrzebne do ustalenia zobowiązania, jeżeli jest to 
niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania,

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

5) udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu oraz oso-
bie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, któ-
re miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU Życie SA 
lub wysokość zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2,

6) udzielać na wniosek ubezpieczonego informacji o postano-
wieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpie-
czenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków 
ubezpieczonego, o ile ubezpieczony jest inną osobą niż 
ubezpieczający,

7) corocznie przesyłać ubezpieczającemu informację dotyczą-
cą maksymalnego wskaźnika indeksacji oraz wartości wyku-
pu ubezpieczenia:
a) najpóźniej na 30 dni przed rocznicą umowy w przypadku 

okresowego opłacania składki,
b) w ciągu 30 dni od rocznicy umowy w przypadku umów 

ze składkami opłaconymi jednorazowo do końca okresu 
ubezpieczenia i ubezpieczenia zamienionego na bez-
składkowe.

2. PZU Życie SA zastrzega sobie prawo nieudostępniania infor-
macji i dokumentów, których udostępnienie byłoby sprzeczne 
z obowiązującymi przepisami prawa.

ZMIANA UMOWY

§ 20

1. Wszelkie zmiany w umowie są dokonywane w drodze negocja-
cji, w trybie ofertowym bądź w inny przewidziany ogólnie obo-
wiązującymi przepisami prawa sposób i potwierdzane w formie 
pisemnej.

2. Jeżeli ubezpieczony jest inną osobą niż ubezpieczający, do 
zmiany umowy na niekorzyść ubezpieczonego lub osoby upraw-
nionej do otrzymania sumy ubezpieczenia konieczna jest zgoda 
ubezpieczonego.



SUMA UBEZPIECZENIA

§ 21

1. Wysokość sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień zawarcia 
umowy określona jest w dokumencie ubezpieczenia – począt-
kowa suma ubezpieczenia.

2. Aktualna suma ubezpieczenia stanowi podstawę ustalania wy-
sokości świadczeń.

3. Na aktualną sumę ubezpieczenia składają się:
1) początkowa suma ubezpieczenia,
2) suma ubezpieczenia z tytułu udziału w zyskach i indeksacji 

składki wybranymi wskaźnikami indeksacji, o której mowa 
w § 35 ust. 2,

3) suma ubezpieczenia z tytułu udziału w zyskach i braku in-
deksacji składki, o której mowa w § 35 ust. 3.

4. W przypadku ubezpieczenia zamienionego na ubezpieczenie 
bezskładkowe zgodnie z § 41, aktualną sumę ubezpieczenia 
stanowi suma ubezpieczenia bezskładkowego.

5. W przypadku skrócenia okresu ubezpieczenia aktualna suma 
ubezpieczenia zostanie odpowiednio zmieniona w trybie zmia-
ny umowy.

SKŁADKA

§ 22

1. We wniosku o zawarcie umowy ubezpieczający deklaruje wyso-
kość kwoty składki w uzgodnieniu z PZU Życie SA.

2. Wysokość składki obowiązującej w pierwszym roku ubezpie-
czenia lub składek opłacanych jednorazowo do końca obowiąz-
ku opłacania składek, określa PZU Życie SA w zależności od: 
płci ubezpieczonego, wieku ubezpieczonego, wysokości sumy 
ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składki i wyników oce-
ny ryzyka i po uzgodnieniu z ubezpieczającym potwierdza w do-
kumencie ubezpieczenia.

3. Wysokość składek w kolejnych latach ubezpieczenia określana 
jest przez strony zgodnie z § 34.

§ 23

1. Składka opłacana jest przez ubezpieczającego z góry w pełnej 
wymaganej kwocie.

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

3. Częstotliwość opłacania składek określona jest we wniosku 
o zawarcie umowy i potwierdzona dokumentem ubezpie- 
czenia.

4. Termin opłacania składki określony jest w dokumencie ubez-
pieczenia. Za zgodą PZU Życie SA ubezpieczający wraz z za-
warciem umowy lub w rocznicę umowy może opłacić składki 
jednorazowo do końca okresu ubezpieczenia.

5. Wszelkie opłaty związane z opłacaniem składek ponosi ubez-
pieczający.

6. Składka należna jest za okres odpowiedzialności PZU Życie SA.

§ 24

1. Obowiązek opłacania składek ustaje:
1) z chwilą opłacenia składek jednorazowo do końca okresu 

ubezpieczenia,
2) z końcem okresu, za który opłacona została składka, jeżeli 

w okresie tym ubezpieczony zmarł,
3) po zamianie ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskład-

kowe.
2. Po ustaniu obowiązku opłacania składek zgodnie z ust. 1 pod-

stawą do ustalenia wysokości zobowiązań PZU Życie SA wy-
nikających z umowy jest aktualna suma ubezpieczenia, pod-
wyższana w każdą rocznicę umowy o maksymalny wskaźnik 
indeksacji.

§ 25

1. Jeżeli składka, której wymagalność nastąpiła przed upływem 
dwóch lat od początku ubezpieczenia nie została opłacona 
w terminie, PZU Życie SA wzywa ubezpieczającego do uregu-
lowania zaległości, wskazując dodatkowy 7-dniowy termin i in-
formując o skutku nieopłacenia składki, określonym w § 15.

2. Jeżeli składka, której wymagalność nastąpiła po upływie dwóch 
lat od początku ubezpieczenia nie została opłacona w termi-
nie, PZU Życie SA wzywa ubezpieczającego do uregulowania 
zaległości, wskazując dodatkowy 7-dniowy termin i informując 
o skutku nieopłacenia składki, określonym w § 41 ust. 1 pkt 2 i 3 
oraz ust. 3.

ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK

§ 26

1. Po upływie dwóch lat od początku ubezpieczenia, pod warun-
kiem opłacenia należnych składek, ubezpieczającemu przy-
sługuje prawo do zawieszenia opłacania składek na okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia wymagalności pierwszej 
nieopłaconej składki. Powyższe prawo przysługuje ubezpiecza-
jącemu po każdych 5 latach, licząc od końca okresu poprzed-
niego zawieszenia opłaty składek.

2. W okresie zawieszenia ubezpieczającemu przysługuje prawo 
do indeksacji sumy ubezpieczenia w rocznicę umowy.

3. O zamiarze skorzystania z prawa zawieszenia ubezpieczający 
powiadamia PZU Życie SA pisemnie, nie później niż na 30 dni 
przed terminem wymagalności kolejnej składki.

4. W celu powrotu do ubezpieczenia składkowego ubezpieczający 
opłaca do końca okresu zawieszenia:
1) składki należne w okresie zawieszenia,
2) składkę bieżącą.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA

§ 27

1. Odpowiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się we wskaza-
nym w dokumencie ubezpieczenia początku ubezpieczenia, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli ubezpieczony jest inną osoba niż ubezpieczający, od-
powiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się nie wcześniej, 
niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył 
PZU Życie SA, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz 
ochrony ubezpieczeniowej, na warunkach określonych w umo-
wie. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy 
ubezpieczenia.

§ 28

1. Odpowiedzialność PZU Życie SA kończy się w sytuacji zaistnie-
nia jednej z okoliczności:
1) w dniu otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o od-

stąpieniu przez ubezpieczającego od umowy,
2) z końcem miesiąca, w którym PZU Życie SA otrzymał wnio-

sek o dokonanie wykupu, lecz nie później niż z chwilą doko-
nania wypłaty wykupu przez PZU Życie SA,

3) z upływem okresu wypowiedzenia,
4) z końcem okresu ubezpieczenia,
5) z upływem 1 miesiąca, licząc od końca okresu, za który zo-

stała opłacona ostatnia składka, a jej wymagalność nastąpiła 
przed upływem dwóch lat od początku ubezpieczenia,

6) dokonania zwrotu składek w przypadku śmierci uposażone-
go dziecka.

2. Wraz z końcem okresu odpowiedzialności PZU Życie SA umo-
wa rozwiązuje się.
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA

§ 29

1. PZU Życie SA jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku 
śmierci ubezpieczonego po warunkiem łącznego spełnienia po-
niższych warunków:
1) ubezpieczony pomimo posiadania na ten temat wiedzy podał 

we wniosku o zawarcie umowy niezgodne z prawdą informa-
cje i oświadczenia istotne dla oceny ryzyka, o które ubezpie-
czyciel zapytywał przed zawarciem umowy,

2) zdarzenie objęte odpowiedzialnością PZU Życie SA nastąpi-
ło w okresie trzech lat od zawarcia umowy,

3) przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialno-
ścią PZU Życie SA były okoliczności zatajone lub niepraw-
dziwie określone przez ubezpieczonego.

2. PZU Życie SA jest zwolniony z odpowiedzialności w okresie 
dwóch lat od zawarcia umowy – w przypadku samobójstwa.

3. W przypadku opłacenia przez ubezpieczającego składek jedno-
razowo do końca okresu ubezpieczenia, w sytuacjach określo-
nych w ust. 1 i 2, wypłacana jest wartość wykupu.

4. PZU Życie SA jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli śmierć 
ubezpieczonego nastąpiła:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach ter-

roru lub w masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez 

ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona 
umyślnego przestępstwa.

5. W sytuacjach wskazanych w ust. 4 PZU Życie SA dokonuje:
1) w ciągu pierwszych dwóch lat, licząc od zawarcia umowy:

a) zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony w przy-
padku opłacania składek okresowo,

b) wypłaty wartości wykupu w przypadku opłacenia składek 
jednorazowo do końca okresu ubezpieczenia,

2) po upływie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy – wypła-
ty wartości wykupu.

UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA

§ 30

W przypadku dożycia przez uposażone dziecko końca okresu 
ubezpieczenia przysługuje mu prawo do świadczenia.

§ 31

Jeżeli uposażone dziecko zmarło przed ubezpieczonym albo utra-
ciło prawo do świadczenia, wówczas ubezpieczającemu przysłu-
guje zwrot wpłaconych składek.

§ 32

Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się 
do śmierci ubezpieczonego.

REZERWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

§ 33

1. Rezerwę ubezpieczeń na życie tworzy się metodą aktuarialną, 
polegającą na ustaleniu rezerwy przy zastosowaniu matematyki 
ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.

2. Stosuje się metodę składki netto, która stanowi różnicę pomię-
dzy obecną wartością przyszłych świadczeń a obecną warto-
ścią przyszłych składek netto, wyznaczanych przy zastosowa-
niu stopy technicznej.

3. Wysokość rezerwy od 1000 zł początkowej sumy ubezpiecze-
nia, w zależności od roku trwania ubezpieczenia przedstawiona 
jest w załączniku do dokumentu ubezpieczenia.

4. Wysokość rezerwy od 1000 zł sumy ubezpieczenia z tytułu 
udziału w zyskach i indeksacji składki wybranymi wskaźnikami 
indeksacji, w zależności od roku trwania ubezpieczenia przed-
stawiona jest w załączniku do dokumentu ubezpieczenia.

5. Wysokość rezerwy od 1000 zł sumy ubezpieczenia z tytułu 
udziału w zyskach i braku indeksacji składki, w zależności od 
roku trwania ubezpieczenia przedstawiona jest w załączniku do 
dokumentu ubezpieczenia.

INDEKSACJA SKŁADKI ORAZ SUMY UBEZPIECZENIA

§ 34

1. Stopa zwrotu oznacza zysk z lokat aktywów PZU Życie SA stano-
wiących pokrycie rezerwy ubezpieczeń na życie, w odniesieniu do 
poziomu zaangażowanych środków. Zysk, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym pomniejszony jest o koszty działalności lokacyjnej, 
w rozumieniu przepisów regulujących zasady rachunkowości za-
kładów ubezpieczeń, dotyczące aktywów używanych do wyliczenia 
stopy zwrotu. Aktywa stanowiące pokrycie rezerwy ubezpieczeń na 
życie są wydzielone zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd 
PZU Życie SA. Stopa zwrotu obliczana jest przez PZU Życie SA raz 
do roku za okres 12 miesięcy, kończący się w dniu 30 września da-
nego roku kalendarzowego i ma zastosowanie do ustalenia wskaź-
nika zysku ubezpieczonego do wszystkich umów, których rocznica 
przypada w następnym roku kalendarzowym.

2. Stopa zwrotu z portfela lokat obliczana jest jako wewnętrzna sto-
pa zwrotu uwzględniająca wycenę tego portfela lokat na początku 
i na końcu okresu obliczania stopy zwrotu oraz przepływy środ-
ków pieniężnych w tym portfelu lokat, w szczególności nabycie 
i sprzedaż instrumentów finansowych, otrzymane dywidendy, od-
setki i koszty transakcji realizacji lokat, w rozumieniu przepisów 
regulujących zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

3. Wskaźnik zysku ubezpieczonego ustalany jest uchwałą 
Zarządu PZU Życie SA i nie może być niższy od różnicy pomię-
dzy 85% stopy zwrotu a stopą techniczną.

4. Na podstawie wskaźnika zysku ubezpieczonego, uchwałą 
Zarządu PZU Życie SA, ustalany jest maksymalny wskaźnik in-
deksacji, nie wyższy od 100% różnicy pomiędzy stopą zwrotu 
a stopą techniczną. Wskaźnik zysku ubezpieczonego i maksymal-
ny wskaźnik indeksacji obliczane są na dzień 30 września danego 
roku kalendarzowego i mają zastosowanie do wszystkich umów, 
których rocznica przypada w następnym roku kalendarzowym.

5. W rocznicę umowy ubezpieczający ma prawo do indeksa-
cji składki opłacanej okresowo o nie więcej niż maksymalny 
wskaźnik indeksacji ogłoszony przez PZU Życie SA. Indeksacja 
składki powoduje podwyższenie sumy ubezpieczenia, zgodnie 
z zasadami określonymi w § 35.

6. Najpóźniej w terminie 30 dni przed rocznicą umowy, PZU Życie SA 
zaproponuje ubezpieczającemu podwyższenie składki o maksy-
malny wskaźnik indeksacji.

7. Ubezpieczający zobowiązany jest w formie pisemnej wyrazić 
zgodę na indeksację, określając wskaźnik indeksacji w oparciu 
o propozycję przedstawioną przez PZU Życie SA, bądź złożyć 
oświadczenie o rezygnacji z indeksacji najpóźniej w terminie 
14 dni przed rocznicą umowy.

8. Wybór wskaźnika indeksacji przez ubezpieczającego w wyso-
kości niższej od maksymalnego wskaźnika zaproponowanego 
przez PZU Życie SA lub rezygnacja z indeksacji wymaga pi-
semnej zgody ubezpieczonego. 

9. Nieprzekazanie przez ubezpieczającego oświadczenia, o któ-
rym mowa w ust. 7 lub złożenie oświadczenia o wyborze niż-
szego niż maksymalny wskaźnika indeksacji bez zgody ubez-
pieczonego uznaje się za przyjęcie maksymalnego wskaźnika 
indeksacji zaproponowanego przez PZU Życie SA.

§ 35

1. Kwota zysku ubezpieczonego jest ustalana jako iloczyn stanu 
rezerwy ubezpieczenia na życie danego ubezpieczonego obli-

5



czanej na dzień rocznicy umowy oraz maksymalnego wskaźni-
ka indeksacji. W zależności od wysokości wskaźnika indeksacji 
składki wybranej przez ubezpieczającego:
1) w przypadku wyboru maksymalnego wskaźnika indeksacji 

składki kwota zysku ubezpieczonego przeznaczana jest na 
podwyższenie aktualnej sumy ubezpieczenia o kwotę równą 
iloczynowi aktualnej sumy ubezpieczenia i maksymalnego 
wskaźnika indeksacji,

2) w przypadku rezygnacji z indeksacji składki – wyboru ze-
rowego wskaźnika indeksacji składki, suma ubezpieczenia 
wzrasta o sumę ubezpieczenia bezskładkowego zakupioną 
za jednorazową składkę równą kwocie zysku ubezpieczone-
go. Wysokość składki jednorazowej za każde 1000 zł sumy 
ubezpieczenia bezskładkowego, określona jest w załączniku 
do umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 33. Wysokość 
składki opłacanej przez ubezpieczającego pozostaje bez 
zmian,

3) w przypadku wyboru wskaźnika indeksacji składki mniej-
szego niż maksymalny a większego niż zero, kwota zysku 
ubezpieczonego dzielona jest stosunkiem wybranego i mak-
symalnego wskaźnika indeksacji:
a) pierwsza część kwoty zysku ubezpieczonego przezna-

czana jest na podwyższenie aktualnej sumy ubezpiecze-
nia o kwotę równą iloczynowi aktualnej sumy ubezpiecze-
nia i wybranego wskaźnika indeksacji,

b) pozostała część kwoty zysku ubezpieczonego przezna-
czana jest na zwiększenie aktualnej sumy ubezpieczenia 
i powoduje podwyższenie aktualnej sumy ubezpieczenia 
o sumę ubezpieczenia bezskładkowego, zakupioną za 
jednorazową składkę, gdzie wysokość składki jednorazo-
wej za każde 1000 zł sumy ubezpieczenia bezskładkowe-
go, określona jest w załączniku do dokumentu ubezpie-
czenia, o którym mowa w § 33.

2. Przyrosty początkowej sumy ubezpieczenia wynikające z indek-
sacji składki w kolejnych rocznicach umowy wybranymi przez 
ubezpieczającego wskaźnikami indeksacji, różnymi od zera, 
zwane są łącznie sumą ubezpieczenia z tytułu udziału w zy-
skach i indeksacji składki wybranymi wskaźnikami indeksacji.

3. Przyrosty początkowej sumy ubezpieczenia wynikające z za-
kupu sumy ubezpieczenia bezskładkowego zwane są łącznie 
sumą ubezpieczenia z tytułu udziału w zyskach i braku indek-
sacji składki.

§ 36

W przypadku umów ze składkami opłaconymi jednorazowo do 
końca okresu ubezpieczenia aktualna suma ubezpieczenia ule-
ga podwyższeniu w rocznicę umowy o maksymalny wskaźnik 
indeksacji.

WYKUP UBEZPIECZENIA

§ 37

1. Ubezpieczający ma prawo do wykupu ubezpieczenia.
2. Prawo do wykupu ubezpieczenia przysługuje:

1) w przypadku okresowego opłacania składki – po upływie 
dwóch lat od początku ubezpieczenia,

2) w przypadku umów ze składkami opłaconymi jednorazowo do 
końca okresu ubezpieczenia – od początku ubezpieczenia.

3. PZU Życie SA wypłaca wartość wykupu ubezpieczenia w przy-
padku, o którym mowa w § 41 ust. 3.

§ 38

1. Wartość wykupu ubezpieczenia w przypadku okresowego opła-
cania składki określana jest w zależności od:
1) wysokości początkowej sumy ubezpieczenia,
2) wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu udziału w zyskach 

i indeksacji składki wybranymi wskaźnikami indeksacji,

3) wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu udziału w zyskach 
i braku indeksacji składki,

4) liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku ubezpie-
czenia do końca miesiąca, w którym PZU Życie SA otrzymał 
wniosek o wypłatę kwoty wykupu bądź był zobowiązany do 
wypłaty kwoty wykupu w przypadku gdy wystąpiły okolicz-
ności powodujące zgodnie z zapisami niniejszych ogólnych 
warunków ubezpieczenia dokonanie wypłaty wykupu.

2. Wartość wykupu ubezpieczenia, za każde 1000 zł początkowej 
sumy ubezpieczenia, określona jest w załączniku do dokumen-
tu ubezpieczenia.

3. Wartość wykupu ubezpieczenia, za każde 1000 zł sumy ubez-
pieczenia z tytułu udziału w zyskach i indeksacji składki wybra-
nymi wskaźnikami indeksacji, określona jest w załączniku do 
dokumentu ubezpieczenia.

4. Wartość wykupu ubezpieczenia, za każde 1000 zł sumy ubez-
pieczenia z tytułu udziału w zyskach i braku indeksacji składki, 
określona jest w załączniku do dokumentu ubezpieczenia.

5. Kwota wykupu jest sumą wartości wyznaczonych według 
ust. 2, 3, 4.

6. Kwota wykupu jest pomniejszana o zaległe składki oraz składki 
należne za okres zawieszenia opłacania składek.

§ 39

1. Wartość wykupu ubezpieczenia w przypadku opłacenia składek 
jednorazowo do końca okresu ubezpieczenia oraz w przypadku 
ubezpieczenia zamienionego na bezskładkowe określana jest 
w zależności od:
1) wysokości aktualnej sumy ubezpieczenia,
2) liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku ubezpie-

czenia do końca miesiąca, w którym PZU Życie SA otrzymał 
wniosek o wypłatę kwoty wykupu bądź był zobowiązany do 
wypłaty kwoty wykupu w przypadku, gdy wystąpiły okolicz-
ności powodujące zgodnie z zapisami niniejszych ogólnych 
warunków ubezpieczenia dokonanie wypłaty wykupu.

2. Wartość wykupu ubezpieczenia w przypadku opłacenia składek 
jednorazowo do końca okresu ubezpieczenia oraz w przypad-
ku ubezpieczenia zamienionego na bezskładkowe, za każde 
1000 zł sumy ubezpieczenia, określona jest w załączniku do 
dokumentu ubezpieczenia.

§ 40

Wartość wykupu ubezpieczenia ustalana jest na ostatni dzień mie-
siąca, w którym PZU Życie SA otrzymał wniosek o wypłatę kwoty 
wykupu lub w którym wystąpiły okoliczności powodujące zgodnie 
z zapisami niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia dokona-
nie wypłaty wykupu.

UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE

§ 41

1. Ubezpieczenie zostaje zamienione przez PZU Życie SA na bez-
składkowe po upływie co najmniej dwóch lat od początku ubez-
pieczenia:
1) na wniosek ubezpieczającego i za zgodą ubezpieczonego, 

pod warunkiem opłacenia wszystkich składek należnych za 
ten okres,

2) w przypadku nie opłacenia przez ubezpieczającego należnej 
składki, z końcem 1 miesiąca za który przypadała nieopłaco-
na składka, a ubezpieczający nie dokonał zawieszenia opła-
cania składek,

3) po upływie okresu zawieszenia opłacania składek, jeżeli 
ubezpieczający nie opłacił składek należnych za okres za-
wieszenia opłacania składek oraz składki bieżącej, w dodat-
kowym terminie wskazanym w § 25 ust. 2.

2. W przypadku zamiany ubezpieczenia na ubezpieczenie bez-
składkowe, za jednorazową składkę równą kwocie wartości 
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wykupu przypadającą na umowę w dniu zamiany, zakupione 
zostanie ubezpieczenie bezskładkowe, gdzie wysokość składki 
jednorazowej za każde 1000 zł sumy ubezpieczenia bezskładko-
wego określona jest w załączniku do dokumentu ubezpieczenia.

3. PZU Życie SA ustala okresowo minimalną wysokość sumy 
ubezpieczenia bezskładkowego. Minimalna wysokość sumy 
ubezpieczenia bezskładkowego określana jest we wniosku 
o zawarcie umowy. Jeżeli wskutek zamiany ubezpieczenia na 
bezskładkowe suma ubezpieczenia bezskładkowego byłaby 
niższa od minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia bezskład-
kowego, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczającemu wartość wy-
kupu ubezpieczenia.

4. Suma ubezpieczenia bezskładkowego ulega podwyższeniu 
w każdą rocznicę umowy o maksymalny wskaźnik indeksacji.

5. Zamiana na ubezpieczenie bezskładkowe jest nieodwracalna.

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

§ 42

Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy 
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) w przypadku śmierci ubezpieczonego dodatkowo:

a) akt zgonu ubezpieczonego,
b) kartę zgonu ubezpieczonego albo – jeżeli jej uzyskanie nie 

jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przy-
czynę śmierci ubezpieczonego, jeżeli śmierć ubezpieczone-
go nastąpiła w pierwszych trzech latach, licząc od zawarcia 
umowy,

3) w przypadku skrócenia okresu ubezpieczenia dodatkowo doku-
menty uzasadniające skrócenie,

4) w przypadku zwrotu składek dodatkowo akt zgonu uposażone-
go dziecka,

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

§ 43

1. PZU Życie SA wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym 
odpowiedzialnością PZU Życie SA.

2. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie oko-
liczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
PZU Życie SA albo wysokości zobowiązania okazało się nie-
możliwe, 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 bezsporną 
część świadczenia wypłaca w terminie określonym w ust. 1.

§ 44

1. Świadczenia lub wykup wypłacane są w formie jednorazowej 
w pełnej należnej kwocie.

2. W razie śmierci ubezpieczonego, jeżeli był on jednocześnie 
ubezpieczającym, nadpłacona składka należna jest spadkobier-
com ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczony nie był jednocześnie 
ubezpieczającym, nadpłacona składka jest należna ubezpie-
czającemu.

3. W przypadku wykupu ubezpieczenia nadpłacona składka po-
większa wartość wykupu.

4. Na wniosek uprawnionego za zgodą PZU Życie SA, całość lub 
część świadczenia lub wykupu może zostać przekazana na po-
czet składki z tytułu innego ubezpieczenia.

§ 45

1. W przypadku, gdy PZU Życie SA w związku z wykonaniem 
któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy obowią-
zany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać 

i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty 
na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych, kwo-
ty pobrane i odprowadzone przez PZU Życie SA pomniejszają 
kwoty stosownych wypłat płatnych przez PZU Życie SA na pod-
stawie umowy.

2. Opodatkowanie zobowiązań PZU Życie SA regulują obowiązu-
jące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego w szcze-
gólności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

§ 46

Jeżeli świadczenie lub wykup nie przysługuje w całości lub w czę-
ści, PZU Życie SA informuje o tym niezwłocznie osobę występują-
cą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę praw-
ną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wykonania 
zobowiązania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

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

2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki terenowe 
wyższego szczebla lub Centralę PZU Życie SA zgodnie z za-
kresem ich działania.

3. PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania 
i udziela pisemnej odpowiedzi, a w przypadku niemożności ich 
rozpatrzenia w powyższym terminie zawiadamia pisemnie wno-
szącego z podaniem przyczyny zwłoki i nowego terminu rozpa-
trzenia.

4. Z tytułu umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecz-
nika Ubezpieczonych.

§ 48

1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wyto-
czyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub upraw-
nionego z umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według 
przepisów o właściwości ogólnej.

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

§ 49

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warun-
kach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywil-
nego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne 
przepisy prawa.

§ 50

1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające zwią-
zek z umową kierowane do PZU Życie SA, wymagają dla swej 
skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy, na 
którą PZU Życie SA udzielił pisemnej zgody. Wszelkie powia-
domienia, wnioski i oświadczenia kierowane do PZU Życie SA 
wywierają skutek prawny wobec PZU Życie SA z chwilą dorę-
czenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski PZU Życie SA 
dotyczące umowy składane są na piśmie lub w innej dozwolonej 
prawem formie uzgodnionej z ubezpieczającym.

3. Strony obowiązane są informować o każdej zmianie adresów. 
Powiadomienia, wnioski i oświadczenia wysłane na ostatnio po-
dany adres PZU Życie SA, ubezpieczającego, ubezpieczonego 
lub uposażonego uznawane będą za skutecznie doręczone.
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§ 51

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie 
z dniem 1 sierpnia 2007 roku i mają zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych począwszy od tej daty.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwa-
łą nr UZ/337/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpie-

czeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku i zmienione uchwałą 
nr UZ/481/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie SA z dnia 22 grudnia 2008 roku oraz zmienione uchwałą 
nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku oraz zmienione uchwałą 
nr UZ/137/2010 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie SA z dnia 13 maja 2010 roku.

PZUŻ 7586/5

Wiceprezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

na Życie Spółka Akcyjna

Rafał Grodzicki

Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

na Życie Spółka Akcyjna

Dariusz Krzewina


