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POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 1 § 3

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

§ 4
§ 2

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia 1) śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności

oznaczają: PZU Życie SA,
1) deklaracja – deklarację zawarcia umowy, którą podpi- 2) dożycie przez ubezpieczającego końca okresu odpowie-

suje osoba zamierzająca zawrzeć umowę, dzialności PZU Życie SA.
2) gwarantowana stopa oprocentowania – stopę obo-

wiązującą na dzień opłacenia składki z tytułu zawarcia 
lub odnowienia umowy, określoną w tabeli oprocentowa- ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY
nia i potwierdzoną w indywidualnym potwierdzeniu za-
warcia umowy lub indywidualnym potwierdzeniu odno- § 5
wienia umowy,

3) indywidualne potwierdzenie odnowienia umowy Z tytułu ubezpieczenia PZU Życie SA wypłaca:
– dokument potwierdzający odnowienie umowy pomię- 1) w przypadku śmierci ubezpieczającego – sumę ubezpiecze-
dzy ubezpieczającym a PZU Życie SA oraz warunki tej nia określoną w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umo-
umowy, wy lub indywidualnym potwierdzeniu odnowienia umowy,

4) indywidualne potwierdzenie zawarcia umowy – doku- 2) w przypadku dożycia przez ubezpieczającego końca okresu 
ment potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy ubez- odpowiedzialności PZU Życie SA – sumę ubezpieczenia okre-
pieczającym a PZU Życie SA oraz warunki tej umowy śloną w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy lub 
przesłane przez PZU Życie SA w terminie 14 dni od dnia indywidualnym potwierdzeniu odnowienia umowy.
rozpoczęcia okresu odpowiedzialności,

5) jednostka obsługująca ubezpieczenie – podmiot pro-
wadzący centralną obsługę ubezpieczenia, ZAWARCIE UMOWY 

6) jednostka organizacyjna – jednostka PZU Życie SA,
w której można zawrzeć umowę, § 6

7) okres odpowiedzialności PZU Życie SA – czas 
trwania odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do 1. Przed podpisaniem deklaracji PZU Życie SA przekazuje oso-
ubezpieczającego wyznaczony przez daty początku bie, która zamierza zawrzeć umowę, ogólne warunki ubez-
i końca odpowiedzialności, wskazany dla każdego ubez- pieczenia wraz z tabelą oprocentowania. 
pieczającego w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia 2. Podstawą zawarcia umowy jest podpisanie deklaracji oraz 
umowy lub indywidualnym potwierdzeniu odnowienia opłacenie kwoty na poczet składki przez osobę, która za-
umowy, mierza zawrzeć umowę.

8) PZU Życie SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na 3. Ubezpieczającym może być osoba, która w dniu podpisania 
Życie Spółka Akcyjna, deklaracji ukończyła 13 rok życia i nie przekroczyła 79 roku 

9) składka – składkę, którą opłaca ubezpieczający z tytułu życia, która spełnia wymogi określone w ogólnych warun-
zawarcia umowy lub jej odnowienia na kolejny okres, kach ubezpieczenia.

10) składka deklarowana – deklarowaną kwotę na poczet 4. Dniem zawarcia umowy jest dzień określony w indywidual-
składki, jaką planuje wpłacić osoba, która zamierza za- nym potwierdzeniu zawarcia umowy, który odpowiada 
wrzeć umowę; składka deklarowana ma charakter infor- pierwszemu dniu rozpoczęcia okresu odpowiedzialności,
macyjny, o którym mowa w § 17 ust. 3.

11) składka minimalna – składkę, której wysokość jest 
określona w deklaracji,

12) tabela oprocentowania – dokument zawierający wyso- CZAS TRWANIA UMOWY
kość gwarantowanych stóp oprocentowania, ustalany 
przez PZU Życie SA, udostępniany wraz z deklaracją § 7
osobie zamierzającej zawrzeć umowę, a także będący 
załącznikiem do indywidualnego potwierdzenia zawarcia 1. Umowa zawierana jest na czas określony odpowiadający 
umowy lub indywidualnego potwierdzenia odnowienia czasowi trwania odpowiedzialności PZU Życie SA wskaza-
umowy, nemu w deklaracji i indywidualnym potwierdzeniu zawarcia 

13) ubezpieczający – osobę fizyczną, będącą jednocześnie umowy.
ubezpieczonym, która zawarła umowę i której życie jest 2. Umowa może ulec odnowieniu na kolejny okres odpowie-
przedmiotem ubezpieczenia, dzialności PZU Życie SA, zgodnie z ust. 3-6. 

14) umowa – umowę ubezpieczenia zawartą na wniosek 3. Odnowienie umowy może nastąpić, gdy w dniu rozpoczęcia 
ubezpieczającego z PZU Życie SA na podstawie niniej- kolejnego okresu odpowiedzialności PZU Życie SA, ubezpie-
szych ogólnych warunków ubezpieczenia i potwierdzo- czający nie ukończył 79 roku życia. 
ną indywidualnym potwierdzeniem zawarcia umowy lub 4. Umowa ulegnie odnowieniu na kolejny okres odpowiedzial-
indywidualnym potwierdzeniem odnowienia umowy, ności, o ile ubezpieczenie na życie i dożycie będzie pozo-

15) uposażony – podmiot wskazany na piśmie przez ubez- stawać w ofercie PZU Życie SA, a ubezpieczający nie złoży 
pieczającego jako uprawniony do otrzymania świad- w formie pisemnej oświadczenia woli nieodnawiania umo-
czenia w razie śmierci ubezpieczającego, zgodnie z ogól- wy na 30 dni przed końcem okresu odpowiedzialności
nymi warunkami ubezpieczenia. PZU Życia SA lub w terminie 7 dni od daty doręczenia 

2. W zasadach ustalania świadczeń należnych z tytułu umowy indywidualnego potwierdzenia odnowienia umowy, o którym 
nie ma zastosowania stopa techniczna. mowa w ust. 5. 

Kod warunków: PZIJ30
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5. Warunki, na jakich umowa zostaje odnowiona zostaną określone w indy- 2. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz składki wskazana jest w indywidu-
widualnym potwierdzeniu odnowienia umowy przesłanym do ubezpiecza- alnym potwierdzeniu zawarcia umowy lub indywidualnym potwierdzeniu 
jącego w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu odpo- odnowienia umowy.
wiedzialności PZU Życie SA i będą zgodne z tabelą oprocentowania
obowiązującą w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu odpowiedzialności § 14
PZU Życie SA. Brak oświadczenia ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 4, 
uważa się za deklarację odnowienia umowy na przesłanych warunkach. 1. Składka opłacana jest przez ubezpieczającego jednorazowo z góry za 

6. W przypadku odnowienia umowy kwota świadczenia, o której mowa w § 5 cały okres odpowiedzialności PZU Życie SA, na rachunek bankowy 
pkt. 2 stanowi składkę z tytułu odnowienia umowy na kolejny okres wskazany przez PZU Życie SA.
odpowiedzialności PZU Życie SA. 2. Składkę z tytułu zawarcia umowy uważa się za opłaconą z dniem 

uznania rachunku bankowego wskazanego przez PZU Życie SA lub 
dokonania wpłaty składki w kasie jednostki organizacyjnej PZU Życie SA.

3. W przypadku odnowienia umowy, na poczet składki za kolejny okres ODSTĄPIENIE OD UMOWY
odpowiedzialności PZU Życie SA, zostaje przekazana kwota świadczenia 

§ 8 z tytułu dożycia końca poprzedzającego okresu odpowiedzialności 
PZU Życie SA. Dzień uznania rachunku PZU Życie SA tą kwotą, równy 

1. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od pierwszemu dniu kolejnego okresu odpowiedzialności, uważa się za 
zawarcia bądź odnowienia umowy. dzień opłacenia składki z tytułu odnowienia umowy.

2. W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego PZU Życie SA zwraca 
ubezpieczającemu kwotę opłaconej składki na rachunek bankowy ubez- § 15
pieczającego wskazany w deklaracji.

1. Wysokość składki minimalnej określona jest w deklaracji.
2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni po dniu podpisania deklaracji przez 

osobę zamierzającą zawrzeć umowę, na poczet składki nie wpłynęła WYPOWIEDZENIE UMOWY
kwota w wysokości co najmniej składki minimalnej określonej w deklarac-

§ 9 ji, umowa nie dochodzi do skutku, a kwota opłacona na poczet składki 
zwracana jest w całości na rachunek bankowy osoby zamierzającej 

1. Umowa może być w każdym czasie wypowiedziana przez ubezpiecza- zawrzeć umowę wskazany w deklaracji w ciągu 4 dni roboczych od 
jącego na piśmie, ze skutkiem natychmiastowym. upływu 30 dniowego terminu na opłacenie składki.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przed końcem okresu odpowiedzial-
ności PZU Życie SA zwraca ubezpieczającemu kwotę opłaconej składki. § 16

Suma ubezpieczenia oraz składka nie podlegają indeksacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 10 POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Ubezpieczający jest obowiązany informować PZU Życie SA o zmianie § 17
wszelkich danych dotyczących ubezpieczającego oraz uposażonych. 

2. Ubezpieczający ma prawo: 1. Czas trwania okresu odpowiedzialności PZU Życie SA określony jest 
1) wyznaczać, dowolnie zmieniać i odwoływać uposażonych w trakcie w deklaracji i potwierdzony w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia 

trwania umowy, umowy lub określony i potwierdzony w indywidualnym potwierdzeniu od-
2) wypowiedzenia umowy w każdym czasie. nowienia umowy, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 1-3.

2. Dzień rozpoczęcia okresu odpowiedzialności PZU Życie SA określony 
§ 11 jest w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy lub indywidualnym 

potwierdzeniu odnowienia umowy. 
1. PZU Życie SA jest obowiązany: 3. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego 

1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane rozpoczyna się, jeżeli zostały spełnione łącznie następujących wymogi:
umową, 1) podpisanie deklaracji przez osobę zamierzającą zawrzeć umowę,

2) informować ubezpieczającego o zajściu zdarzeń objętych odpowie- 2) opłacenie przez osobę zamierzającą zawrzeć umowę kwoty na poczet 
dzialnością PZU Życie SA, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do składki w wysokości co najmniej składki minimalnej, określonej w deklaracji.
PZU Życie SA, a ubezpieczający nie jest osobą występującą z roszcze- 4. W przypadku odnowienia umowy PZU Życie SA, odpowiedzialność 
niem, PZU Życie SA w każdym kolejnym okresie odpowiedzialności rozpoczyna 

3) informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub w inny się następnego dnia kalendarzowego, po dniu dożycia przez ubezpiecza-
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są jącego końca poprzedniego okresu odpowiedzialności PZU Życie SA.
potrzebne do ustalenia zobowiązania, jeżeli jest to niezbędne do 
prowadzenia dalszego postępowania, § 18

4) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczy-
nach niemożności jego zaspokojenia, Okres odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego 

5) udostępniać ubezpieczającemu oraz osobie występującej z roszcze- kończy się w dniu zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
niem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowie- 1) otrzymania przez jednostkę terenową oświadczenia o odstąpieniu przez 
dzialności PZU Życie SA lub wysokość zobowiązania, z zastrzeżeniem ubezpieczającego od umowy,
ust. 2. 2) śmierci ubezpieczającego,

2. PZU Życie SA zastrzega sobie prawo nieudostępniania informacji i doku- 3) otrzymania przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie oświadczenia 
mentów, których udostępnienie byłoby sprzeczne z obowiązującymi o wypowiedzeniu, 
przepisami prawa. 4) dożycia przez ubezpieczającego końca okresu odpowiedzialności 

PZU Życie SA, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2-6.

ZMIANY UMOWY
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 12
§ 19

Zmiany w umowie są dokonywane w drodze negocjacji, w trybie ofertowym 
bądź w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób 1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpiecza-
i potwierdzane w formie pisemnej. jącego, która nastąpiła w wyniku lub w związku z:

1) samobójstwem ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności 
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego w okresie 2 lat od 
daty zawarcia umowy,SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA

2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczającego 
§ 13 czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa,

3) działaniami wojennymi, udziałem ubezpieczającego w masowych roz-
1. Sumę ubezpieczenia stanowi składka powiększona o gwarantowaną ruchach społecznych, katastrofami powodującymi skażenie promienio-

stopę oprocentowania. twórcze, chemiczne lub biologiczne,



3

4) zdarzeniem spowodowanym przez ubezpieczającego w stanie po 3. W przypadku dożycia przez ubezpieczającego końca okresu odpowie-
spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, dzialności PZU Życie SA wykonuje zobowiązania, w terminie 14 dni 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu roboczych po zakończeniu okresu odpowiedzialności PZU Życie SA, 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.

5) uprawianiem przez ubezpieczającego niebezpiecznych sportów takich 4. W przypadku wypowiedzenia przez ubezpieczającego umowy przed 
jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, końcem okresu odpowiedzialności PZU Życie SA dokonuje przelewu na 
wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze rachunek wskazany w deklaracji kwoty równej wartości opłaconej składki 
specjalnym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez jednostkę obsługującą 
wody, skoki na linie (ang. bungee jumping) oraz udział w wyścigach ubezpieczenie oświadczenia o wypowiedzeniu.
wszelkiego rodzaju z wyjątkiem biegów i pływania, 5. W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od zawarcia umowy 

6) prowadzeniem przez ubezpieczającego pojazdu, jeśli nie miał upraw- PZU Życie SA dokonuje przelewu na rachunek wskazany w deklaracji 
nień do prowadzenia danego pojazdu, określonych w stosownych kwoty równej wartości opłaconej składki w ciągu 4 dni roboczych od dnia 
przepisach prawa, otrzymania przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie oświadczenia 

7) nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce przed datą zawarcia o odstąpieniu.
umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 PZU Życie SA zwraca opłaconą § 26
składkę na rachunek ubezpieczającego wskazany w deklaracji lub 
formularzu zmian. 1. Świadczenie z tytułu dożycia przez ubezpieczającego końca okresu 

odpowiedzialności PZU Życie SA wypłacane jest ubezpieczającemu 
w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie, na rachunek wskazany 
w deklaracji, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA

2. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczającego wypłacane jest w formie 
§ 20 jednorazowej w pełnej należnej kwocie, na rachunek wskazany przez 

uprawnionego do świadczenia. 
1. W przypadku śmierci ubezpieczającego prawo do świadczenia przysłu-

guje uposażonemu, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2. § 27
2. W przypadku dożycia przez ubezpieczającego końca okresu odpowie-

dzialności PZU Życie SA, prawo do świadczenia przysługuje ubezpie- 1. W przypadku, gdy PZU Życie SA w związku z wykonaniem któregokol-
czającemu. wiek z zobowiązań wynikających z umowy obowiązany jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek 
§ 21 kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych 

osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez PZU Życie SA 
Ubezpieczający wyznacza uposażonych w deklaracji. pomniejszają kwoty stosownych wypłat płatnych przez PZU Życie SA na 

podstawie umowy.
§ 22 2. Opodatkowanie zobowiązań PZU Życie SA regulują obowiązujące 

przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności prze-
1. W przypadku, gdy ubezpieczający wskazał kilku uposażonych, a niektórzy pisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

spośród nich zmarli przed śmiercią ubezpieczającego lub utracili prawo 
do świadczenia, wówczas przypadająca im część świadczenia zostanie § 28
rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy pozostałych uposażonych.

2. Jeżeli ubezpieczający nie wskazał uposażonego albo gdy wszyscy Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części, PZU Życie SA 
uposażeni zmarli przed śmiercią ubezpieczającego lub utracili prawo do informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wskazując 
świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny ubez- na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częścio-
pieczającego według kolejności pierwszeństwa: wą odmowę wykonania zobowiązania.
1) małżonek w całości,
2) dzieci w częściach równych,
3) rodzice w częściach równych, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczającego w częściach równych.

§ 29
§ 23

1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć przed 
Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmier- sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, 
ci ubezpieczającego. uposażonego lub uprawnionego z umowy albo sąd właściwy według 

przepisów o właściwości ogólnej. 
2. Prawem właściwym w stosunkach wynikających z umowy jest prawo 

polskie.WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

§ 24 § 30

1. Zgłaszając roszczenie o wykonanie zobowiązania z tytułu śmierci ubez- W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają 
pieczającego wnioskujący składa w dowolnej jednostce PZU Życie SA: zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpie-
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia, czeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
2) akt zgonu ubezpieczającego, 
3) kartę zgonu ubezpieczającego albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest moż- § 31

liwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci ubez-
pieczającego, 1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia, mające związek z umo-

4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wą, kierowane do PZU Życie SA, wymagają dla swej skuteczności zacho-
– na życzenie PZU Życie SA. wania formy pisemnej lub innej formy, na którą PZU Życie SA udzielił 

2. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3, 4 spo- pisemnej zgody. Wszelkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia kiero-
rządzone zostały w języku innym niż polski, wnioskujący dostarcza je wane do PZU Życie SA wywierają skutek prawny wobec PZU Życie SA 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. z chwilą doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Wszystkie dokumenty związane z umową powinny być wypełnione 
§ 25 w języku polskim prawidłowo i całkowicie przy użyciu obowiązu-

jących formularzy PZU Życie SA oraz podpisane przez uprawnione 
1. W przypadku śmierci ubezpieczającego PZU Życie SA wykonuje zobo- osoby i tylko w takim przypadku wywierają skutki prawne określone 

wiązania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w umowie. 
o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA. 3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski PZU Życie SA doty-

2. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności czące umowy składane są na piśmie lub w innej dozwolonej prawem 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku formie uzgodnionej z ubezpieczającym. 
do ubezpieczającego albo wysokości zobowiązania okazało się niemożli- 4. Strony obowiązane są informować o każdej zmianie adresów. 
we, PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie w ciągu 14 dni od dnia, Powiadomienia, wnioski i oświadczenia wysłane na ostatnio podany 
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych adres PZU Życie SA, ubezpieczającego lub uposażonego uznawane 
okoliczności było możliwe. będą za skutecznie doręczone.



§ 32 pisemnie wnoszącego o przyczynie zwłoki i nowym terminie rozpatrzenia.
4. Z tytułu umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubez-

1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do każdej pieczonych.
jednostki PZU Życie SA w sposób umożliwiający identyfikację osoby wno-
szącej i przedmiotu skargi lub zażalenia. § 33

2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki terenowe wyższe-
go szczebla lub Centralę PZU Życie SA zgodnie z zakresem ich dzia- 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 
łania. 1 października 2008 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 

3. PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie niezwłocznie, jednak nie póź- zawieranych począwszy od tej daty.
niej niż w terminie 30 dni, który to termin liczony jest od dnia następującego 2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą
po dacie wpływu do PZU Życie SA, i udziela pisemnej odpowiedzi, a w przy- nr UZ/365/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA 
padku niemożności ich rozpatrzenia w powyższym terminie zawiadamia z dnia 30 września 2008 roku.
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