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Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia prawa 
do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia 

Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów do-
datkowego grupowego ubezpieczenia prawa do indywidualnego 
kontynuowania ubezpieczenia zawieranych jako umowy ubezpie-
czenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA 
grupowego ubezpieczenia na życie, zwanego ubezpieczeniem 
podstawowym. 

§ 2

Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią od-
miennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warun-
kach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych 
ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia  
oraz świadczenia z tytułu umowy

§ 3
1.  Przedmiot i zakres ubezpieczenia obejmuje prawo do indywidu-

alnego kontynuowania ubezpieczenia w ramach odrębnej umo-
wy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, zawieranej 
na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie 
kontynuowanego, jeżeli spełnione zostaną warunki określone 
w tych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

2.  Wysokość składki od 1000 zł początkowej sumy ubezpieczenia 
w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym jest określona 
we wniosku o zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia pra-
cowniczego typ P Plus i potwierdzona polisą.

Zawarcie umowy i przystępowanie  
do ubezpieczenia

§ 4
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz 
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.

§ 5

Przystąpienie do ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest wy-
łącznie jednocześnie z przystąpieniem do ubezpieczenia podsta-
wowego.

Czas trwania umowy
§ 6

1.  Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas 
określony, zgodny z okresem, na jaki została zawarta umowa 
ubezpieczenia podstawowego.

2.  W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia podstawowe-
go umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na 
taki sam co do długości okres.

Odstąpienie od umowy
§ 7

1.  Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są 
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.

2.  Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje 
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.

Wypowiedzenie umowy
§ 8

1.  Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są 
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.

2.  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje 
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.

Prawa i obowiązki stron
§ 9

Ubezpieczający jest obowiązany informować uprawnionych o ich 
uprawnieniach do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia 
oraz udzielać pomocy w dopełnieniu formalności związanych 
z podjęciem indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

Składka
§ 10

1.  Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wyso-
kości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym, 
częstotliwości przekazywania składek oraz liczby, struktury 
wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubez-
pieczenia.

2.  Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia do-
datkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i po-
twierdzona polisą.

3.  Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie 
podstawowe.

Początek i koniec odpowiedzialności  
PZU Życie SA

§ 11
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego 
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu 
podstawowym.

§ 12

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego 
kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA 
w ubezpieczeniu podstawowym.
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Wykonanie zobowiązań
§ 13

PZU Życie SA umożliwia zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia 
indywidualnie kontynuowanego na rzecz danej osoby na warun-
kach, o których mowa w § 3, jeżeli wniosek o zawarcie umowy 
zgłoszony zostanie w terminie określonym w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.

Postanowienia końcowe
§ 14

W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpie-
czenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podsta-

wowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

§ 15

1.  Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone 
uchwałą nr UZ/491/2006 Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 7 grudnia 2006 roku ze zmia-
nami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Po-
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycz-
nia 2011 roku.

2.  Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 
2011 roku.
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