Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek ciê¿kiej choroby
Kod warunków: CCGP32

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

3)

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciê¿kiej choroby zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do
umów wskazanego przez PZU ¯ycie SA grupowego ubezpieczenia na ¿ycie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§2
1. U¿yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia
oznaczaj¹:
1) ciê¿ka choroba – stan objêty odpowiedzialnoœci¹
PZU ¯ycie SA okreœlony w § 4 ust. 1 i 2,
2) nieszczêœliwy wypadek – przypadkowe, nag³e, niezale¿ne od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwa³towne zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, bêd¹ce
wy³¹czn¹ oraz bezpoœredni¹ przyczyn¹ zdarzenia objêtego odpowiedzialnoœci¹ PZU ¯ycie SA; nieszczêœliwym
wypadkiem nie jest choroba, nawet taka, która ujawniona
zosta³a przypadkowym i nag³ym zdarzeniem wywo³anym
przyczyn¹ zewnêtrzn¹,
3) wyst¹pienie ciê¿kiej choroby:
a) zdiagnozowanie lub rozpoczêcie leczenia –
w przypadku zawa³u serca, nowotworu z³oœliwego,
udaru, niewydolnoœci nerek, choroby CreutzfeldaJakoba, oponiaka, choroby Parkinsona oraz utraty
wzroku, je¿eli nie jest spowodowana nieszczêœliwym
wypadkiem,
b) zajœcie nieszczêœliwego wypadku – w przypadku
oparzeñ oraz utraty wzroku, je¿eli jest spowodowana
nieszczêœliwym wypadkiem,
c) przeprowadzenie operacji – w przypadku chirurgicznego leczenia choroby naczyñ wieñcowych – bypass oraz transplantacji organów,
d) zaka¿enie – w przypadku – zaka¿enia wirusem HIV.
2. Je¿eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowi¹
odmiennie, okreœlenia, które zosta³y zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, u¿ywane s¹
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim
samym znaczeniu.

4)

5)

6)

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§4
1. Zakres ubezpieczenia w podstawowym wariancie obejmuje
wyst¹pienie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoœci
PZU ¯ycie SA nastêpuj¹cych ciê¿kich chorób:
1) zawa³ serca, który oznacza martwicê czêœci miêœnia sercowego spowodowan¹ nag³ym zmniejszeniem dop³ywu
krwi do tej czêœci miêœnia sercowego. Rozpoznanie musi
byæ potwierdzone ³¹cznie:
a) wyst¹pieniem znamiennego wzrostu poziomu troponiny,
b) pojawieniem siê patologicznego za³amka Q w EKG
(nieobecnego przed zdarzeniem),
c) pojawieniem siê nieistniej¹cych wczeœniej globalnych
lub regionalnych zaburzeñ kurczliwoœci miêœnia sercowego w badaniach obrazowych;
2) chirurgiczne leczenie choroby naczyñ wieñcowych – bypass, które oznacza przeprowadzenie u osoby z objawami niewydolnoœci naczyñ wieñcowych operacji w celu
korekty zwê¿enia lub zamkniêcia co najmniej jednej
têtnicy wieñcowej poprzez wytworzenie przep³ywów

7)

8)

omijaj¹cych (by-pass) z u¿yciem przeszczepów naczyniowych;
nowotwór z³oœliwy, który oznacza chorobê objawiaj¹c¹
siê obecnoœci¹ z³oœliwego guza (tzn. takiego, który nie
jest otoczony torebk¹ i charakteryzuje siê zdolnoœci¹
do naciekania tkanek i do tworzenia odleg³ych przerzutów). Pod pojêciem nowotworu z³oœliwego okreœla siê
równie¿ bia³aczkê oraz z³oœliwe schorzenia uk³adu
limfatycznego, takie jak ziarnica z³oœliwa (choroba
Hodgkina) i ch³oniaki nieziarnicze. Rozpoznanie nowotworu z³oœliwego musi byæ zweryfikowane badaniem
histopatologicznym. Z zakresu ubezpieczenia zostaj¹
wy³¹czone:
a) wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem z³oœliwym,
b) wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym
stwierdzono stan przednowotworowy lub przedinwazyjny,
c) nowotwory wykazuj¹ce zmiany typu carcinoma in situ,
d) choroba Hodgkina w pierwszym stadium,
e) nowotwory bêd¹ce objawem choroby AIDS lub zaka¿enia wirusem HIV;
udar, który oznacza nag³e ogniskowe lub uogólnione
zaburzenie czynnoœci mózgu, prowadz¹ce do trwa³ych
ubytków neurologicznych, wywo³ane wy³¹cznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamkniêcie œwiat³a
lub przerwanie ci¹g³oœci œciany naczynia mózgowego,
za wyj¹tkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych
chorob¹ mózgu lub wywo³anych czynnikami urazowymi.
Konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone
ubytki neurologiczne;
niewydolnoœæ nerek, która oznacza koñcowe stadium
niewydolnoœci nerek w postaci nieodwracalnego upoœledzenia czynnoœci obydwu nerek, w nastêpstwie czego
dosz³o do koniecznoœci regularnego, sta³ego stosowania
dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia
nerki;
choroba Creutzfelda-Jakoba, która oznacza klinicznie
rozpoznan¹ za ¿ycia ubezpieczonego, przez specjalistê
neurologa, chorobê powoduj¹c¹ niemo¿noœæ wykonywania przez osobê ubezpieczon¹ minimum trzech
z piêciu podanych poni¿ej czynnoœci ¿ycia codziennego:
a) poruszania siê w domu – poruszania siê pomiêdzy
pomieszczeniami w domu – bez koniecznoœci pomocy
osoby drugiej,
b) kontrolowania czynnoœci fizjologicznych – samokontroli w zakresie oddawania ka³u i moczu oraz utrzymywanie higieny osobistej,
c) ubierania siê – samodzielnego ubierania i rozbierania
siê – bez koniecznoœci pomocy osoby drugiej,
d) mycia i toalety – samodzielnego wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z myciem i higien¹ osobist¹ – bez
koniecznoœci pomocy osoby drugiej,
e) jedzenia – wszystkich czynnoœci zwi¹zanych z samodzielnym jedzeniem gotowych posi³ków;
zaka¿enie wirusem HIV, bêd¹ce nastêpstwem bezpoœredniego wykonania obowi¹zków zawodowych lub pe³noobjawowe AIDS bêd¹ce nastêpstwem zaka¿enia wirusem HIV podczas wykonywania obowi¹zków zawodowych potwierdzone:
a) prawomocnym orzeczeniem s¹du albo
b) inn¹ wiarygodn¹ dokumentacj¹ – zgodnie z ¿yczeniem
PZU ¯ycie SA
pod warunkiem, ¿e zaka¿enie mia³o miejsce w okresie
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA,
zaka¿enie wirusem HIV jako powik³anie transfuzji krwi,
wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
u osoby nie choruj¹cej na hemofiliê, potwierdzone:
a) prawomocnym orzeczeniem s¹du albo
b) inn¹ wiarygodn¹ dokumentacj¹ – zgodnie z ¿yczeniem
PZU ¯ycie SA
pod warunkiem, ¿e zaka¿enie mia³o miejsce w okresie
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA.
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2. Zakres ubezpieczenia w rozszerzonym wariancie obejmuje wyst¹pienie
u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA ciê¿kich
chorób wymienionych w ust. 1 oraz nastêpuj¹cych:
1) oparzenia, wymagaj¹ce hospitalizacji i obejmuj¹ce:
a) ponad 70% powierzchni cia³a – dla oparzeñ II stopnia oraz II i III
stopnia ³¹cznie lub
b) ponad 15% powierzchni cia³a – dla oparzeñ III stopnia.
Konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ze szczegó³owym okreœleniem stopnia oparzenia i procentu
oparzonej powierzchni cia³a;
2) transplantacja organów, która oznacza przebycie jako biorca operacji
przeszczepienia serca, serca i p³uc, w¹troby lub jej czêœci, lub allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego;
3) utrata wzroku, która oznacza obuoczn¹, nie poddaj¹c¹ siê korekcji
utratê ostroœci wzroku poni¿ej 5/50 lub obuoczne ograniczenie pola
widzenia poni¿ej 20.
W celu potwierdzenia utraty wzroku konieczne jest przeprowadzenie
specjalistycznego badania okulistycznego oraz statycznego badania
pola widzenia;
4) oponiak, który oznacza potwierdzone histopatologicznie rozpoznanie
oponiaka mózgu. Wy³¹czone z odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA
s¹ jakiekolwiek inne zmiany w oœrodkowym uk³adzie nerwowym,
tj. torbiele, ziarniniaki, malformacje naczyniowe, guzy przysadki
i rdzenia krêgowego;
5) choroba Parkinsona, która oznacza przewlek³e schorzenie uk³adu
pozapiramidowego, spowodowane pierwotnym zwyrodnieniem komórek nerwowych istoty czarnej, prowadz¹cym do zmniejszenia liczby
neuronów produkuj¹cych dopaminê, którego nastêpstwem jest
wyst¹pienie co najmniej dwóch z trzech klasycznych objawów
osiowych choroby, tj. dr¿enia spoczynkowego, spowolnienia ruchowego, plastycznego wzmo¿enia napiêcia miêœniowego (sztywnoœci
miêœniowej), zmniejszaj¹cych siê po zastosowaniu leków stymuluj¹cych uk³ad dopaminergiczny, zw³aszcza lewodopy. Konieczne jest
wykluczenie parkinsonizmu objawowego.

ŒWIADCZENIA Z TYTU£U UMOWY

¿e je¿eli jest zawierana pomiêdzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na
okres do najbli¿szej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed³u¿ona na kolejne okresy roczne, o ile obowi¹zuje umowa ubezpieczenia podstawowego i ¿adna
ze stron nie postanowi inaczej, z tym ¿e oœwiadczenie wyra¿aj¹ce wolê
nieprzed³u¿enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno byæ z³o¿one do wiadomoœci drugiej strony na piœmie na 30 dni przed
up³ywem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego zosta³a zawarta.
§ 10
W przypadku przed³u¿enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny
okres nie jest wymagane ponowne z³o¿enie deklaracji przyst¹pienia, chyba ¿e
zakres ubezpieczenia ulega zmianie.

ODST¥PIENIE OD UMOWY
§ 11
1. Zasady odst¹pienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹ zgodne
z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 12
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹ zgodne
z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.

§5
PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie w przypadku wyst¹pienia ciê¿kiej choroby
w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu jej wyst¹pienia.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 13

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTÊPOWANIE DO UBEZPIECZENIA
§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta wraz z zawarciem
umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej
trwania.

1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest we wniosku o zawarcie
umowy i potwierdzona polis¹.
2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez ca³y czas trwania
umowy.

SK£ADKA

§7

§ 14

1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia dodatkowego
w wariancie podstawowym (§ 4 ust. 1) albo rozszerzonym (§ 4 ust. 2).
2. Ubezpieczaj¹cemu, który zawar³ umowê ubezpieczenia dodatkowego
w okreœlonym wariancie, przys³uguje w terminach p³atnoœci sk³adek prawo
do zmiany wariantu ubezpieczenia na inny wariant, pod warunkiem ¿e do
nowego wariantu ubezpieczenia przyst¹pi¹ wszyscy ubezpieczeni.
3. W celu zmiany wariantu ubezpieczenia ubezpieczaj¹cy przekazuje pierwsz¹ sk³adkê z tytu³u nowego wariantu ubezpieczenia i sk³ada nastêpuj¹ce dokumenty wype³nione zgodnie z wymogami PZU ¯ycie SA:
1) wniosek,
2) deklaracje przyst¹pienia, w których ubezpieczeni wyra¿aj¹ zgodê na
objêcie ubezpieczeniem na warunkach nowego wariantu, okreœlonych
w umowie, w tym na wysokoœæ sumy ubezpieczenia,
3) wykaz osób, za które przekazano pierwsz¹ sk³adkê z tytu³u nowego
wariantu ubezpieczenia,
4) potwierdzenie przekazania pierwszych sk³adek z tytu³u nowego wariantu ubezpieczenia – na ¿yczenie PZU ¯ycie SA.

1. Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ¯ycie SA w zale¿noœci od zakresu
ubezpieczenia, wysokoœci sumy ubezpieczenia, czêstotliwoœci op³acania
sk³adek oraz liczby, struktury wiekowej, p³ciowej i zawodowej osób
przystêpuj¹cych do ubezpieczenia.
2. Wysokoœæ sk³adki obowi¹zuj¹ca w umowie ubezpieczenia dodatkowego
okreœlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polis¹.
3. Sk³adka przekazywana jest wraz ze sk³adk¹ za ubezpieczenie podstawowe.

§8
1. Do ubezpieczenia mog¹ przyst¹piæ ubezpieczeni objêci ubezpieczeniem
podstawowym.
2. Umowa mo¿e zostaæ zawarta, je¿eli do ubezpieczenia przyst¹pi okreœlona przez PZU ¯ycie SA liczba ubezpieczonych objêtych ubezpieczeniem podstawowym.

CZAS TRWANIA UMOWY
§9
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ¯YCIE SA
§ 15
1. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna siê zgodnie z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. W przypadku zmiany wariantu – wraz z pocz¹tkiem odpowiedzialnoœci
PZU ¯ycie SA z tytu³u nowego wariantu – koñczy siê odpowiedzialnoœæ
PZU ¯ycie SA z tytu³u poprzedniego wariantu.
§ 16
1. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego koñczy
siê w dniu zaistnienia jednej z okolicznoœci:
1) zakoñczenia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU ¯ycie SA oœwiadczenia o odst¹pieniu przez
ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) up³ywu 1 miesi¹ca, licz¹c od koñca okresu, za który zosta³a przekazana ostatnia sk³adka na ubezpieczenie dodatkowe, z zastrze¿eniem ust.2,
4) up³ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed³u¿enia,
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5) up³ywu okresu za jaki przekazano sk³adkê w przypadku rezygnacji
ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
6) up³ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
7) rozwi¹zania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje
wznowiona z zachowaniem ci¹g³oœci odpowiedzialnoœci w przypadku
uzupe³nienia zaleg³oœci w przekazywaniu sk³adek przed up³ywem trzeciego miesi¹ca zaleg³oœci.

WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
PZU ¯YCIE SA
§ 17
1. W okresie pierwszych 90 dni, licz¹c od pocz¹tku odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ jedynie za oparzenia lub utratê wzroku, je¿eli s¹ nastêpstwem
nieszczêœliwego wypadku.
2. W przypadku zmiany wariantu okres karencji liczony jest od pocz¹tku
odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego w nowym wariancie,
ale tylko w stosunku do odpowiedzialnoœci z tytu³u ciê¿kich chorób nie
objêtych wariantem poprzednim.

§ 20
1. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie za ka¿de wyst¹pienie ciê¿kiej choroby w czasie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA z tytu³u ubezpieczenia,
z zastrze¿eniem, i¿ w przypadku:
1) zawa³u, udaru, koniecznoœci przeprowadzenia chirurgicznego leczenia choroby naczyñ wieñcowych – by-pass oraz w przypadku transplantacji serca spowodowanej chorob¹ wieñcow¹ zostanie wyp³acone
œwiadczenie wy³¹cznie z tytu³u wyst¹pienia tylko jednej z wymienionych chorób,
2) allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego po przebytej terapii
nowotworowej zostanie wyp³acone œwiadczenie tylko za nowotwór
z³oœliwy.
2. Po wyst¹pieniu danej ciê¿kiej choroby odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA
wygasa w zakresie tej choroby.

UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA
§ 21
Prawo do œwiadczenia z tytu³u wyst¹pienia ciê¿kiej choroby przys³uguje
ubezpieczonemu.

§ 18

WYKONANIE ZOBOWI¥ZAÑ
Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA nie obejmuje ciê¿kich chorób, które:
1) wyst¹pi³y u ubezpieczonego przed pocz¹tkiem odpowiedzialnoœci
PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego,
2) by³y nastêpstwem chorób lub stanów, które wyst¹pi³y u ubezpieczonego przed pocz¹tkiem odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego.
§ 19

§ 22
1. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania wnioskuj¹cy sk³ada
do PZU ¯ycie SA:
1) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
2) dokumentacjê medyczn¹ potwierdzaj¹c¹ wyst¹pienie ciê¿kiej choroby,
3) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 i 8, prawomocne orzeczenie s¹du lub inn¹ wiarygodn¹ dokumentacjê – zgodnie z ¿yczeniem PZU ¯ycie SA,
4) inne dokumenty niezbêdne do stwierdzenia zasadnoœci roszczenia –
na ¿yczenie PZU ¯ycie SA.
2. PZU ¯ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji,
o której mowa w ust. 1 lub kieruje ubezpieczonego na komisyjne badania
lekarskie.
3. PZU ¯ycie SA ponosi koszty powo³ania i funkcjonowania komisji
lekarskiej.

PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u oparzenia lub utraty
wzroku, je¿eli powsta³y:
1) w wyniku dzia³añ wojennych, aktów terroru lub udzia³u ubezpieczonego w masowych rozruchach spo³ecznych,
2) w zwi¹zku z pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia przez ubezpieczonego czynu wype³niaj¹cego ustawowe znamiona umyœlnego
przestêpstwa,
3) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
a) je¿eli ubezpieczony nie mia³ uprawnieñ okreœlonych w stosownych
przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) je¿eli ubezpieczony by³ w stanie po u¿yciu alkoholu albo w stanie
nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych,
substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii,
4) gdy ubezpieczony by³ w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii, a doprowadzi³o to do oparzenia lub utraty wzroku,
5) w wyniku samookaleczenia lub usi³owania pope³nienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
6) bezpoœrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spo¿yciem alkoholu, u¿yciem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, substancji
psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia³aniu narkomanii, u¿ycia œrodków farmakologicznych
bez wzglêdu na zastosowan¹ dawkê,
7) w wyniku uszkodzeñ cia³a spowodowanych leczeniem oraz zabiegami
leczniczymi lub diagnostycznymi, bez wzglêdu na to, przez kogo by³y
wykonane, chyba ¿e chodzi³o o leczenie bezpoœrednich nastêpstw
nieszczêœliwego wypadku.

1. Niniejsze ogólne warunki wchodz¹ w ¿ycie z dniem 10 sierpnia 2007 roku
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pocz¹wszy od
tej daty.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹
nr UZ/340/2007 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi
uchwa³¹ nr UZ/145/2009 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 14 maja 2009 roku.

Prezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Wiceprezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Dariusz Krzewina

Piotr Kuszewski
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§ 23
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach maj¹ zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 24
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