
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów 
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek œmierci 
dziecka zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego 
do umów wskazanego przez PZU ¯ycie SA grupowego 
ubezpieczenia na ¿ycie zwanego ubezpieczeniem podsta-
wowym.

§ 2

1. U¿yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenie 
dziecko oznacza dziecko w³asne, przysposobione oraz
pasierba ubezpieczonego (je¿eli nie ¿yje ojciec lub matka) – 
pod warunkiem, ¿e nie ukoñczy³o 25. roku ¿ycia.

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.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie dziecka ubezpieczonego.

§ 4

Zakres ubezpieczenia obejmuje zaistnia³¹ w okresie odpowie-
dzialnoœci PZU ̄ ycie SA œmieræ dziecka.

§ 5

PZU ̄ ycie SA wyp³aca œwiadczenie w przypadku œmierci dziecka 
w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu œmierci 
dziecka.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTÊPOWANIE DO 
UBEZPIECZENIA

§ 6

Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta wraz 
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.

§ 7

1. Przyst¹pienie do ubezpieczenia dodatkowego mo¿liwe
jest wy³¹cznie jednoczeœnie z przyst¹pieniem do ubezpie-
czenia podstawowego.

2. Rezygnacja z ubezpieczenia dodatkowego oznacza
jednoczesn¹ rezygnacjê z ubezpieczenia podstawo-
wego. 

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 8

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas 
okreœlony, zgodny z okresem, na jaki zosta³a zawarta umowa 
ubezpieczenia podstawowego.

2. W przypadku przed³u¿enia umowy ubezpieczenia podsta-
wowego umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje prze-
d³u¿ona na taki sam co do d³ugoœci okres.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 9

1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹
 zgodne z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skut-

kuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodat-

kowego za wypowiedzian¹ przez ubezpieczaj¹cego uwa¿a 
siê równie¿ umowê ubezpieczenia podstawowego.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 10

Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest we wniosku
o zawarcie umowy w poni¿szych granicach i potwierdzona polis¹:

1) suma minimalna – 25% sumy ubezpieczenia podsta-
wowego,

2) suma maksymalna – 35% sumy ubezpieczenia podsta-
wowego.

SK£ADKA

§ 11

1. Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ¯ycie SA w zale¿noœci od 
wysokoœci sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeñ dodat-
kowych, wysokoœci œwiadczeñ, czêstotliwoœci przekazywania 
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.

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI
PZU ¯YCIE SA

§ 12

Odpowiedzialnoœæ PZU ̄ ycie SA w stosunku do ubezpieczonego 
rozpoczyna siê zgodnie z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu 
podstawowym.

§ 13

Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczo-
nego koñczy siê w dniu zakoñczenia odpowiedzialnoœci 
PZU ̄ ycie SA w ubezpieczeniu podstawowym.

WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ¯YCIE SA

§ 14

PZU ̄ ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadku œmierci 
dziecka, która nast¹pi³a w wyniku dzia³añ wojennych, aktów 
terroru lub udzia³u w masowych rozruchach spo³ecznych.

§ 15

W ubezpieczeniu ma zastosowanie karencja w przypadkach i na 
zasadach analogicznych jak w ubezpieczeniu podstawowym.
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UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA

§ 16

Prawo do œwiadczenia z tytu³u œmierci dziecka przys³uguje ubezpieczonemu,
o ile nie przyczyni³ siê umyœlnie do œmierci dziecka. 

WYKONANIE ZOBOWI¥ZAÑ

§ 17

1. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania wnioskuj¹cy sk³ada do 
PZU ̄ ycie SA:
1) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
2) akt zgonu dziecka,
3) kartê zgonu albo – je¿eli jej uzyskanie nie jest mo¿liwe – do-

kumentacjê medyczn¹ stwierdzaj¹c¹ przyczynê œmierci, je¿eli
œmieræ by³a spowodowana nieszczêœliwym wypadkiem w okresie 
karencji,

4) inne dokumenty niezbêdne do stwierdzenia zasadnoœci roszczenia – 
na ¿yczenie PZU ̄ ycie SA.

2. PZU ¯ycie SA decyduje o zasadnoœci roszczenia na podstawie dokumen-
tacji, o której mowa w ust. 1. 

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 18

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

§ 19

1. Niniejsze ogólne warunki wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 marca 2004 roku 
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pocz¹wszy od 
1 maja 2004 roku.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ 
nr UZ/86/2004 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ na ̄ ycie SA 
z dnia 3 marca 2004 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwa³¹
nr UZ/145/2009 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ na ¯ycie SA
z dnia 14 maja 2009 roku.
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