
INFORMACJA DODATKOWA

Kod zmiany: DPHU004

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności ubez-

pieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) 
w umowach grupowego ubezpieczenia podstawowego oraz 
wszystkich umowach grupowych ubezpieczeń dodatko-

wych, z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa obowiązują 
poniższe postanowienia: 

§ 1

1.   Integralną częścią ogólnych warunków ubezpieczenia jest infor-
macja wskazująca, które z postanowień dotyczą podstawowych 
warunków umowy.

2.   W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpie-

czenia oraz niniejszej informacji dodatkowej mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpiecze-

niowej i reasekuracyjnej oraz inne stosowne przepisy prawa.

§ 2

Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia w każdej 
chwili, bez podawania przyczyny, składając ubezpieczającemu 
pisemne oświadczenie o rezygnacji, która skutkuje końcem odpo-

wiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego z dniem 
upływu okresu, za jaki przekazano składkę. 

§ 3

1.   Umowa może być wypowiedziana przez ubezpieczającego  
w każdym czasie, bez podawania przyczyny, na piśmie, z za-

chowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres 
wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca na-

stępującego bezpośrednio po miesiącu, w którym PZU Życie SA 
otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu.

2.   Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni, a przypadku gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy, składając do PZU Życie SA pisemne oświadcze-

nie o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia przez 
ubezpieczającego po przekazaniu składki, PZU Życie SA zwraca 
mu składkę pomniejszoną o jej część odpowiadającą okresowi 
odpowiedzialności PZU Życie SA.

§ 4

Ubezpieczający jest obowiązany:
1)   doręczyć warunki ubezpieczenia osobom zamierzającym 

przystąpić do ubezpieczenia przed odebraniem od nich 
deklaracji przystąpienia;

2)   przekazywać ubezpieczonym, w formie przewidzianej prze-

pisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekura-

cyjnej, informacje dotyczące zmiany warunków umowy lub 
zmiany prawa właściwego dla umowy, przed wyrażeniem 
przez ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, 
z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń 
przysługujących z tytułu umowy.

§ 5

Ubezpieczony ma prawo żądać, by PZU Życie SA wypełniał prawi-
dłowo i terminowo obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia 
podstawowego i/lub ubezpieczenia dodatkowego oraz § 6 niniejszej 
informacji dodatkowej, a także z obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpie-

czeniowej i reasekuracyjnej.

§ 6

PZU Życie SA jest obowiązany:
1)   przekazywać ubezpieczającemu, w formie przewidzianej 

przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i rease-

kuracyjnej, informacje dotyczące zmiany warunków umowy 
lub zmiany prawa właściwego dla umowy, przed wyrażeniem 
przez strony zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem 
wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących 
z tytułu umowy;

2)   przekazywać na żądanie ubezpieczonego informacje, o któ-

rych mowa w pkt 1;
3)   informować pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie oraz 

ubezpieczonego, jeśli nie jest on osobą zgłaszającą rosz-
czenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia 
w całości lub części w przewidzianym terminie oraz wypłacić 
bezsporną część świadczenia;

4)   informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem oraz 
ubezpieczonego, jeśli nie jest on osobą zgłaszającą rosz-
czenie, że świadczenie nie przysługuje w całości lub części, 
wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą 
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia, 
z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej; 

5)   udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie 
występującej z roszczeniem, osobie uprawnionej do żądania 
spełnienia świadczenia oraz spadkobiercy ubezpieczone-

go, który zgłosił zawiadomienie o zdarzeniu, informacje 
i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzial-
ności PZU Życie SA lub wysokość świadczenia; na żądanie 
ww. osób informacje i dokumenty mogą być udostępniane 
również w postaci elektronicznej;

6)   udostępniać na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczone-

go informacje o oświadczeniach złożonych przez nich na eta-

pie zawierania umowy lub przystępowania do ubezpieczenia 
lub kopie dokumentów sporządzonych na tym etapie.

§ 7

1.   Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć 
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właści-
wy dla miejsca zamieszkania lub siedziby: ubezpieczającego, 
ubezpieczonego, uposażonego lub innego uprawnionego do 
żądania spełnienia świadczenia z umowy ubezpieczenia, albo 
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy: 
ubezpieczonego, uposażonego lub innego uprawnionego  
do żądania spełnienia świadczenia z umowy ubezpieczenia.

2.   Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu 
ubezpieczeń są dostępne na stronie www.pzu.pl w części doty-
czącej relacji inwestorskich.

W związku z wejściem w życie z dniem 11 października 
2015 roku Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez pod-

mioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1348) w umowach grupowego ubez-

pieczenia podstawowego oraz wszystkich umowach grupo-

wych ubezpieczeń dodatkowych z mocy prawa obowiązują 
poniższe zasady składania reklamacji: 

§ 8

1.   Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i innemu 
uprawnionemu do żądania spełnienia świadczenia z umowy  
ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną, przysługuje prawo  
złożenia reklamacji w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu  
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku  
Finansowym, tj. prawo skierowania wystąpienia do PZU Życie SA,  
w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych  
przez PZU Życie SA.
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2.   Reklamację składa się w każdej jednostce PZU Życie SA obsłu-

gującej klienta. 
3.   Reklamacja może być złożona w formie: 

1)   pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu 
ustawy Prawo pocztowe; 

2)   ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas 
wizyty osoby, o której mowa w ust. 1, w jednostce, o której 
mowa w ust. 2;

3)   elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl 
lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.

4.   PZU Życie SA rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, 
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.   W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiają-

cych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, 
o którym mowa w ust. 4, PZU Życie SA przekazuje osobie, która 
złożyła reklamację, informację, w której:
1)   wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2)   wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla 

rozpatrzenia sprawy;
3)   określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzie-

lenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji.

6.   Odpowiedź PZU Życie SA na reklamację zostanie dostarczona 
osobie, która ją złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą 
innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy 
o usługach płatniczych lub pocztą elektroniczną wyłącznie na 
wniosek tej osoby.

7.   Klientowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesie-

nia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
1)   nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
2)   niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzo-

nej zgodnie z wolą klienta w terminie określonym w odpowie-

dzi na tę reklamację.
8.   Instytucja Rzecznika Ubezpieczonych zastąpiona została instytu-

cją Rzecznika Finansowego.

§ 9

Zapisy dotyczące uposażonego stosuje się wyłącznie do umów do-

datkowych grupowych ubezpieczeń, w których zakres ubezpieczenia 
obejmuje śmierć ubezpieczonego.

§ 10

Niniejsza informacja dodatkowa została zatwierdzona uchwałą  
nr UZ/261/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń  
na Życie SA z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Dariusz Krzewina
p.o. Prezesa Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu 

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 

na Życie Spółka Akcyjna


