POSTANOWIENIA DODATKOWE
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW
Kod warunków: KBGP30
Kod zmiany: DPM0004

Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców
(kod warunków KBGP30) zatwierdzonych uchwałą
nr UZ/45/2004 Zarządu PZU Życie SA z dnia 4 lutego
2004 r.:
§1
1. W § 2 dotychczasowy pkt 4 w brzmieniu:
„4) uposażony – podmiot wskazany na piśmie przez
ubezpieczonego, jako uprawniony do otrzymania
świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego,”
otrzymuje brzmienie:
„4) uposażony – podmiot wskazany przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia
w razie śmierci ubezpieczonego,”.
2. W § 11 skreśla się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku wypowiedzenia umowy istnieje
obowiązek przekazywania składek do końca okresu
wypowiedzenia.”.
3. W § 12 dotychczasowy pkt 2 w brzmieniu:
„2) informować PZU Życie SA o zmianie wszelkich
danych dotyczących ubezpieczającego,”
otrzymuje brzmienie:
„2) informować PZU Życie SA o zmianie własnych
danych teleadresowych,”.
4. Dotychczasowy § 13 w brzmieniu:
„§ 13
1. Ubezpieczony ma prawo wskazać uposażonych.
2. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać
PZU Życie SA zmiany danych zawartych w deklaracji przystąpienia.”
otrzymuje brzmienie:
„§ 13
1. Ubezpieczony ma prawo:
1) wyznaczać, dowolnie zmieniać i odwoływać
uposażonych w trakcie okresu odpowiedzialności PZU Życie SA,
2) w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia,
składając ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji, która skutkuje końcem
odpowiedzialności określonym w § 22 pkt 9.
2. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać
PZU Życie SA zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz uposażonych, zawartych
w deklaracji przystąpienia.”.
5. W § 14:
1) w ust. 1 pkt 5 skreśla się sformułowanie „z zastrze
żeniem ust. 2.”;
2) skreśla się ust. 2 w brzmieniu:
„2. PZU Życie SA zastrzega sobie prawo nieudostępniania informacji i dokumentów, których
udostępnienie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.”.
6. W § 22:
1) dotychczasowy pkt 6 w brzmieniu:

„6) upływu okresu wypowiedzenia,”
otrzymuje brzmienie:
„6) końca okresu, za który przekazano składkę,
w przypadku rozwiązania umowy z powodu jej
wypowiedzenia lub nieprzedłużenia,”;
2) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) końca okresu, za który przekazano składkę,
w przypadku złożenia ubezpieczającemu
oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia
przez ubezpieczonego.”.
7. W § 23:
1) dotychczasowy pkt 1 w brzmieniu:
„1) śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła
w wyniku działań wojennych, aktów terroru
lub udziału w masowych rozruchach społecznych,”
otrzymuje brzmienie:
„1) śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła
w wyniku działań wojennych, czynnego udziału
w aktach terroru lub masowych rozruchach
społecznych,”;
2) dotychczasowy pkt 4 w brzmieniu:
„4) śmierci ubezpieczonego, gdy prowadził on
pojazd w stanie nietrzeźwości,”
otrzymuje brzmienie:
„4) śmierci ubezpieczonego, gdy prowadził on
pojazd w stanie nietrzeźwości, o ile stan ten
miał wpływ na zajście zdarzenia,”.
8. 
W § 25:
1) dotychczasowy pkt 1 w brzmieniu:
„1) w wyniku działań wojennych, aktów terroru
lub udziału ubezpieczonego w masowych rozruchach społecznych,”
otrzymuje brzmienie:
„1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału
w aktach terroru lub masowych rozruchach
społecznych,”;
2) dotychczasowy pkt 3 w brzmieniu:
„3) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego
pojazdu:
a) jeżeli ubezpieczony nie miał uprawnień
określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu
alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,”
otrzymuje brzmienie:
„3) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego
pojazdu:
a) jeżeli ubezpieczony nie miał uprawnień
określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu
alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
o ile okoliczności, o których mowa w lit. a
lub b miały wpływ na zajście zdarzenia,”.
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9. W § 28 dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu:
„2. Jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonego
albo gdy wszyscy uposażeni zmarli przed
śmiercią ubezpieczonego lub utracili prawo do
świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje
członkom rodziny ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa:
a) małżonek,
b) dzieci,
c) rodzice,
d) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego.”
otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonego
albo gdy wszyscy uposażeni zmarli przed
śmiercią ubezpieczonego lub utracili prawo do
świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje
członkom rodziny ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa:
1) małżonek w całości,
2) dzieci w częściach równych,
3) rodzice w częściach równych,
4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego
w częściach równych.”.
10. W § 31 dotychczasowy ust. 1 oraz pkt 1 w brzmieniu:
„1. Zgłaszając roszczenie o wykonanie zobowiązania
wnioskujący składa do PZU Życie SA:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,”
otrzymują brzmienie:
„1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania składa
do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,”.
11. Dotychczasowy § 33 w brzmieniu:
„§ 33
1. PZU Życie SA wykonuje zobowiązania najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu
dokumentów uzasadniających wykonanie zobowiązań.
2. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym
terminie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do
ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania
okazało się niemożliwe, PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.”
otrzymuje brzmienie:
„§ 33
1. PZU Życie SA wykonuje zobowiązania najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu
dokumentów uzasadniających wykonanie zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym
terminie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do
ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania
okazało się niemożliwe, PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym, że bezsporna część świadczenia
zostanie wypłacona w terminie wskazanym
w ust. 1.”.
12. Dotychczasowy § 39 w brzmieniu:

„§ 39
1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia, mające związek z umową, kierowane do
PZU Życie SA, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy,
na którą PZU Życie SA udzielił pisemnej zgody.
Wszelkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia kierowane do PZU Życie SA wywierają skutek
prawny wobec PZU Życie SA z chwilą doręczenia.
2. Wszystkie dokumenty związane z umową
powinny być wypełnione prawidłowo i całkowicie przy użyciu obowiązujących formularzy PZU Życie SA, podpisane przez uprawnione
osoby i tylko w takim przypadku wywierają
skutki określone w umowie.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski
PZU Życie SA dotyczące umowy składane są na
piśmie lub w innej dozwolonej prawem formie
uzgodnionej z ubezpieczającym.
4. Pismo PZU Życie SA skierowane pod ostatni
wskazany adres ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego wywiera skutki prawne
z chwilą doręczenia albo po upływie 30 dni od
daty wysłania.”
otrzymuje brzmienie:
„§ 39
1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia PZU Życie SA mające związek z umową
wymagają dla swej skuteczności zachowania
formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej
przez ubezpieczającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia.
2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia, mające związek z umową, kierowane
do PZU Życie SA, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej
formy uzgodnionej przez ubezpieczającego
i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny
z chwilą doręczenia.
3. PZU Życie SA, ubezpieczający i ubezpieczony
obowiązani są informować o każdej zmianie
adresów.”.
13. Dodaje się § 40 w brzmieniu:
„§ 40
1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do każdej jednostki PZU Życie SA
w sposób umożliwiający identyfikację osoby
wnoszącej i przedmiotu skargi lub zażalenia.
2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki organizacyjne lub Centralę PZU Życie SA
zgodnie z zakresem ich działania.
3. PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi, a w przypadku niemożności ich
rozpatrzenia w powyższym terminie, zawiadamia pisemnie wnoszącego o przyczynie zwłoki
i nowym terminie rozpatrzenia.
4. Z tytułu umowy przysługuje prawo wniesienia
skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
5. PZU Życie SA podlega nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego.”.
14. Dotychczasowy § 40 otrzymuje numerację § 41.
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15. W § 41 dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu:
„2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały
zatwierdzone uchwałą nr UZ/45/2004 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA
z dnia 4 lutego 2004 roku.”
otrzymuje brzmienie:
„2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały
zatwierdzone uchwałą nr UZ/45/2004 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA

Niniejsze postanowienia dodatkowe zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/46/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 11 marca 2013 r.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Barbara Smalska
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

  801 102 102 pzu.pl

z dnia 4 lutego 2004 roku, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/46/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia
11 marca 2013 roku.”.
§2
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