OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci
małżonka, kod warunków SMGP30 (OWU), dotyczą podstawowych
warunków umowy ubezpieczenia.
Informacja stanowi integralną część OWU i wynika z art. 17 ust. 1
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Lp. Rodzaj informacji
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2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty świadczeń
lub ich obniżenia
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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA
Kod warunków: SMGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka
zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów
wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie
zwanego ubezpieczeniem podstawowym.

§ 10
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego
są zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.

§2
Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

SUMA UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 11
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku
o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.

§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie małżonka.

SKŁADKA

§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć małżonka zaistniałą w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
§5
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci małżonka
w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu
śmierci.
ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTĘPOWANIE
DO UBEZPIECZENIA
§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.
§7
Przystąpienie do ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest wyłącznie jednocześnie z przystąpieniem do ubezpieczenia podstawowego.
CZAS TRWANIA UMOWY
§8
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 podstawowego
umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na taki
sam co do długości okres.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
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.

§ 12
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych,
wysokości świadczeń, częstotliwości przekazywania składek oraz
liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia
dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA
§ 13
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA
w ubezpieczeniu podstawowym.
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
PZU ŻYCIE SA
§ 14
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
śmierci małżonka, która nastąpiła w wyniku działań wojennych,
czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach
społecznych.
§ 15
W ubezpieczeniu ma zastosowanie karencja w przypadkach i na
zasadach analogicznych jak w ubezpieczeniu podstawowym.
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA
§ 16
Prawo do świadczenia z tytułu śmierci małżonka przysługuje
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ubezpieczonemu, o ile nie przyczynił się umyślnie do śmierci
małżonka.
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
§ 17
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu małżonka, akt małżeństwa,
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe –
dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci,
jeżeli śmierć była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
w okresie karencji,
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności
roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz
inne stosowne przepisy prawa.
§ 19
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/86/2004 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 3 marca 2004 roku, ze
zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia
14 maja 2009 roku oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia
24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.
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