
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów 
indywidualnego ubezpieczenia na ¿ycie zwi¹zanego z ubez-
pieczeniowym funduszem kapita³owym, w ramach których 
prowadzone s¹ indywidualne konta emerytalne (IKE), zgodnie 
z ustaw¹ o IKE.

§ 2

1. U¿yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia 
oznaczaj¹:
1) alokowana sk³adka – inwestycyjn¹ czêœæ pierwszej 

i kolejnych sk³adek, która po potr¹ceniu op³aty manipula-
cyjnej, zamieniana jest na udzia³y jednostkowe,

2) czêœciowa wyp³ata z rachunku dodatkowego – 
wyp³atê czêœci œrodków zgromadzonych na rachunku 
dodatkowym oszczêdzaj¹cego na warunkach okreœlo-
nych w umowie,

3) dzieñ wyceny – dzieñ, w którym ustalana jest wartoœæ 
funduszu; dniem tym jest ka¿dy dzieñ, w którym odbywa 
siê regularna sesja na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych 
w Warszawie,

4) fundusz – ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy stano-
wi¹cy wydzielon¹ rachunkowo oraz odrêbnie inwesto-
wan¹ czêœæ aktywów PZU ̄ ycie SA tworzon¹ z alokowa-
nych czêœci sk³adek, zarz¹dzany wed³ug strategii in-
westycyjnej okreœlonej w regulaminie,

5) fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny dzia-
³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 Nr 146, poz. 
1546 r. z póŸniejszymi zmianami),

6) jednostka obs³uguj¹ca ubezpieczenie – podmiot 
prowadz¹cy centraln¹ obs³ugê indywidualnego ubezpie-
czenia na ¿ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapita³owym IKE PZU ̄ ycie,

7) odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA – odpowiedzialnoœæ 
PZU ¯ycie SA dotycz¹ca wyp³aty œwiadczenia z tytu³u 
œmierci oszczêdzaj¹cego,

8) okres odpowiedzialnoœci PZU ̄ ycie SA – czas trwania 
odpowiedzialnoœci PZU ̄ ycie SA wyznaczony przez daty 
pocz¹tku i koñca odpowiedzialnoœci,

9) oszczêdzaj¹cy – osobê fizyczn¹, maj¹c¹ miejsce zamie-
szkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posia-
daj¹c¹ nieograniczony obowi¹zek podatkowy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej), która zawar³a umowê 
z PZU ¯ycie SA i której ¿ycie jest przedmiotem ubezpie-
czenia oraz która gromadzi œrodki na rachunku IKE i ra-
chunku dodatkowym,

10) potwierdzenie zawarcia umowy – dokument potwier-
dzaj¹cy zawarcie umowy pomiêdzy oszczêdzaj¹cym a 
PZU ̄ ycie SA oraz warunki tej umowy,

11) pracowniczy program emerytalny – pracowniczy pro-
gram emerytalny prowadzony na podstawie ustawy 
o PPE,

12) przeniesienie œrodków z rachunku dodatkowego na 
rachunek IKE – jednorazowe lub coroczne przeniesienie 
œrodków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE, 
na podstawie dyspozycji oszczêdzaj¹cego:
a) w wysokoœci niewykorzystanego limitu przewidziane-

go w ustawie o IKE,
b) ca³oœci œrodków znajduj¹cych siê na rachunku dodat-

kowym – je¿eli wartoœæ rachunku dodatkowego jest 
ni¿sza ni¿ niewykorzystany limit przewidziany w usta-
wie o IKE,

13) PZU ¯ycie SA – Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ 
na ̄ ycie Spó³ka Akcyjna,

14) rachunek dodatkowy – ewidencjê udzia³ów jednostko-
wych prowadzon¹ dla oszczêdzaj¹cego, nabytych 
z inwestycyjnej czêœci sk³adki przekraczaj¹cej limit 

przewidziany w ustawie o IKE,
15) rachunek IKE – ewidencjê udzia³ów jednostkowych 

prowadzon¹ dla oszczêdzaj¹cego, nabytych z inwesty-
cyjnej czêœci sk³adki do wysokoœci limitu przewidzianego 
w ustawie o IKE; rachunek IKE stanowi indywidualne 
konto emerytalne oszczêdzaj¹cego w rozumieniu ustawy 
o IKE,

16) regulamin – regulamin funduszy, stanowi¹cy za³¹cznik 
do ogólnych warunków ubezpieczenia,

17) rocznica umowy – ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê okreœlonego 
w potwierdzeniu zawarcia umowy dnia zawarcia umowy, 
przy czym za rocznicê dnia 29 lutego uwa¿a siê dzieñ 28 
lutego ka¿dego nastêpnego roku trwania umowy,

18) rok ubezpieczeniowy – okres pomiêdzy kolejnymi 
rocznicami umowy; pierwszy rok ubezpieczeniowy rozpo-
czyna siê od daty zawarcia umowy,

19) udzia³y jednostkowe – jednostki o równej wartoœci, 
na które zosta³ podzielony fundusz, s³u¿¹ce do ustalenia 
wartoœci rachunku IKE oraz wartoœci rachunku dodatko-
wego oszczêdzaj¹cego oraz udzia³u oszczêdzaj¹cego 
w danym funduszu,

20) umowa – umowê indywidualnego ubezpieczenia na ¿y-
cie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita-
³owym, w ramach której prowadzone jest indywidualne 
konto emerytalne oszczêdzaj¹cego, zawieran¹ na wnio-
sek oszczêdzaj¹cego na podstawie ogólnych warunków 
ubezpieczenia i potwierdzon¹ wystawionym przez 
PZU ̄ ycie SA potwierdzeniem zawarcia umowy,

21) uposa¿ony – podmiot wyznaczony na piœmie przez 
oszczêdzaj¹cego do otrzymania:
a) œwiadczenia z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego,
b) wyp³aty z rachunku IKE w przypadku œmierci oszczê-

dzaj¹cego,
c) wyp³aty transferowej z rachunku IKE w przypadku 

œmierci oszczêdzaj¹cego,
d) wyp³aty z rachunku dodatkowego w przypadku œmierci 

oszczêdzaj¹cego,
22) uprawniony – uposa¿onego, a w przypadku braku upo-

sa¿onego – osoby wskazane w § 29 ust. 2 niniejszych 
ogólnych warunków ubezpieczenia,

23) ustawa o IKE – ustawê z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004, 
Nr 116, poz. 1205 z póŸn. zm.),

24) ustawa o PPE – ustawê z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 
z  2004,  Nr  116,  poz.  1207  z  póŸn.  zm.),

25) wartoœæ funduszu – ³¹czn¹ wartoœæ aktywów danego 
funduszu, wyliczon¹ zgodnie z zasadami okreœlonymi 
w regulaminie,

26) wartoœæ rachunku dodatkowego – ³¹czn¹ wartoœæ 
udzia³ów jednostkowych zaewidencjonowanych na ra-
chunku dodatkowym oszczêdzaj¹cego,

27) wartoœæ rachunku IKE – ³¹czn¹ wartoœæ udzia³ów 
jednostkowych zaewidencjonowanych na rachunku IKE 
oszczêdzaj¹cego,

28) wartoœæ udzia³u jednostkowego – wartoœæ danego 
funduszu podzielon¹ przez liczbê udzia³ów jednostko-
wych zgromadzonych w danym funduszu w dniu wyceny, 

29) wyp³ata z rachunku IKE – wyp³atê œrodków zgroma-
dzonych na rachunku IKE w wysokoœci stanowi¹cej 
równowartoœæ rachunku IKE oszczêdzaj¹cego na warun-
kach okreœlonych w umowie oraz w ustawie o IKE,

30) wyp³ata z rachunku dodatkowego – wyp³atê œrodków 
zgromadzonych na rachunku dodatkowym w wysokoœci 
stanowi¹cej równowartoœæ rachunku dodatkowego 
oszczêdzaj¹cego na warunkach okreœlonych w umowie,

31) wyp³ata transferowa – przeniesienie œrodków zgroma-
dzonych na rachunku IKE oszczêdzaj¹cego do innej 
instytucji finansowej albo przeniesienie œrodków zgroma-
dzonych na rachunku IKE z rachunku IKE zmar³ego 
oszczêdzaj¹cego na IKE uprawnionego albo do praco-
wniczego programu emerytalnego, do którego uprawnio-
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ny przyst¹pi³, albo przeniesienie œrodków zgromadzonych przez 
oszczêdzaj¹cego na rachunku IKE do pracowniczego programu 
emerytalnego, do którego przyst¹pi³ oszczêdzaj¹cy, albo przenie-
sienie œrodków z pracowniczego programu emerytalnego na rachunek 
IKE, w przypadkach okreœlonych w ustawie o PPE,

32) zwrot z rachunku IKE – wycofanie œrodków zgromadzonych na ra-
chunku IKE, je¿eli nie zachodz¹ przes³anki do wyp³aty z rachunku IKE 
b¹dŸ wyp³aty transferowej z rachunku IKE.

2. Okreœlenia nie zdefiniowane w niniejszych ogólnych warunkach ubez-
pieczenia maj¹ znaczenie nadane im w ustawie o IKE lub ustawie o PPE.

3. W zasadach ustalania œwiadczeñ nale¿nych z tytu³u umowy nie ma 
zastosowania stopa techniczna.

 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie oszczêdzaj¹cego.
2. Ubezpieczenie prowadzone jest z funduszem, w ramach którego s¹ gro-

madzone i inwestowane alokowane sk³adki na zasadach okreœlonych 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce zdarzenia:
1) zaistnienie okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych dokonanie wyp³aty z ra-

chunku IKE, o których mowa w § 4 ust. 3,
2) œmieræ oszczêdzaj¹cego w okresie odpowiedzialnoœci PZU ̄ ycie SA.

 ŒWIADCZENIA I ZOBOWI¥ZANIA Z TYTU£U UMOWY

§ 4

1. PZU ̄ ycie SA z tytu³u umowy jest zobowi¹zany do:
1) wyp³aty œwiadczenia z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego,
2) wyp³aty z rachunku IKE,
3) wyp³aty transferowej z rachunku IKE,
4) zwrotu z rachunku IKE,
5) wyp³aty z rachunku dodatkowego,
6) czêœciowej wyp³aty z rachunku dodatkowego,
7) przeniesienia œrodków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE.

2. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego 
w wysokoœci sumy ubezpieczenia w przypadku œmierci oszczêdzaj¹cego 
w okresie odpowiedzialnoœci PZU ̄ ycie SA.

3. PZU ̄ ycie SA z tytu³u umowy jest zobowi¹zany do wyp³aty z rachunku IKE 
w nastêpuj¹cych okolicznoœciach:
1) w przypadku oszczêdzaj¹cych urodzonych od dnia 1 stycznia 1949 r. 

– na wniosek oszczêdzaj¹cego po osi¹gniêciu przez niego wieku 60 lat 
b¹dŸ nabyciu uprawnieñ emerytalnych i ukoñczeniu 55. roku ¿ycia 
oraz spe³nieniu warunku: 
a) dokonywania wp³at na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach 

kalendarzowych albo 
b) dokonania ponad po³owy wartoœci wp³at nie póŸniej ni¿ na 5 lat 

przed dniem z³o¿enia przez oszczêdzaj¹cego wniosku o dokonanie 
wyp³aty,

2) w przypadku oszczêdzaj¹cych urodzonych w okresie miêdzy 1 sty-
cznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. – na wniosek oszczêdzaj¹cego po 
osi¹gniêciu przez niego wieku 60 lat b¹dŸ nabyciu wczeœniejszych 
uprawnieñ emerytalnych oraz spe³nieniu warunku: 
a) dokonywania wp³at na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach 

kalendarzowych albo 
b) dokonania ponad po³owy wartoœci wp³at nie póŸniej ni¿ na 4 lata 

przed dniem z³o¿enia przez oszczêdzaj¹cego wniosku o dokonanie 
wyp³aty,

3) w przypadku oszczêdzaj¹cych urodzonych do dnia 31 grudnia 1945 r. 
– na wniosek oszczêdzaj¹cego po spe³nieniu warunku:
a) dokonywania wp³at na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach 

kalendarzowych albo 
b) dokonania ponad po³owy wartoœci wp³at nie póŸniej ni¿ na 3 lata 

przed dniem z³o¿enia przez oszczêdzaj¹cego wniosku o dokonanie 
wyp³aty, 

4) w przypadku œmierci oszczêdzaj¹cego – na wniosek uprawnionego.
4. PZU ¯ycie SA z tytu³u umowy jest zobowi¹zany do wyp³aty transferowej 

z rachunku IKE:
1) na wniosek oszczêdzaj¹cego:

a) do innej instytucji finansowej, z któr¹ oszczêdzaj¹cy zawar³ umowê 
o prowadzenie IKE albo 

b) do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przyst¹pi³ 
oszczêdzaj¹cy, 

2) na wniosek uprawnionego – z rachunku IKE zmar³ego oszczêdza-
j¹cego na IKE uposa¿onego albo do pracowniczego programu emery-
talnego, do którego uprawniony przyst¹pi³. 

5. PZU ̄ ycie SA z tytu³u umowy jest zobowi¹zany do zwrotu z rachunku IKE 
na wniosek oszczêdzaj¹cego w razie wypowiedzenia umowy, je¿eli nie 
zachodz¹ przes³anki do wyp³aty z rachunku IKE lub wyp³aty transferowej 
z rachunku IKE. Zaspokojenie wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem 
na rachunku IKE jest traktowane jako zwrot. Zaspokojenie wierzytelnoœci 

powoduje zwrot pozosta³ych œrodków z rachunku IKE oszczêdzaj¹cego.
6. PZU ̄ ycie SA z tytu³u umowy dokonuje wyp³aty z rachunku dodatkowego:

1) w okresie trwania umowy – w ka¿dym czasie na wniosek oszczê-
dzaj¹cego,

2) po œmierci oszczêdzaj¹cego – na wniosek uprawnionego.
7. PZU ¯ycie SA z tytu³u umowy dokonuje czêœciowej wyp³aty z rachunku 

dodatkowego w okresie trwania umowy, w ka¿dym czasie, na wniosek 
oszczêdzaj¹cego, z zastrze¿eniem § 31 ust. 2.

 ZAWARCIE UMOWY 

§ 5

1. Podstaw¹ zawarcia umowy jest podpisanie przez osobê fizyczn¹, która 
zamierza zawrzeæ umowê, wniosku o zawarcie umowy i przekazanie 
kwoty na poczet pierwszej sk³adki w wysokoœci co najmniej sk³adki mini-
malnej ustalonej przez PZU ̄ ycie SA.

2. Przed podpisaniem wniosku o zawarcie umowy PZU ̄ ycie SA przekazuje 
osobie fizycznej, która zamierza zawrzeæ umowê, ogólne warunki ubez-
pieczenia oraz obowi¹zuj¹ce formularze.

3. PZU ¯ycie SA mo¿e odmówiæ zawarcia umowy. W tym przypadku 
PZU ̄ ycie SA zwraca osobie fizycznej, która zamierza³a zawrzeæ umowê, 
przekazane kwoty na poczet sk³adki w pe³nej wysokoœci.

4. Nieprzekazanie pierwszej sk³adki w wysokoœci co najmniej sk³adki 
minimalnej ustalonej przez PZU ¯ycie SA w ci¹gu 90 dni od dnia 
podpisania wniosku skutkuje rezygnacj¹ z zawarcia umowy.

5. PZU ¯ycie SA potwierdza zawarcie umowy, wystawiaj¹c potwierdzenie 
zawarcia umowy.

6. Dzieñ zawarcia umowy okreœlony jest w potwierdzeniu zawarcia umowy.
Wyznaczenie dnia zawarcia umowy uzale¿nione jest od ³¹cznego 
spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1) wp³yniêcia do jednostki obs³uguj¹cej ubezpieczenie wype³nionego 

zgodnie z wymogami PZU ̄ ycie SA wniosku o zawarcie umowy, 
2) przekazania pierwszej sk³adki w wysokoœci co najmniej sk³adki 

minimalnej ustalonej przez PZU ̄ ycie SA.
7. Dzieñ zawarcia umowy przypada w trzecim dniu wyceny od dnia 

wp³yniêcia do jednostki obs³uguj¹cej ubezpieczenie wniosku okreœlonego 
w ust. 6 pkt 1, z zastrze¿eniem ust. 8.

8. W przypadku wp³yniêcia do jednostki obs³uguj¹cej ubezpieczenie 
wniosku okreœlonego w ust. 6 pkt 1 najpóŸniej w dniu wyceny poprze-
dzaj¹cym dzieñ przekazania pierwszej sk³adki, o której mowa w ust. 6 
pkt 2, dzieñ zawarcia umowy przypada w drugim dniu wyceny od dnia 
przekazania pierwszej sk³adki.

 CZAS TRWANIA UMOWY

§ 6

Umowa zawierana jest pomiêdzy PZU ¯ycie SA a oszczêdzaj¹cym na czas 
nieokreœlony.

 ODST¥PIENIE OD UMOWY

§ 7

1. Oszczêdzaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy w terminie 30 dni od 
dorêczenia mu potwierdzenia zawarcia umowy. 

2. W przypadku odst¹pienia przez oszczêdzaj¹cego od umowy 
PZU ¯ycie SA zwraca mu sk³adkê pomniejszon¹ o czêœæ kosztów 
dokonania zwrotu sk³adki, które obci¹¿aj¹ oszczêdzaj¹cego. 

 WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 8

1. Umowa mo¿e byæ w ka¿dym czasie wypowiedziana przez oszczêdza-
j¹cego na piœmie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
Okres wypowiedzenia rozpoczyna siê nastêpnego dnia po otrzymaniu 
przez PZU ̄ ycie SA oœwiadczenia o wypowiedzeniu.

2. Umowê uwa¿a siê za wypowiedzian¹ przez oszczêdzaj¹cego, z zacho-
waniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, je¿eli spe³nione 
s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) wysokoœæ sk³adek, przekazanych w okresie od daty podpisania 

wniosku o zawarcie umowy do up³ywu pierwszych 10 miesiêcy od daty 
zawarcia umowy, jest ni¿sza od minimum okreœlonego przez 
PZU ¯ycie SA we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonego 
w potwierdzeniu zawarcia umowy, 

2) PZU ¯ycie SA wezwa³ oszczêdzaj¹cego do uzupe³nienia sk³adki, 
wskazuj¹c w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz 
informuj¹c o skutku nieprzekazania sk³adki, 

3) oszczêdzaj¹cy nie przekaza³ sk³adki w odpowiedniej wysokoœci 
w terminie wskazanym w wezwaniu. 
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3. W przypadku wypowiedzenia umowy PZU ̄ ycie SA dokonuje:
1) zwrotu z rachunku IKE, je¿eli nie zachodz¹ przes³anki do wyp³aty 

z rachunku IKE lub wyp³aty transferowej z rachunku IKE, oraz 
2) wyp³aty z rachunku dodatkowego.

§ 9

Umowa ulega rozwi¹zaniu wraz z koñcem odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA, 
z zastrze¿eniem § 22 pkt 3 i 6.

 PRAWA I OBOWI¥ZKI STRON

§ 10

1. Oszczêdzaj¹cy jest obowi¹zany informowaæ PZU ¯ycie SA o zmianie 
wszelkich danych dotycz¹cych oszczêdzaj¹cego oraz uposa¿onych.

2. Oszczêdzaj¹cy ma prawo:
1) wyznaczaæ, dowolnie zmieniaæ i odwo³ywaæ uposa¿onych w trakcie 

trwania umowy,
2) okreœliæ i zmieniæ podzia³ inwestycyjnej czêœci sk³adki pomiêdzy 

funduszami wskazanymi w wykazie oferowanych funduszy, z zastrze-
¿eniem ust. 3 i 4, 

3) dokonywaæ przeniesienia œrodków z rachunku dodatkowego na rachu-
nek IKE.

3. W ramach rachunku IKE alokowana sk³adka jest dzielona zgodnie 
z dyspozycj¹ oszczêdzaj¹cego pomiêdzy fundusze wskazane w wykazie 
oferowanych funduszy. 

4. W ramach rachunku dodatkowego sk³adka jest alokowana zgodnie 
z dyspozycj¹ oszczêdzaj¹cego w jednym z funduszy wskazanych w wy-
kazie oferowanych funduszy. 

5. Oszczêdzaj¹cy nie mo¿e przenosiæ œrodków z rachunku IKE na rachunek 
dodatkowy.

§ 11

1. PZU ¯ycie SA ma prawo do pobierania z tytu³u umowy nastêpuj¹cych 
op³at: 
1) op³aty manipulacyjnej – z tytu³u zamiany inwestycyjnej czêœci sk³adki 

na udzia³y jednostkowe oraz z tytu³u przeniesienia œrodków na rachu-
nek IKE z rachunku dodatkowego,

2) op³aty z tytu³u zarz¹dzania danym funduszem,
3) dodatkowej op³aty – w przypadku dokonania wyp³aty z rachunku IKE, 

wyp³aty transferowej z rachunku IKE lub zwrotu z rachunku IKE 
w okresie 12 miesiêcy od dnia zawarcia umowy,

4) op³aty za zmianê sposobu inwestowania – w przypadku zmiany 
programu inwestowania lub zmiany podzia³u wp³at pomiêdzy fundu-
szami w ramach indywidualnego programu inwestowania lub zmiany 
funduszu, w którym lokowane s¹ inwestycyjne czêœci sk³adki prze-
wy¿szaj¹ce roczny limit wp³at na rachunek IKE, je¿eli zmiana dokony-
wana jest czêœciej ni¿ jeden raz w roku; op³ata pobierana jest po-
cz¹wszy od drugiej zmiany w roku, 

5) czêœci kosztów dokonania zwrotu sk³adki, które obci¹¿aj¹ oszczêdza-
j¹cego w przypadku zwrotu sk³adki zgodnie z § 16 ust. 2.

2. PZU ̄ ycie SA jest obowi¹zany:
1) prawid³owo i terminowo wykonywaæ zobowi¹zania przewidziane 

umow¹,
2) przekazywaæ oszczêdzaj¹cemu informacjê dotycz¹c¹ zmiany op³at 

i wysokoœci minimalnych sk³adek, minimalnej wysokoœci czêœciowej 
wyp³aty z rachunku dodatkowego oraz maksymalnej mo¿liwej liczbie 
czêœciowych wyp³at z rachunku dodatkowego w roku ubezpie-
czeniowym,

3) przekazywaæ oszczêdzaj¹cemu wykaz aktualnie dostêpnych fundu-
szy oraz informowaæ o zmianach w tym zakresie,

4) przekazywaæ oszczêdzaj¹cemu okresowo, co najmniej raz w roku, 
informacjê o wartoœci rachunku IKE oraz wartoœci rachunku dodatko-
wego oszczêdzaj¹cego, 

5) og³aszaæ, nie rzadziej ni¿ raz w roku, wartoœci udzia³ów jednostkowych 
funduszy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,

6) sporz¹dzaæ i publikowaæ roczne oraz pó³roczne sprawozdania fundu-
szy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,

7) informowaæ oszczêdzaj¹cego o zajœciu zdarzeñ objêtych odpowie-
dzialnoœci¹ PZU ¯ycie SA, je¿eli zdarzenie zosta³o zg³oszone do 
PZU ¯ycie SA, a oszczêdzaj¹cy nie jest osob¹ wystêpuj¹c¹ 
z roszczeniem,

8) informowaæ osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, pisemnie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyrazi³a zgodê, jakie dokumenty s¹ potrze-
bne do ustalenia zobowi¹zania je¿eli jest to niezbêdne do prowa-
dzenia dalszego postêpowania,

9) informowaæ pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem o przyczy-
nach niemo¿noœci jego zaspokojenia,

10) udostêpniaæ oszczêdzaj¹cemu oraz osobie wystêpuj¹cej z roszcze-
niem informacje i dokumenty, które mia³y wp³yw na ustalenie 
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA lub wysokoœæ zobowi¹zania, 
z zastrze¿eniem ust. 3.

3. PZU ¯ycie SA zastrzega sobie prawo nieudostêpniania informacji i doku-

mentów, których udostêpnienie by³oby sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami prawa.

ZMIANA UMOWY

§ 12

Zmiany w umowie s¹ dokonywane w drodze negocjacji, w trybie ofertowym 
b¹dŸ w inny przewidziany ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa sposób 
i potwierdzane w formie pisemnej.

 INDEKSACJA SK£ADEK I OP£AT

§ 13

1. Wzrost wysokoœci minimalnych sk³adek, minimalnej wartoœci czêœciowej 
wyp³aty z rachunku dodatkowego, minimalnej wysokoœci sk³adek prze-
kazanych w okresie pierwszych 10 miesiêcy od dnia zawarcia umowy oraz 
op³at, o których mowa w § 11 ust. 1, (indeksacja) mo¿e nast¹piæ nie 
czêœciej ni¿ raz na 5 lat od daty ich poprzedniego ustalenia przez 
PZU ̄ ycie SA o wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych og³aszany 
przez GUS, pod warunkiem, ¿e osi¹gnie on w tym okresie skumulowan¹ 
(zgodnie z zasad¹ procentu sk³adanego) wartoœæ wy¿sz¹ ni¿ 4%. 
O indeksacji PZU ̄ ycie SA poinformuje oszczêdzaj¹cego na piœmie na 30 
dni przed wejœciem w ¿ycie zmiany.

2. PZU ¯ycie SA zastrzega sobie prawo do obni¿enia wysokoœci 
poszczególnych op³at lub zawieszenia ich pobierania.

 SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 14

1. Suma ubezpieczenia to kwota, która stanowi podstawê ustalania 
wysokoœci œwiadczenia z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego.

2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest okreœlona we wniosku o zawarcie 
umowy i potwierdzona w potwierdzeniu zawarcia umowy.

3. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest niezmienna w ca³ym okresie 
obowi¹zywania umowy i nie podlega indeksacji.

SK£ADKA I OP£ATY 

§ 15

1. Sk³adka jest przekazywana przez oszczêdzaj¹cego.
2. Sk³adkê uwa¿a siê za przekazan¹ z chwil¹ uznania rachunku bankowego 

wskazanego przez PZU ̄ ycie SA we wniosku o zawarcie umowy.
3. Ze sk³adki pobierana jest okresowo ochronna czêœæ sk³adki przeznaczona 

na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej, na zasadach okreœlo-
nych w ust. 4–6. Pozosta³a czêœæ sk³adki stanowi inwestycyjn¹ czêœæ 
sk³adki przeznaczon¹:
1) w pierwszej kolejnoœci, po pobraniu op³aty manipulacyjnej, na zamianê 

na udzia³y jednostkowe ewidencjonowane na rachunku IKE,
2) po przekroczeniu przez inwestycyjn¹ czêœæ sk³adki przeznaczon¹ na 

zamianê na udzia³y jednostkowe ewidencjonowane na rachunku IKE 
limitu okreœlonego w ustawie o IKE – na zamianê na udzia³y 
jednostkowe ewidencjonowane na rachunku dodatkowym.

4. Z pierwszej sk³adki PZU ¯ycie SA pobiera ochronn¹ czêœæ sk³adki 
przeznaczon¹ na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej za okres 
12 miesiêcy, licz¹c od pocz¹tku odpowiedzialnoœci PZU ̄ ycie SA.

5. Ka¿d¹ kolejn¹ ochronn¹ czêœæ sk³adki przeznaczon¹ na pokrycie kosztów 
ochrony ubezpieczeniowej za okres kolejnych 12 miesiêcy PZU ̄ ycie SA 
pobiera z pierwszej sk³adki przekazanej w ostatnim miesi¹cu okresu, 
za który pobrano ochronn¹ czêœæ sk³adki. 

6. Je¿eli w ostatnim miesi¹cu okresu, za który pobrano ochronn¹ czêœæ 
sk³adki, kolejna sk³adka nie zosta³a przekazana, PZU ̄ ycie SA pobiera 
ochronn¹ czêœæ sk³adki za kolejny okres 12 miesiêcy z najbli¿szej 
przekazanej sk³adki.

7. PZU ¯ycie SA nie pobiera ochronnej czêœci sk³adki po ukoñczeniu przez 
oszczêdzaj¹cego 60. roku ¿ycia, z zastrze¿eniem ust. 4. 

8. Oszczêdzaj¹cy zobowi¹zany jest do przekazania sk³adek w wysokoœci, 
okreœlonej przez PZU ¯ycie SA we wniosku o zawarcie umowy i potwier-
dzonej w potwierdzeniu zawarcia umowy jako minimalna wysokoœæ, 
w okresie od daty podpisania wniosku o zawarcie umowy do up³ywu 
pierwszych 10 miesiêcy od daty zawarcia umowy.

§ 16

1. Minimalna wysokoœæ pierwszej i kolejnych sk³adek oraz minimalna 
wysokoœæ sk³adek, przekazanych w okresie od daty podpisania wniosku 
o zawarcie umowy do up³ywu pierwszych 10 miesiêcy od daty zawarcia 
umowy okreœlona jest przez PZU ̄ ycie SA we wniosku o zawarcie umowy 
i potwierdzona w potwierdzeniu zawarcia umowy.
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2. W przypadku, gdy:
1) wysokoœæ kwoty przekazanej jako sk³adka jest niezgodna z zasadami 

okreœlonymi we wniosku,
2) oszczêdzaj¹cy odst¹pi³ od umowy,
3) brak jest wype³nionego zgodnie z wymogami PZU ¯ycie SA wniosku 

o zawarcie umowy,
sk³adki zwracane s¹ w ca³oœci, po potr¹ceniu czêœci kosztów dokonania 
ich zwrotu, które obci¹¿aj¹ oszczêdzaj¹cego.

§ 17

1. Wysokoœæ op³at okreœlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwier-
dzona w potwierdzeniu zawarcia umowy.

2. Op³aty z tytu³u umowy pobierane s¹:
1) w przypadku op³aty manipulacyjnej – z inwestycyjnej czêœci sk³adki – 

ka¿dorazowo przy przekazaniu sk³adki, oraz ze œrodków przenoszo-
nych z rachunku dodatkowego na rachunek IKE,

2) w przypadku op³aty za zmianê programu inwestowania lub zmianê 
podzia³u inwestycyjnej czêœci sk³adki pomiêdzy funduszami w ramach 
indywidualnego programu inwestowania lub zmianê funduszu, 
w którym lokowane s¹ inwestycyjne czêœci sk³adki przewy¿szaj¹ce 
roczny limit wp³at na rachunek IKE – z inwestycyjnej czêœci pierwszej 
sk³adki przekazanej po wykonaniu dyspozycji oszczêdzaj¹cego,

3) w przypadku op³aty za zarz¹dzanie danym funduszem – z aktywów 
funduszu – na ka¿dy dzieñ wyceny; op³ata jest ustalana procentowo 
w stosunku rocznym w oparciu o œrednioroczn¹ wartoœæ funduszu, 
któr¹ stanowi suma wartoœci funduszu w ka¿dym dniu wyceny w da-
nym roku podzielona przez liczbê dni wyceny przypadaj¹cych w da-
nym roku,

4) w przypadku op³aty dodatkowej – z kwoty wyp³aty z rachunku IKE, 
wyp³aty transferowej z rachunku IKE lub zwrotu z rachunku IKE,

5) w przypadku czêœci kosztów dokonania zwrotu sk³adki, które obci¹¿a-
j¹ oszczêdzaj¹cego – z kwoty zwracanej sk³adki zgodnie z § 16 ust. 2. 

 FUNDUSZE

§ 18

1. Zasady funkcjonowania funduszy okreœla regulamin.
2. Wykaz oferowanych funduszy znajduje siê w regulaminie.
3. W czasie obowi¹zywania umowy PZU ¯ycie SA mo¿e tworzyæ nowe 

fundusze b¹dŸ likwidowaæ fundusze istniej¹ce, co nie stanowi zmiany 
umowy.

4. Warunki likwidacji funduszu zosta³y okreœlone w regulaminie.

§ 19

1. Wyp³ata transferowa przyjmowana na rachunek IKE oszczêdzaj¹cego 
zamieniana jest na udzia³y jednostkowe bez potr¹cenia op³aty manipula-
cyjnej.

2. Pierwsza alokowana sk³adka zamieniana jest na udzia³y jednostkowe 
w dniu zawarcia umowy wed³ug wartoœci udzia³u jednostkowego z poprze-
dniego dnia wyceny.

3. Kolejne alokowane sk³adki s¹ zamieniane na udzia³y jednostkowe wed³ug 
wartoœci udzia³u jednostkowego z dnia najbli¿szej wyceny przypada-
j¹cego po dniu przekazania kolejnej sk³adki oraz po zawarciu umowy.

4. Wyp³ata transferowa przyjmowana na rachunek IKE oszczêdzaj¹cego 
zamieniana jest na udzia³y jednostkowe wed³ug wartoœci udzia³u 
jednostkowego z dnia najbli¿szej wyceny przypadaj¹cego po dniu uzna-
nia rachunku bankowego, wskazanego przez PZU ¯ycie SA we wniosku 
o zawarcie umowy, kwot¹ wyp³aty transferowej oraz po zawarciu umowy. 

 PRZENIESIENIE ŒRODKÓW Z RACHUNKU DODATKOWEGO 
 NA RACHUNEK IKE

§ 20

1. Oszczêdzaj¹cemu przys³uguje prawo przeniesienia œrodków z rachunku 
dodatkowego na rachunek IKE w formie jednorazowej lub corocznej.

2. Jednorazowe przeniesienie œrodków z rachunku dodatkowego na rachu-
nek IKE nastêpuje wed³ug wartoœci udzia³u jednostkowego z szóstego 
dnia wyceny od dnia otrzymania przez jednostkê obs³uguj¹c¹ ubezpie-
czenie dyspozycji oszczêdzaj¹cego, z zastrze¿eniem, i¿ w przypadku 
sk³adania dyspozycji za poœrednictwem internetu, jednorazowe przenie-
sienie œrodków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE nastêpuje 
wed³ug wartoœci udzia³u jednostkowego z pi¹tego dnia wyceny od dnia 
z³o¿enia dyspozycji oszczêdzaj¹cego.

3. W przypadku corocznego przenoszenia œrodków z rachunku dodatko-
wego na rachunek IKE – pierwsze przeniesienie nastêpuje wed³ug 
wartoœci udzia³u jednostkowego z szóstego dnia wyceny od dnia otrzy-
mania przez jednostkê obs³uguj¹c¹ ubezpieczenie dyspozycji oszczêdza-
j¹cego, natomiast kolejne przeniesienia nastêpuj¹ w dniu najbli¿szej 
wyceny przypadaj¹cym po dwudziestym dniu stycznia ka¿dego kolejnego 

roku kalendarzowego, z zastrze¿eniem, i¿ w przypadku sk³adania 
dyspozycji za poœrednictwem internetu, pierwsze przeniesienie nastêpuje 
wed³ug wartoœci udzia³u jednostkowego z pi¹tego dnia wyceny od dnia 
z³o¿enia dyspozycji oszczêdzaj¹cego. 

4. Oszczêdzaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie odwo³aæ dyspozycjê corocznego 
przenoszenia œrodków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE, przy 
czym odwo³anie powy¿szej dyspozycji jest skuteczne w stosunku do ko-
lejnych przeniesieñ realizowanych zgodnie z ust. 3 pocz¹wszy od danego 
roku kalendarzowego, je¿eli jednostka obs³uguj¹ca otrzyma odwo³anie 
najpóŸniej do dziesi¹tego dnia stycznia danego roku kalendarzowego.

 ODPOWIEDZIALNOŒÆ PZU ̄ YCIE SA

§ 21

1. Okres odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA rozpoczyna siê w dniu zawarcia 
umowy.

2. Okres odpowiedzialnoœci PZU ̄ ycie SA trwa przez kolejne okresy 12 mie-
siêcy, za które pobrano ochronn¹ czêœæ sk³adki.

§ 22

Okres odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA koñczy siê w dniu zaistnienia 
którejkolwiek z poni¿szych okolicznoœci:

1) otrzymania przez PZU ¯ycie SA oœwiadczenia o odst¹pieniu przez 
oszczêdzaj¹cego od umowy,

2) œmierci oszczêdzaj¹cego,
3) z koñcem okresu, za który PZU ¯ycie SA pobra³ ochronn¹ czêœæ 

sk³adki, je¿eli w tym okresie PZU ¯ycie SA otrzyma wniosek o doko-
nanie wyp³aty transferowej z rachunku IKE, 

4) up³ywu okresu wypowiedzenia umowy,
5) dokonania wyp³aty z rachunku IKE lub zwrotu z rachunku IKE,
6) z koñcem okresu, za który PZU ̄ ycie SA pobra³ ochronn¹ czêœæ sk³a-

dki, je¿eli oszczêdzaj¹cy ukoñczy³ 60 rok ¿ycia.

§ 23

1. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA ulega zawieszeniu z up³ywem okresu, 
za który PZU ̄ ycie SA pobra³ ochronn¹ czêœæ sk³adki.

2. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA zostaje wznowiona w przypadku 
przekazania sk³adki w okresie zawieszenia. Po wznowieniu odpowie-
dzialnoœæ PZU ¯ycie SA rozpoczyna siê nastêpnego dnia po dniu prze-
kazania sk³adki i trwa przez okres 12 miesiêcy.  

 ZASADY FUNKCJONOWANIA UMOWY PO DOKONANIU 
 WYP£ATY TRANSFEROWEJ Z RACHUNKU IKE 

§ 24

Dokonanie wyp³aty transferowej z rachunku IKE nie powoduje rozwi¹zania 
umowy i zakoñczenia okresu odpowiedzialnoœci PZU ̄ ycie SA. Umowa ulega 
rozwi¹zaniu z koñcem okresu odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA, za który 
pobrano ostatni¹ ochronn¹ czêœæ sk³adki przed z³o¿eniem wniosku o doko-
nanie wyp³aty transferowej z rachunku IKE.

 WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ̄ YCIE SA

§ 25

PZU ¯ycie SA nie wyp³aca œwiadczenia z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego 
i dokonuje wy³¹cznie wyp³aty z rachunku IKE albo wyp³aty transferowej z ra-
chunku IKE oraz wyp³aty z rachunku dodatkowego, je¿eli œmieræ oszczêdza-
j¹cego nast¹pi³a:

1) wskutek samobójstwa oszczêdzaj¹cego, pope³nionego w okresie 
pierwszych dwóch lat od pocz¹tku odpowiedzialnoœci PZU ̄ ycie SA,

2) w wyniku dzia³añ wojennych, aktów terroru lub udzia³u w masowych 
rozruchach spo³ecznych.

 UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA

§ 26

Prawo do:
1) œwiadczenia z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego,
2) wyp³aty z rachunku IKE w przypadku œmierci oszczêdzaj¹cego,
3) wyp³aty transferowej z rachunku IKE w przypadku œmierci oszczê-

dzaj¹cego,
4) wyp³aty z rachunku dodatkowego w przypadku œmierci oszczê-

dzaj¹cego,
przys³uguje uposa¿onemu z zastrze¿eniem § 28 ust. 2.
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§ 27

1. Oszczêdzaj¹cy wyznacza uposa¿onych we wniosku o zawarcie umowy.
2. Oszczêdzaj¹cy ma prawo w ka¿dym czasie zmieniæ uposa¿onych.

§ 28

1. W przypadku, gdy oszczêdzaj¹cy wskaza³ kilku uposa¿onych, a niektórzy 
spoœród nich zmarli przed œmierci¹ oszczêdzaj¹cego lub utracili prawo 
do œwiadczenia z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego i wyp³at, o których mowa 
w § 26 pkt 2–4, wówczas przypadaj¹ca im czêœæ œwiadczenia z tytu³u 
œmierci oszczêdzaj¹cego i wyp³at, o których mowa w § 26 pkt 2–4 zostaje 
rozdzielona pomiêdzy pozosta³ych uposa¿onych proporcjonalnie do ich 
udzia³u w œwiadczeniu.

2. Je¿eli oszczêdzaj¹cy nie wskaza³ uposa¿onego albo gdy wszyscy 
uposa¿eni zmarli przed œmierci¹ oszczêdzaj¹cego lub utracili prawo 
do œwiadczenia z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego i wyp³at, o których mowa 
w § 26 pkt 2–4, wówczas œwiadczenie z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego 
i wyp³aty, o których mowa w § 26 pkt 2–4 przys³uguje cz³onkom rodziny 
oszczêdzaj¹cego wed³ug kolejnoœci pierwszeñstwa:
1) ma³¿onek w ca³oœci,
2) dzieci w czêœciach równych,
3) rodzice w czêœciach równych,
4) inni ustawowi spadkobiercy oszczêdzaj¹cego w czêœciach równych.

§ 29

Œwiadczenie z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego i wyp³aty, o których mowa 
w § 26 pkt 2–4, nie przys³uguj¹ osobie, która umyœlnie przyczyni³a siê 
do œmierci oszczêdzaj¹cego.

 WYKONANIE ZOBOWI¥ZAÑ 

§ 30

1. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania z tytu³u wyp³aty 
z rachunku IKE, wyp³aty transferowej z rachunku IKE lub zwrotu z ra-
chunku IKE, wnioskuj¹cy sk³ada do PZU ̄ ycie SA:
1) wype³niony wniosek o wykonanie zobowi¹zania,
2) potwierdzenie zawarcia umowy,
3) dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ oszczêdzaj¹cego – do wgl¹du,
4) w przypadku wyp³aty transferowej z rachunku IKE dodatkowo potwier-

dzenie zawarcia umowy z inn¹ ni¿ PZU ̄ ycie SA instytucj¹ finansow¹ 
prowadz¹c¹ IKE albo potwierdzenie przyst¹pienia do pracowniczego 
programu emerytalnego.

2. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania w formie œwiadczenia 
z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego wnioskuj¹cy sk³ada do PZU ̄ ycie SA:
1) wype³niony wniosek o wykonanie zobowi¹zania,
2) potwierdzenie zawarcia umowy,
3) akt zgonu oszczêdzaj¹cego, 
4) dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ uprawnionego – do wgl¹du,
5) kartê zgonu albo – je¿eli jej uzyskanie nie jest mo¿liwe – dokumen-

tacjê medyczn¹ stwierdzaj¹c¹ przyczynê œmierci, je¿eli œmieræ 
nast¹pi³a w pierwszych dwóch latach od pocz¹tku odpowiedzialnoœci 
PZU ̄ ycie SA w stosunku do oszczêdzaj¹cego,

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

3. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania w formie wyp³aty 
z rachunku dodatkowego, czêœciowej wyp³aty z rachunku dodatkowego 
lub przeniesienia œrodków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE 
wnioskuj¹cy sk³ada do PZU ̄ ycie SA:
1) wype³niony wniosek o wykonanie zobowi¹zania,
2) potwierdzenie zawarcia umowy – do wgl¹du,
3) dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ oszczêdzaj¹cego – do wgl¹du.

4. Zg³aszaj¹c, za poœrednictwem œrodków porozumiewania siê na odle-
g³oœæ, roszczenie o wykonanie zobowi¹zañ przewidzianych w Regula-
minie sk³adania zleceñ i dyspozycji za poœrednictwem œrodków porozu-
miewania siê na odleg³oœæ, wnioskuj¹cy sk³ada je na zasadach okreœlo-
nych w powy¿szym regulaminie.

§ 31

1. Ustalenie kwoty wyp³aty z rachunku IKE, wyp³aty transferowej z rachunku 
IKE, zwrotu z rachunku IKE, wyp³aty z rachunku dodatkowego oraz 
czêœciowej wyp³aty z rachunku dodatkowego nastêpuje wed³ug wartoœci 
udzia³u jednostkowego z dnia najbli¿szej wyceny przypadaj¹cego po dniu 
otrzymania przez jednostkê obs³uguj¹c¹ ubezpieczenie kompletu 
wymaganych dokumentów.

2. PZU ¯ycie SA dokonuje czêœciowej wyp³aty z rachunku dodatkowego, 
je¿eli dyspozycja z³o¿ona przez oszczêdzaj¹cego spe³nia warunek 
minimalnej wysokoœci czêœciowej wyp³aty z rachunku dodatkowego oraz 
maksymalnej mo¿liwej liczby czêœciowych wyp³at z rachunku dodatko-
wego w roku ubezpieczeniowym, z zastrze¿eniem ust. 4. 

3. Minimalna wysokoœæ czêœciowej wyp³aty z rachunku dodatkowego oraz 
maksymalna mo¿liwa liczba czêœciowych wyp³at z rachunku dodatko-

wego w roku ubezpieczeniowym, o których mowa w ust. 2, okreœlona jest 
we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona w potwierdzeniu zawarcia 
umowy.

4. W przypadku z³o¿enia przez oszczêdzaj¹cego dyspozycji czêœciowej 
wyp³aty z rachunku dodatkowego w wysokoœci wiêkszej ni¿ wartoœæ 
rachunku dodatkowego, PZU ¯ycie SA dokona wyp³aty w wysokoœci 
ca³oœci œrodków posiadanych na rachunku dodatkowym.

§ 32

1. PZU ̄ ycie SA wykonuje zobowi¹zania z tytu³u:
1) wyp³aty z rachunku IKE oraz
2) wyp³aty transferowej z rachunku IKE
najpóŸniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniaj¹cych wykonanie zobowi¹zañ, z zastrze¿eniem ust. 5.

2. PZU ¯ycie SA wykonuje zobowi¹zania z tytu³u zwrotu z rachunku IKE 
przed up³ywem terminu wypowiedzenia umowy.

3. Wraz z wykonaniem zobowi¹zania z tytu³u wyp³aty z rachunku IKE albo 
wyp³aty transferowej z rachunku IKE, albo zwrotu z rachunku IKE 
PZU ¯ycie SA wykonuje zobowi¹zanie z tytu³u wyp³aty z rachunku doda-
tkowego, o ile oszczêdzaj¹cy nie wyst¹pi³ wczeœniej z wnioskiem o wyko-
nanie zobowi¹zania z tytu³u wyp³aty z rachunku dodatkowego.

4. PZU ̄ ycie SA wykonuje zobowi¹zania z tytu³u:
1) wyp³aty z rachunku dodatkowego lub 
2) czêœciowej wyp³aty z rachunku dodatkowego 
najpóŸniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniaj¹cych wykonanie zobowi¹zania, z zastrze¿eniem ust. 5.

5. PZU ¯ycie SA wykonuje zobowi¹zania w stosunku do uposa¿onych lub 
osób wymienionych w § 28 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o zdarzeniu objêtym odpowiedzialnoœci¹.

6. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 5, wyjaœnienie okoli-
cznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA 
w stosunku do oszczêdzaj¹cego albo wysokoœci zobowi¹zania okaza³o 
siê niemo¿liwe, PZU ¯ycie SA wykonuje zobowi¹zanie w ci¹gu 14 dni od 
dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych 
okolicznoœci by³o mo¿liwe.

§ 33

1. Œwiadczenie z tytu³u œmierci oszczêdzaj¹cego wyp³acane jest w formie 
jednorazowej w pe³nej nale¿nej kwocie.

2. PZU ̄ ycie SA wykonuje zobowi¹zania w postaci:
1) wyp³aty z rachunku IKE, 
2) wyp³aty z rachunku dodatkowego, 
3) czêœciowej wyp³aty z rachunku dodatkowego, 
4) wyp³aty transferowej z rachunku IKE oraz 
5) zwrotu z rachunku IKE 
w formie jednorazowej w pe³nej nale¿nej kwocie.

§ 34

1. W przypadku, gdy PZU ̄ ycie SA w zwi¹zku z wykonaniem któregokolwiek 
ze zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy obowi¹zany jest zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa pobraæ i odprowadziæ jakiekolwiek kwoty, 
w tym w szczególnoœci kwoty na poczet zobowi¹zañ podatkowych osób 
uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez PZU ¯ycie SA 
pomniejszaj¹ kwoty stosownych wyp³at p³atnych przez PZU ¯ycie SA 
na podstawie umowy.

2. Opodatkowanie zobowi¹zañ PZU ¯ycie SA reguluj¹ obowi¹zuj¹ce 
przepisy prawa dotycz¹ce podatku dochodowego, w szczególnoœci prze-
pisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 35

Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje w ca³oœci lub w czêœci, PZU ¯ycie SA 
informuje o tym niezw³ocznie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wskazuj¹c 
na okolicznoœci oraz podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœcio-
w¹ odmowê wykonania zobowi¹zania.

§ 36  

Wartoœæ funduszu jest jedynym czynnikiem w metodach kalkulacji rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych, który mo¿e mieæ wp³yw na zmianê wysokoœci 
œwiadczeñ PZU ̄ ycie SA.

 POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 37

1. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy mo¿na wytoczyæ przed s¹d 
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby oszczêdzaj¹cego lub 
uprawnionego z umowy albo s¹d w³aœciwy wed³ug przepisów o w³aœci-
woœci ogólnej. 

2. Prawem w³aœciwym w stosunkach wynikaj¹cych z umowy jest prawo 
polskie.
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Wiceprezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ

na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Dariusz Krzewina

Prezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ

na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Henryka Rupik

PZU ¯ycie SA, oszczêdzaj¹cego lub uposa¿onego uznawane bêd¹ za 
skutecznie dorêczone.

§ 40

1. Skargi i za¿alenia mog¹ byæ wnoszone w formie pisemnej do ka¿dej 
jednostki PZU ¯ycie SA w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê osoby 
wnosz¹cej i przedmiotu skargi lub za¿alenia.

2. Skargi i za¿alenia s¹ rozpatrywane przez jednostki terenowe wy¿szego 
szczebla lub Centralê PZU ̄ ycie SA zgodnie z zakresem ich dzia³ania.

3. PZU ¯ycie SA rozpatruje skargê lub za¿alenie niezw³ocznie, jednak nie 
póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej 
odpowiedzi, a w przypadku niemo¿noœci ich rozpatrzenia w powy¿szym 
terminie zawiadamia pisemnie wnosz¹cego o przyczynie zw³oki i nowym 
terminie rozpatrzenia. 

4. Z tytu³u umowy przys³uguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika 
Ubezpieczonych.

§ 41

1. Niniejsze ogólne warunki wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2007 roku 
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pocz¹wszy od 
tej daty.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ 
nr UZ/325/2007 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ 
na  ̄ ycie  SA  z  dnia  4  lipca  2007  roku.

§ 38

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

§ 39

1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oœwiadczenia maj¹ce zwi¹zek z umo-
w¹ kierowane do PZU ¯ycie SA wymagaj¹ dla swej skutecznoœci 
zachowania formy pisemnej lub innej formy, na któr¹ PZU ̄ ycie SA udzieli³ 
pisemnej zgody. Wszelkie powiadomienia, wnioski i oœwiadczenia kiero-
wane do PZU ¯ycie SA wywieraj¹ skutek prawny wobec PZU ¯ycie SA 
z chwil¹ dorêczenia, z zastrze¿eniem ust. 4.

2. Wszystkie dokumenty zwi¹zane z umow¹ powinny byæ wype³nione prawi-
d³owo i ca³kowicie przy u¿yciu obowi¹zuj¹cych formularzy PZU ̄ ycie SA, 
podpisane przez uprawnione osoby.

3. Wszelkie zawiadomienia, oœwiadczenia i wnioski PZU ¯ycie SA doty-
cz¹ce umowy sk³adane s¹ na piœmie lub w innej dozwolonej prawem 
formie uzgodnionej z oszczêdzaj¹cym. 

4. Strony obowi¹zane s¹ informowaæ o ka¿dej zmianie adresów. Powia-
domienia, wnioski i oœwiadczenia wysy³ane na ostatnio podany adres 

PZU¯ 8600/3
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin okreœla zasady i cele funkcjonowania funduszy 
oferowanych przez PZU ̄ ycie SA.

2. Postanowienia regulaminu s¹ wspólne dla wszystkich fundu-
szy oferowanych przez PZU ¯ycie SA w ramach indywidual-
nego ubezpieczenia na ¿ycie zwi¹zanego z ubezpieczenio-
wym funduszem kapita³owym IKE PZU ̄ ycie. 

3. Okreœlenia, które zosta³y zdefiniowane w ogólnych warun-
kach ubezpieczenia, u¿ywane s¹ w regulaminie w takim 
samym znaczeniu.

FUNDUSZE

§ 2

1. Cel oraz stopieñ ryzyka inwestycyjnego funduszy zosta³ 
okreœlony w strategii inwestycyjnej, stanowi¹cej za³¹cznik 
do regulaminu.

2. PZU ¯ycie SA mo¿e zaoferowaæ nowe fundusze oraz 
likwidowaæ fundusze.

3. PZU ¯ycie SA odpowiada za nale¿yt¹ starannoœæ 
w zarz¹dzaniu funduszem w oparciu o przyjêt¹ dla danego 
funduszu strategiê inwestycyjn¹.

4. PZU ¯ycie SA nie odpowiada za ryzyko inwestycyjne zwi¹-
zane z wybranym przez oszczêdzaj¹cego funduszem. 

WARTOŒÆ FUNDUSZU 

§ 3

1. Wartoœæ funduszy jest wyliczana w ka¿dym dniu wyceny. 
2. Wartoœæ funduszu w dniu wyceny wyliczana jest w oparciu 

o sumê wartoœci wszystkich aktywów funduszu wyznaczon¹ 
zgodnie z zasadami okreœlonymi w przepisach o rachunkowo-
œci i pomniejszan¹ o op³atê z tytu³u zarz¹dzania funduszem.

3. W zakresie dozwolonym prawem PZU ¯ycie SA zastrzega 
sobie prawo pomniejszania wartoœci danego funduszu 
o kwotê podatków obci¹¿aj¹cych PZU ¯ycie SA w zwi¹zku 
z aktywami funduszu.

UDZIA£Y JEDNOSTKOWE

§ 4

1. Ka¿dy fundusz podzielony jest na udzia³y jednostkowe 
o jednakowej wartoœci. 

2. Wartoœæ udzia³u jednostkowego ustalana jest ka¿dorazowo 
na dzieñ wyceny i pozostaje niezmienna od dnia wyceny 
do dnia poprzedzaj¹cego nastêpny dzieñ wyceny w³¹cznie.

NABYCIE UDZIA£ÓW JEDNOSTKOWYCH 

§ 5

1. Nabycie udzia³ów jednostkowych nastêpuje w dniu wyceny, 
na warunkach okreœlonych w ogólnych warunkach ubezpie-
czenia.

2. Nabycie udzia³ów jednostkowych w funduszu powoduje 
nabycie jednostek uczestnictwa w odpowiednim funduszu 
inwestycyjnym okreœlonym w strategii inwestycyjne stano-
wi¹cej za³¹cznik do regulaminu, po czym udzia³y jednostkowe 
s¹ zapisywane na rachunku oszczêdzaj¹cego.

3. Udzia³y jednostkowe nabywane s¹ wed³ug wartoœci udzia³u 
jednostkowego, obliczonej na dzieñ wyceny.

4. W celu obliczenia liczby udzia³ów jednostkowych danego fun-
duszu, które bêd¹ przekazane na rachunek oszczêdza-
j¹cego:
1) oblicza siê wartoœæ alokowanej sk³adki w danym fundu-

szu,
2) wartoœæ alokowanej sk³adki dzieli siê przez wartoœæ 

udzia³u jednostkowego danego funduszu obowi¹zuj¹c¹ 
na dzieñ wyceny, w którym nastêpuje nabycie udzia³ów 
jednostkowych.

5. Fundusz mo¿e zawiesiæ nabywanie udzia³ów jednostkowych.

§ 6

1. W ramach rachunku IKE oszczêdzaj¹cemu przys³uguje 
prawo do podzia³u inwestycyjnej czêœci sk³adki pomiêdzy 
fundusze. W tym celu oszczêdzaj¹cy mo¿e dokonaæ wyboru 
jednego z dwóch programów inwestowania: programu 
rekomendowanego lub programu indywidualnego. 

2. W przypadku dokonania przez oszczêdzaj¹cego wyboru 
rekomendowanego programu inwestowania podzia³ inwesty-
cyjnej czêœci sk³adki na poszczególne fundusze uzale¿niony 
jest od wieku oszczêdzaj¹cego i realizowany zgodnie 
z poni¿sz¹ tabel¹. 

Kod warunków: FKIP33

Regulamin funduszy
Za³¹cznik do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na ¿ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym 
funduszem kapita³owym IKE PZU ¯ycie

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%



3. W przypadku programu rekomendowanego w ka¿dym roku, w pierwszym 
dniu wyceny przypadaj¹cym po 31 sierpnia, dokonywana jest zamiana 
udzia³ów jednostkowych zapewniaj¹ca uzyskanie procentowego podzia³u 
œrodków ulokowanych w poszczególnych funduszach, przewidzianego dla 
oszczêdzaj¹cych, które w danym roku kalendarzowym osi¹gnê³y lub 
osi¹gn¹ wiek podany w tabeli. 

§ 7

1. Oszczêdzaj¹cy, który wskaza³ indywidualny program inwestowania, 
dokonuje wyboru funduszy, do których bêd¹ wnoszone inwestycyjne 
czêœci sk³adki. Oszczêdzaj¹cy dokonuje wyboru co najmniej jednego 
funduszu.

2. Wskazany przez oszczêdzaj¹cego sposób podzia³u inwestycyjnej czêœci 
sk³adki w poszczególnych funduszach powinien byæ okreœlony procentowo 
z dok³adnoœci¹ do 1% oraz stanowiæ ³¹cznie 100%. 

3. W przypadku programu indywidualnego w ka¿dym roku, w pierwszym
dniu wyceny przypadaj¹cym po 31 sierpnia, dokonywana jest zamia-
na udzia³ów jednostkowych zapewniaj¹ca uzyskanie procentowego 
podzia³u œrodków ulokowanych w poszczególnych funduszach, zgod-
nego z aktualnie obowi¹zuj¹cym sposobem podzia³u, o którym mowa
 w ust. 1.

§ 8

W ramach rachunku dodatkowego oszczêdzaj¹cemu przys³uguje prawo 
wskazania jednego funduszu, w którym inwestowane bêd¹ inwestycyjne 
czêœci sk³adek przekraczaj¹ce limit okreœlony w ustawie o IKE. 

§ 9

1. Oszczêdzaj¹cy mo¿e dokonaæ zmiany podzia³u inwestycyjnej czêœci 
sk³adki polegaj¹cej w szczególnoœci na:
1) zmianie programu inwestowania, 
2) zmianie procentowego podzia³u œrodków lokowanych w poszcze-

gólnych funduszach w ramach indywidualnego programu oszczêdza-
nia lub 

3) zmianie funduszu w ramach rachunku dodatkowego.
2. Zmiana podzia³u inwestycyjnej czêœci sk³adki ma zastosowanie 

do wszystkich przekazanych oraz kolejnych sk³adek po otrzymaniu przez 
PZU  ̄ ycie  SA  dyspozycji  oszczêdzaj¹cego.

3. Za zmianê podzia³u inwestycyjnej czêœci sk³adki PZU ¯ycie SA pobiera 
op³atê w wysokoœci okreœlonej we wniosku i potwierdzonej w potwier-
dzeniu zawarcia umowy.

UMORZENIE UDZIA£ÓW JEDNOSTKOWYCH

§ 10

1. Umorzenie udzia³ów jednostkowych nastêpuje w dniu wyceny w przypad-
kach przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz regula-

minie, w terminach i na warunkach w nich okreœlonych.
2. Umorzenie udzia³ów jednostkowych powoduje odkupienie odpowiedniej 

liczby jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 
3. Udzia³y jednostkowe umarzane s¹ wed³ug wartoœci udzia³u jednostkowego 

obliczonego na dzieñ wyceny. 
4. W celu obliczenia wartoœci umarzanych udzia³ów jednostkowych:

1) mno¿y siê liczbê umarzanych udzia³ów jednostkowych w danym 
funduszu przez wartoœæ udzia³u jednostkowego na dzieñ wyceny, 
w którym nastêpuje umorzenie udzia³ów jednostkowych,

2) sumuje siê wartoœci umorzonych udzia³ów jednostkowych w poszcze-
gólnych funduszach.

LIKWIDACJA FUNDUSZU

§ 11

1. PZU ̄ ycie SA przys³uguje prawo likwidacji funduszu.
2. W terminie 90 dni przed dniem likwidacji PZU ¯ycie SA zawiadamia 

oszczêdzaj¹cego o planowanej likwidacji funduszu i wzywa oszczêdza-
j¹cego do z³o¿enia dyspozycji przeznaczenia œrodków, stanowi¹cych 
wartoœæ posiadanych udzia³ów jednostkowych likwidowanego funduszu.

3. Dyspozycjê przeznaczenia œrodków nale¿y dorêczyæ PZU ¯ycie SA nie 
póŸniej ni¿ na 14 dni przed dniem likwidacji funduszu. Za realizacjê 
dyspozycji przeniesienia œrodków do innego funduszu PZU ¯ycie SA nie 
pobiera op³aty. 

4. Dniem likwidacji funduszu jest dzieñ wyceny, w którym nastêpuje umo-
rzenie wszystkich udzia³ów jednostkowych likwidowanego funduszu. 

5. Je¿eli dyspozycja, o której mowa w ust. 3, nie zostanie dorêczona 
PZU ¯ycie SA w terminie 14 dni przed dniem likwidacji, PZU ¯ycie SA 
dokonuje przeniesienia œrodków na fundusz lub fundusze wskazane 
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2. 

ZAOKR¥GLENIA

§ 12

Kwoty i wartoœci wymienione w niniejszym regulaminie ustala siê 
z dok³adnoœci¹ do drugiego miejsca po przecinku, z tym ¿e liczbê udzia³ów 
jednostkowych ustala siê z dok³adnoœci¹ do 4 miejsc po przecinku.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie maj¹ zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o IKE, ustawy o dzia³alnoœci ubezpie-
czeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2007 roku i ma 
zastosowanie do umów zawieranych pocz¹wszy od tej daty.

PZU¯ 8607/3
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Prezes Zarz¹du
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Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu funduszy stanowi¹cego za³¹cznik do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia
na ¿ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym IKE PZU ¯ycie

PZU¯ 8608/3

 1.    FUNDUSZE MO¯LIWE DO WYBORU W RAMACH RACHUNKU IKE

Fundusz Gotówkowy4.

6.

5. Fundusz Akcji Nowa Europa

Fundusz Zrównowa¿ony

ZZP12

ZZI07

ZZZ19

2.    FUNDUSZE MO¯LIWE DO WYBORU W RAMACH RACHUNKU DODATKOWEGO
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Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu funduszy stanowi¹cego za³¹cznik do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia
na ¿ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym IKE PZU ¯ycie

PZU¯ 8619/2

Strategia inwestycyjna funduszy

1. CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartoœci aktywów 
w wyniku wzrostu wartoœci lokat funduszu. Realizuj¹c cel 
inwestycyjny, fundusz lokuje 100% aktywów w jednostki 
uczestnictwa odpowiedniego funduszu inwestycyjnego, zgodnie 
z pkt 2. Wartoœci udzia³ów jednostkowych funduszu odpowiadaj¹ 
wartoœciom jednostek uczestnictwa odpowiedniego funduszu 
inwestycyjnego. Szczegó³owy opis polityki inwestycyjnej 
funduszy inwestycyjnych zawieraj¹ obowi¹zuj¹ce prospekty 

informacyjne tych funduszy, dostêpne na stronie internetowej 
www.pzu.pl. 

2. KRYTERIA DOBORU AKTYWÓW
STANOWI¥CYCH POKRYCIE FUNDUSZU.
ZASADY DYWERSYFIKACJI AKTYWÓW

Aktywa funduszu mog¹ stanowiæ wy³¹cznie jednostki 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego:

Nazwa funduszu inwestycyjnego, 
do którego lokowane s¹ aktywa funduszu

PZU FIO Akcji Krakowiak

PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek

PZU FIO Papierów D³u¿nych Polonez

3. LIKWIDACJA FUNDUSZU

W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego PZU ¯ycie SA 
zlikwiduje fundusz, który lokuje aktywa w likwidowany fundusz 
inwestycyjny na podstawie §11 Regulaminu.

4. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Niniejsza strategia wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2007 roku
i ma zastosowanie do umów zawieranych pocz¹wszy od tej daty.
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