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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ �.

�.  Niniejszy regulamin stosuje si´ do umów indywi-
dualnego ubezpieczenia na ˝ycie zwiàzanego z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ra-
mach którego prowadzone sà Indywidualne Konta 
Emerytalne (IKE), zgodnie z ustawà o IKE. 

2.  Niniejszy dokument stanowi regulamin Êwiadczenia 
usług drogà elektronicznà, o którym mowa w art. 8 
ust. � ustawy z dnia �8 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu 
usług drogà elektronicznà (Dz.U. Nr �44, poz. 
�204, z póên. zm.).

3.  Przyj´cie przez PZU ˚ycie SA lub wskazany przez 
niego podmiot oÊwiadczenia oszcz´dzajàcego o 
wyra˝eniu zgody na składanie zleceƒ i dyspozycji 
za poÊrednictwem Êrodków porozumiewania si´ 
na odległoÊç, zgodnie z regulaminem, jest równo-
znaczne z zawarciem z PZU ˚ycie SA umowy o 
składanie zleceƒ i dyspozycji za poÊrednictwem 
telefonu i internetu (zwanej dalej „Umowà”), w 
tym z udzieleniem PZU ˚ycie SA pełnomocnictwa 
do wystawiania pisemnych zleceƒ na podstawie 
otrzymanych od oszcz´dzajàcego dyspozycji, z 
prawem udzielania dalszych pełnomocnictw pra-
cownikom PZU ̊ ycie SA lub jednostce obsługujàcej 
ubezpieczenie.

§ 2.

�. U˝yte w regulaminie okreÊlenia oznaczajà:

�)  fundusz – ubezpieczeniowy fundusz kapita-
łowy stanowiàcy wydzielonà rachunkowo oraz 
odr´bnie inwestowanà cz´Êç aktywów PZU 
˚ycie SA tworzonà z alokowanych cz´Êci skła-
dek, zarzàdzany według okreÊlonej strategii 
inwestycyjnej, 

2)  jednostka obsługujàca ubezpieczenie – pod-
miot prowadzàcy centralnà obsług´ indywidual-
nego ubezpieczenia na ˝ycie zwiàzanego z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym IKE PZU 
˚ycie,

3)  oszcz´dzajàcy – osob´ fizycznà, która za-
warła umow´ z PZU ˚ycie SA i której ˝ycie 
jest przedmiotem ubezpieczenia oraz która 
gromadzi Êrodki na rachunku IKE i rachunku 
dodatkowym,

4)  kod PIN – ciàg co najmniej czterech znaków 
numerycznych, identyfikujàcy i potwierdzajàcy 
to˝samoÊç oszcz´dzajàcego podczas składania 
zleceƒ i dyspozycji za poÊrednictwem telefonu  
i internetu,

5)  PZU ˚ycie SA – Powszechny Zakład Ubez-
pieczeƒ na ˚ycie Spółka Akcyjna,

6)  rachunek dodatkowy – ewidencj´ udziałów 
jednostkowych, prowadzonà dla oszcz´dzajà-
cego, nabytych z inwestycyjnej cz´Êci składki 
przekraczajàcej limit przewidziany w ustawie o 
IKE,

7)  rachunek IKE – ewidencj´ udziałów jednost-
kowych, prowadzonà dla oszcz´dzajàcego, 
nabytych z inwestycyjnej cz´Êci składki do 
wysokoÊci limitu przewidzianego w ustawie o 
IKE; rachunek IKE stanowi indywidualne konto 
emerytalne oszcz´dzajàcego w rozumieniu 
ustawy o IKE,

8)  Êrodki porozumiewania si´ na odległoÊç 
– telefon oraz internet,

9)  udziały jednostkowe – jednostki o równej 
wartoÊci słu˝àce do ustalenia proporcjonalnego 
udziału oszcz´dzajàcego w danym funduszu.

2.  Je˝eli niniejszy regulamin nie stanowi odmien- 
nie, okreÊlenia, które zostały zdefiniowane w ogól- 
nych warunkach indywidualnego ubezpieczenia 
na ˝ycie zwiàzanego z ubezpieczeniowym fun- 
duszem kapitałowym IKE PZU ˚ycie, u˝ywane sà 
w niniejszym regulaminie w takim samym znacze-
niu.

§ 3.

Przez telefon i internet mo˝na składaç nast´pujàce 
zlecenia i dyspozycje:

�) zamówienia odpowiedniego druku:

a) formularza zmian danych osobowych,

b)  formularza zmian sposobu gromadzenia Êrod- 
ków,

c)  wniosku o wypłat´ z rachunku IKE / wypłat´ 
transferowà z rachunku IKE / zwrot z rachunku 
IKE / wypłat´ z rachunku dodatkowego,

d) zgłoszenia zgonu,
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Regulamin składania zleceƒ i dyspozycji za poÊrednictwem 
Êrodków porozumiewania si´ na odległoÊç
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e)  innych formularzy stosowanych w obsłudze ubezpieczenia 
IKE PZU ˚ycie;

2)  wysyłki informacji o stanie rachunku IKE / rachunku dodat-
kowego na adres do korespondencji aktualnie posiadany 
przez PZU ˚ycie SA dla umowy IKE;

3)  sprawdzenia daty i rodzaju zrealizowanych zleceƒ oraz ceny 
udziału jednostkowego na dzieƒ realizacji danego zlecenia;

4)  potwierdzenia danych osobowych i adresowych oraz zmian 
dokonanych na podstawie przesłanych formularzy;

5)  uzyskania informacji o numerze rachunku bankowego, na 
który nale˝y dokonywaç wpłat składek, oraz o korespon-
dencji wysłanej / otrzymanej przez oszcz´dzajàcego;

6)  zablokowania / nadania nowego kodu PIN;

7)  blokady / odwołania blokady składania zleceƒ i dyspozycji 
za poÊrednictwem telefonu i internetu;

8)  wysyłki blankietów opłaty składek;

9)  sprawdzenia stanu rachunku IKE lub rachunku dodatkowe-
go oraz wysokoÊci zrealizowanych zleceƒ;

�0)  zmiany programu inwestowania;

��)  zmiany podziału wpłat pomi´dzy funduszami w ramach 
indywidualnego programu inwestowania;

�2)  zmiany funduszu, w którym lokowane sà Êrodki prze-
wy˝szajàce roczny limit wpłat na rachunek IKE;

�3)  zmiany wybranych danych osobowych;

�4)  zmiany kodu PIN;

�5)  wypłaty z rachunku dodatkowego.

WARUNKI SKŁADANIA ZLECE¡ I DYSPOZYCJI

§ 4.

�.  Oszcz´dzajàcy mo˝e składaç zlecenia i dyspozycje za 
poÊrednictwem telefonu i internetu po zawarciu Umowy.

2.  Przy składaniu zleceƒ i dyspozycji przez telefon i internet 
oszcz´dzajàcy posługuje si´ kodem PIN nadanym przez 
PZU ˚ycie SA, z zastrze˝eniem ust. 3.

3.  W przypadku składania zleceƒ i dyspozycji za poÊred-
nictwem telefonu dyspozycje i zlecenia wymienione w 
§ 3. pkt. �-8 mogà byç składane przez oszcz´dzajàcego 
bez u˝ycia kodu PIN, po podaniu odpowiednich danych 
pozwalajàcych na zidentyfikowanie oszcz´dzajàcego.

4.  Oszcz´dzajàcy mo˝e zadeklarowaç wol´ składania zleceƒ 
i dyspozycji za pomocà Êrodków porozumiewania si´ na 
odległoÊç na Wniosku o zawarcie umowy lub w innym 
oÊwiadczeniu zło˝onym na piÊmie bàdê telefonicznie.

5.  Oszcz´dzajàcy, który deklaruje wol´ składania zleceƒ 
i dyspozycji za pomocà Êrodków porozumiewania si´ na 
odległoÊç, otrzyma niniejszy regulamin, a po zawarciu 
Umowy otrzyma kod PIN.

6.  Oszcz´dzajàcy mo˝e wyraziç zgod´ na składanie zleceƒ 
i dyspozycji za pomocà Êrodków porozumiewania si´ na 
odległoÊç, która jest warunkiem zawarcia Umowy, w pi-
semnym oÊwiadczeniu bàdê telefonicznie.

7.  Zgoda, o której mowa w ust. 6, dotyczy rachunku IKE 
oraz rachunku dodatkowego prowadzonych dla danego 
oszcz´dzajàcego.

8.  Składanie przez oszcz´dzajàcego zleceƒ i dyspozycji mo˝-
liwe jest jedynie za pomocà Êrodków porozumiewania si´ 
wybranych w ostatnim zło˝onym przez oszcz´dzajàcego 
oÊwiadczeniu woli.

9.  W przypadku braku wskazania Êrodka porozumiewania si´ 
uwa˝a si´, ˝e zgoda dotyczy składania zleceƒ i dyspozycji 
zarówno za pomocà telefonu, jak i internetu.

§ 5.

�.  Kod PIN nadawany jest łàcznie dla rachunku IKE oraz 
rachunku dodatkowego.

2.  Przy u˝yciu kodu PIN oszcz´dzajàcy mo˝e składaç zlece-
nia i dyspozycje wymienione w § 3., z zastrze˝eniem § 4. 
ust. 3.

3.  Kod PIN drukowany jest w sposób gwarantujàcy poufnoÊç 
i przesyłany oszcz´dzajàcemu pocztà, listem zwykłym. 
Je˝eli oszcz´dzajàcy ma wàtpliwoÊci co do bezpieczeƒstwa 
kodu, mo˝e otrzymaç nowy kod PIN.

4.  W przypadku zgłoszenia utraty kodu PIN nadanego 
oszcz´dzajàcemu składanie za poÊrednictwem telefonu i 
internetu zleceƒ i dyspozycji, dla których wydany był kod 
PIN, zostaje zablokowane do momentu nadania nowego 
kodu PIN.

5.  Nowy kod PIN oszcz´dzajàcy mo˝e otrzymaç po zło˝eniu 
dyspozycji zablokowania / nadania nowego kodu PIN.

6.  Oszcz´dzajàcy mo˝e ustanowiç / odwołaç blokad´ skła-
dania zleceƒ i dyspozycji za poÊrednictwem telefonu i 
internetu.

7.  Ustanowienie / odwołanie blokady składania zleceƒ i dys- 
pozycji za poÊrednictwem telefonu i internetu, o której 
mowa w ust. 6, mo˝e byç uzale˝nione od podania przez 
oszcz´dzajàcego dodatkowych danych identyfikacyjnych. 
W przypadku braku potwierdzenia dodatkowych danych 
identyfikacyjnych dyspozycja nie zostanie przyj´ta.

8.  Oszcz´dzajàcy mo˝e samodzielnie dokonaç zmiany kodu 
PIN pod warunkiem posiadania aktywnego kodu PIN. 
Zmiana dokonywana jest przez telefon i internet, gdy 
spełniony jest warunek identyfikacji aktualnie posiadanym 
kodem PIN.

9.  Dost´p do składania zleceƒ i dyspozycji przez telefon i 
internet mo˝e zostaç ograniczony, je˝eli wymagajà tego 
wzgl´dy bezpieczeƒstwa lub inne okolicznoÊci niezale˝ne 
od PZU ˚ycie SA. Ograniczenie zostanie zniesione na-
tychmiast po usuni´ciu przyczyny niedost´pnoÊci.
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WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA

§ 6.

PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody spo-
wodowane:

�)  wykonaniem zlecenia lub dyspozycji zło˝onych za poÊredni-
ctwem telefonu lub internetu przez osob´ nieuprawnionà, 
jeÊli zlecenie lub dyspozycja zło˝one zostały w sposób 
zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu,

2)  wykonaniem zlecenia lub dyspozycji zło˝onych w sposób 
zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu, zgod-
nie z ich treÊcià,

3)  utratà kodu PIN przez oszcz´dzajàcego do momentu 
ustanowienia blokady składania zleceƒ i dyspozycji za 
poÊrednictwem telefonu i internetu,

4)  niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem dyspozycji 
lub zlecenia zło˝onych przez telefon lub internet, jeÊli spo-
wodowane zostało to wadà teletransmisyjnà, technicznà 
lub awarià urzàdzeƒ, przerwaniem połàczenia albo nie-
nale˝ytà jakoÊcià transmisji,

5)  działaniem siły wy˝szej, przez które rozumie si´ zdarzenia 
nadzwyczajne zewn´trzne i niemo˝liwe do przewidzenia, a w 
przypadku ich przewidzenia – niemo˝liwe do zapobie˝enia.

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZÑCE 
SKŁADANIA DYSPOZYCJI I ZLECE¡
ZA POÂREDNICTWEM TELEFONU I INTERNETU

§ 7.

�.  Zlecenia i dyspozycje za poÊrednictwem internetu mogà 
byç składane codziennie przez całà dob´ pod adresem 
internetowym przekazywanym wraz z kodem PIN. 

2.  W celu zło˝enia zlecenia lub dyspozycji oszcz´dzajàcy po 
połàczeniu si´ z adresem internetowym, o którym mowa w 
ust. �, wybiera opcj´ „Logowanie” oraz w celach identyfi-
kacyjnych wprowadza numer umowy IKE oraz kod PIN.

3.  JeÊli identyfikacja oszcz´dzajàcego przebiegła poprawnie, 
oszcz´dzajàcy wybiera rodzaj zlecenia lub dyspozycji, 
jakie zamierza zło˝yç, i wpisuje odpowiednie dane w rub-
rykach szablonu pojawiajàcego si´ na ekranie komputera.

4.  Za dat´ i godzin´ zło˝enia zlecenia lub dyspozycji przyjmu-
je si´ dat´ i godzin´, jaka zostanie wyÊwietlona na ekranie 
komputera oszcz´dzajàcego i tym samym zarejestrowana 
w systemie po zatwierdzeniu zlecenia lub dyspozycji przez 
oszcz´dzajàcego.

5.  Zło˝one zlecenie lub dyspozycja nie zostanà zrealizowane 
w przypadku:

�)  gdy podane dane nie sà zgodne z aktualnymi danymi 
oszcz´dzajàcego posiadanymi przez PZU ˚ycie SA, 

2)  gdy zło˝ona dyspozycja lub zlecenie budzà wàtpliwoÊci co 
do ich treÊci lub autentycznoÊci,

3)  przerw w łàcznoÊci, przerw w dostawie pràdu, uszkodzeƒ i 
wad urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz systemów zasila-
nia lub sprz´tu komputerowego, 

4)  działania siły wy˝szej, przez które rozumie si´ zdarzenia 
nadzwyczajne zewn´trzne i niemo˝liwe do przewidze-
nia, a w przypadku ich przewidzenia – niemo˝liwe do 
zapobie˝enia.

6.  Oszcz´dzajàcy, składajàc zlecenie lub dyspozycj´ za poÊ-
rednictwem internetu, zobowiàzany jest do przestrzegania 
zakazu przekazywania informacji o charakterze bezpraw-
nym.

§ 8.

�.  Składanie dyspozycji i zleceƒ za poÊrednictwem telefonu 
mo˝liwe jest jedynie w przypadku posługiwania si´ apara-
tem telefonicznym z funkcjà wybierania tonowego. 

2.  Zlecenia i dyspozycje składane przez telefon przyjmowane 
sà w dni robocze w godzinach pracy infolinii, pod numerem 
telefonu przekazywanym wraz z kodem PIN.

3.  Oszcz´dzajàcy składajàcy zlecenie lub dyspozycj´ zobo-
wiàzany jest podaç co najmniej nast´pujàce informacje: 
numer umowy IKE oraz kod PIN, z zastrze˝eniem § 4. ust. 
3. Numer umowy IKE oraz kod PIN podawany jest przy 
u˝yciu klawiatury telefonu.

4.  W razie wàtpliwoÊci co do to˝samoÊci osoby składajàcej 
zlecenie osoba przyjmujàca zlecenie lub dyspozycj´ mo˝e 
poprosiç o podanie dodatkowych danych identyfikacyjnych.

5.  W przypadku dalszych wàtpliwoÊci lub braku potwierdze-
nia dodatkowych danych identyfikacyjnych zlecenie lub 
dyspozycja nie zostanà przyj´te, a połàczenie zostanie 
zakoƒczone.

6.  JeÊli identyfikacja oszcz´dzajàcego przebiegła popraw-
nie, oszcz´dzajàcy podaje rodzaj zlecenia lub dyspozycji 
albo inne dane umo˝liwiajàce poprawnà realizacj´ dys-
pozycji lub zlecenia.

7.  Do czasu potwierdzenia zlecenia lub dyspozycji oszcz´dza-
jàcy mo˝e zrezygnowaç z ich składania lub wprowadzaç 
zmiany do ich treÊci. Ka˝da zmiana treÊci zlecenia lub dys-
pozycji wymaga potwierdzenia. Zlecenie lub dyspozycj´ 
uwa˝a si´ za przyj´te dopiero po ostatecznym potwierdze-
niu ich treÊci przez oszcz´dzajàcego.

8.  Po zakoƒczeniu składania zlecenia lub dyspozycji i potwier-
dzeniu ich treÊci przez oszcz´dzajàcego osoba przyjmujàca 
podaje dat´ oraz dokładnà godzin´ przyj´cia dyspozycji lub 
zlecenia.

9.  JeÊli w trakcie składania zlecenia lub dyspozycji nastàpi 
przerwanie połàczenia przed potwierdzeniem treÊci oraz 
przed podaniem przez osob´ przyjmujàcà daty i godziny 
zło˝enia dyspozycji lub zlecenia, uznaje si´, i˝ zlecenie lub 
dyspozycja nie zostały zło˝one.

3

Pzu0659253-Reg_Zlecen_A4.indd   3 10/31/06   11:32:42 AM



4

�0.  Połàczenie telefoniczne jest nagrywane i w przypadku 
wàtpliwoÊci nagranie stanowi dowód dotyczàcy treÊci 
zło˝onej dyspozycji lub zlecenia. Osoba przyjmujàca 
mo˝e odmówiç przyj´cia zlecenia lub dyspozycji, gdy 
jakoÊç połàczenia mo˝e spowodowaç zniekształcenie 
przekazywanych treÊci.

POST¢POWANIE REKLAMACYJNE

§ 9.

�.  Oszcz´dzajàcemu przysługuje prawo zło˝enia reklamacji 
(skargi) dotyczàcej niewykonania lub nienale˝ytego wyko-
nania zlecenia lub dyspozycji.

2.  Reklamacje, o których mowa w ust. �, mogà byç składa-
ne telefonicznie, przesyłane pocztà na adres jednostki 
obsługujàcej ubezpieczenie lub na adres e-mailowy po-
dany na stronie internetowej PZU ˚ycie SA. W przypadku 
gdy jest to zasadne, do reklamacji powinny byç dołàczone 
kopie dokumentów, których reklamacja dotyczy, lub zeska-
nowane obrazy tych dokumentów.

3.  Reklamacja powinna okreÊlaç dane identyfikacyjne oszcz´-
dzajàcego (nr umowy IKE i nr PESEL lub nr NIP, lub seri´ 
i nr dokumentu to˝samoÊci), dodatkowe dane osobowe i 
kontaktowe oraz  przedmiot reklamacji.

4.  PZU ˚ycie SA rozpatruje zło˝onà reklamacj´ niezwłocznie, 
jednak nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, 
a w przypadku niemo˝noÊci jej rozpatrzenia w powy˝szym 
terminie zawiadamia o tym pisemnie oszcz´dzajàcego z 
podaniem przyczyny zwłoki i nowego terminu rozpatrzenia, 
z zastrze˝eniem ust. 5.

5.  O ile oszcz´dzajàcy w treÊci reklamacji nie wska˝e formy prze-
kazania decyzji jej dotyczàcej, odpowiedê zostanie przekaza- 
na w ten sam sposób, w jaki wpłyn´ła do PZU ˚ycie SA, tj.: 

�) telefonicznie,

2)  listem zwykłym wysłanym na aktualny adres do korespon-
dencji lub na adres wskazany w treÊci reklamacji,

3)  listem wysłanym na adres e-mailowy w przypadku rekla-
macji przesłanej w ten sposób, w której treÊci oszcz´dza-
jàcy nie wskazał innego sposobu przekazania informacji 
o sposobie jej rozpatrzenia.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ �0.

�.  Postanowienia niniejszego regulaminu mogà ulec zmianie. 
Wszelkie zmiany postanowieƒ regulaminu dor´czane sà 
oszcz´dzajàcemu na piÊmie lub w innej formie uzgodnionej 
z oszcz´dzajàcym. Pismo skierowane pod ostatnio podany 
adres do korespondencji wywiera skutki prawne z chwilà 
dor´czenia albo po upływie 30 dni od daty wysłania.

2.  Oszcz´dzajàcy, który nie wyra˝a zgody na zmian´ posta-
nowieƒ regulaminu, mo˝e w terminie �4 dni od otrzymania 
listu, o którym mowa w ust. �, zło˝yç oÊwiadczenie o nie-
wyra˝eniu zgody na zmian´ regulaminu. Zło˝enie takiego 
oÊwiadczenia oznacza natychmiastowe rozwiàzanie Umo-
wy.

3.  Rozwiàzanie Umowy mo˝e nastàpiç tak˝e poprzez jej 
wypowiedzenie przez któràkolwiek ze stron w terminie �4 
dni od daty dor´czenia powiadomienia o wypowiedzeniu 
Umowy, przesłanego drugiej stronie listem poleconym. 
Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewa˝noÊci. 

4.  Umowa wygasa w przypadku:

�)  zmiany zapisów w ogólnych warunkach indywidualnego 
ubezpieczenia na ˝ycie zwiàzanego z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym IKE PZU ˚ycie uniemo˝liwiajàcej 
składanie zleceƒ i dyspozycji za poÊrednictwem telefonu i 
internetu,

2)  rozwiàzania umowy indywidualnego ubezpieczenia na 
˝ycie zwiàzanego z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym IKE PZU ˚ycie.

5.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie majà zasto-
sowanie ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia 
na ˝ycie zwiàzanego z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym IKE PZU ˚ycie, przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o IKE, ustawy o działalnoÊci ubezpieczeniowej, 
ustawy o Êwiadczeniu usług drogà elektronicznà oraz inne 
stosowne przepisy prawa.

6.  Zlecenia i dyspozycje oraz oÊwiadczenie o wyra˝eniu 
zgody składane za poÊrednictwem telefonu sà nagrywane 
i przechowywane dla celów dowodowych przez okres 5 
lat, liczàc od dnia � stycznia nast´pnego roku po roku, w 
którym zakoƒczyła si´ umowa ubezpieczenia. Zlecenia 
i dyspozycje składane za poÊrednictwem internetu sà 
utrwalane i przechowywane dla celów dowodowych przez 
okres 5 lat, liczàc od dnia � stycznia nast´pnego roku po 
roku, w którym zakoƒczyła si´ umowa ubezpieczenia.

7.  Niniejszy regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem �5 listopa-
da 2006 roku i ma zastosowanie do umów zawieranych 
poczàwszy od � wrzeÊnia 2004 roku.
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