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OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ 

„PAKIET ŻYCIE ” 

  

(tekst jednolity na dzień 13 kwietnia 2015 roku, kod ubezpieczenia: PZ-2015-V1 ) 

 
 

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE  – OWU 

PODSTAWOWE  

 

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia  

Rodzaj informacji Nr postanowienia z Ogólnych 

Warunków Indywidualnego 

Ubezpieczenia na Życie 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania 

i innych świadczeń lub wartość 

wykupu ubezpieczenia 

Artykuł 7 

Wartość wykupu: nie dotyczy 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń uprawniające do 

odmowy wypłaty odszkodowania 

i innych świadczeń lub ich obniżenia 

Artykuł 3 ust. 8 

Artykuł 4 ust. 8 

Artykuł 7 ust. 14 

Artykuł 8  

3. Koszty oraz wszelkie inne obciążenia 

potrącane ze składek 

ubezpieczeniowych, z aktywów 

ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych lub poprzez umorzenie 

jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych 

Nie dotyczy (jedynym obciążeniem 

Ubezpieczającego jest opłacana składka 

ubezpieczeniowa) 

4. Wartość wykupu ubezpieczenia 

w poszczególnych okresach trwania 

ochrony ubezpieczeniowej oraz 

okres, w którym roszczenie o wypłatę 

wykupu nie przysługuje 

Nie dotyczy (Umowa ubezpieczenia nie 

posiada wartości wykupu) 
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OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA  

POWAŻNE ZACHOROWANIE 

 

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia  

Rodzaj informacji Nr postanowienia z Ogólnych 

Warunków Indywidualnego 

Dodatkowego Ubezpieczenia 

„Poważne zachorowanie” 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania 

i innych świadczeń lub wartość 

wykupu ubezpieczenia 

Artykuł 7  

Wartość wykupu: nie dotyczy 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń uprawniające do 

odmowy wypłaty odszkodowania 

i innych świadczeń lub ich obniżenia 

Artykuł 3 ust. 3   

Artykuł 4 ust. 8 

Artykuł 8  

3. Koszty oraz wszelkie inne obciążenia 

potrącane ze składek 

ubezpieczeniowych, z aktywów 

ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych lub poprzez umorzenie 

jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych 

Nie dotyczy (jedynym obciążeniem 

Ubezpieczającego jest opłacana składka 

ubezpieczeniowa) 

4. Wartość wykupu ubezpieczenia 

w poszczególnych okresach trwania 

ochrony ubezpieczeniowej oraz 

okres, w którym roszczenie o wypłatę 

wykupu nie przysługuje 

Nie dotyczy (Umowa ubezpieczenia nie 

posiada wartości wykupu) 
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OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA 

HOSPITALIZACJA 

 

 

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia  

Rodzaj informacji Nr postanowienia z Ogólnych 

Warunków Indywidualnego 

Dodatkowego Ubezpieczenia 

„Hospitalizacja” 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania 

i innych świadczeń lub wartość 

wykupu ubezpieczenia 

Artykuł 6  

Wartość wykupu: nie dotyczy 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń uprawniające do 

odmowy wypłaty odszkodowania 

i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

Artykuł 3 ust. 8 

Artykuł 7  

3. Koszty oraz wszelkie inne 

obciążenia potrącane ze składek 

ubezpieczeniowych, z aktywów 

ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych lub poprzez 

umorzenie jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych 

Nie dotyczy (jedynym obciążeniem 

Ubezpieczającego jest opłacana składka 

ubezpieczeniowa) 

4. Wartość wykupu ubezpieczenia 

w poszczególnych okresach 

trwania ochrony ubezpieczeniowej 

oraz okres, w którym roszczenie o 

wypłatę wykupu nie przysługuje 

Nie dotyczy (Umowa ubezpieczenia nie 

posiada wartości wykupu) 

 

 


