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KARTA PRODUKTU UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
dla Posiadaczy Programu Budowania Kapitału w PKO Banku Polskim SA
Karta Produktu została opracowana przez PKO Bank Polski SA w uzgodnieniu z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Niniejsza Karta Produktu nie stanowi wzorca umownego ani też części ogólnych warunków ubezpieczenia na życie dla Posiadaczy Programu
Budowania Kapitału w PKO Banku Polskim SA uchwalonych przez Ubezpieczyciela w dniu 17 maja 2016 roku, (zwane dalej OWU) ani integralnej
części Umowy ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
i art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie może służyć do wiążącej interpretacji OWU oraz Polisy. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w OWU
oraz w Umowie Ubezpieczenia.
Informacje podstawowe:
Agent Ubezpieczeniowy:

PKO Bank Polski SA, zwany dalej PKO BP.

Ubezpieczyciel:

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej PKO Życie.

Ubezpieczający/Ubezpieczony:

wskazana w Umowie Ubezpieczenia osoba fizyczna, będąca Posiadaczem PBK, która jest objęta ochroną
ubezpieczeniową. Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej, Suma Ubezpieczenia oraz Wysokości Świadczeń:
Zdarzenie ubezpieczeniowe

Wysokość Sumy Ubezpieczenia i Świadczeń w zł w zależności od wybranego
wariantu

Zgon Ubezpieczonego
Zgon Ubezpieczonego będący następstwem
Nieszczęśliwego Wypadku

PBK 1*

PBK 2

PBK 3

10 000

10 000

10 000

-

20 000

40 000

Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy będąca
10 000
30 000
50 000
następstwem Nieszczęśliwego Wypadku**
* W przypadku wariantu PBK 1, zakres ochrony nie obejmuje ryzyka zgonu Ubezpieczonego będącego następstwem Nieszczęśliwego Wypadku
rozumianego jako odrębne ryzyko. Oznacza to, że zgon Ubezpieczonego będący Nieszczęśliwym Wypadkiem mający miejsce w Okresie
Odpowiedzialności, uznany zostanie jako zgon Ubezpieczonego i w przypadku zgonu Ubezpieczonego będącego następstwem Nieszczęśliwego
Wypadku wypłacone zostanie wyłącznie Świadczenie równe Świadczeniu z tytułu zgonu Ubezpieczonego.
**Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego, którego Wiek Wstępu w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia lub Wiek w dniu jej przedłużenia na
kolejny okres przekracza 60 lat nie obejmuje Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego będącej następstwem Nieszczęśliwego
Wypadku.
Składka Ubezpieczeniowa:
Wysokość Składki Ubezpieczeniowej ustalana jest w Umowie Ubezpieczenia. Wysokość Składki Ubezpieczeniowej w Okresie Odpowiedzialności
Ubezpieczającego zależy od wariantu wybranego przez Posiadacza PBK i Wieku Wstępu Ubezpieczonego w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia
lub Wieku Ubezpieczonego w dniu jej przedłużenia na kolejny okres i jest równa kwocie określonej w tabeli poniżej:
Wysokość Składki Ubezpieczeniowej w zł w zależności od wybranego wariantu - Składka
Wiek Wstępu w dniu zawarcia
Ubezpieczeniowa za jeden miesiąc ochrony
Umowy Ubezpieczenia lub
PBK 1
PBK 2
PBK 3
Wiek w dniu jej przedłużenia
na kolejny okres*
18 – 50
10
20
30
51 - 60
20
30
40
61 - 69
30
40
50
*Maksymalny Wiek Wstępu dla Ubezpieczonego nie może przekroczyć 67 lat. Ochrona ubezpieczeniowa będzie kontynuowana do ostatniego
dnia Miesiąca Polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 70 lat.
Okres ubezpieczenia:
Okres ochrony
ubezpieczeniowej





Okres Karencji




Umowę Ubezpieczenia zawiera się na okres 36 miesięcy, ale nie dłużej niż do końca Miesiąca Polisowego, w
którym Ubezpieczony ukończył Wiek 70 lat.
Umowa Ubezpieczenia przedłuża się na kolejny okres 36 miesięcy pod warunkiem, że żadna ze stron Umowy
Ubezpieczenia, w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed zakończeniem obowiązywania Umowy
Ubezpieczenia, nie złoży drugiej stronie oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy Ubezpieczenia.
W przypadku Ubezpieczonych, którzy ukończyli 67 lat w dniu przedłużenia Umowy Ubezpieczenia na kolejny
okres, okres ochrony ubezpieczeniowej trwa do końca Miesiąca Polisowego, w którym Ubezpieczony
ukończy Wiek 70 lat.
Okres Odpowiedzialności rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
Od początku pierwszego Okresu Odpowiedzialności stosowany jest 90 dniowy Okres Karencji mający
zastosowanie dla ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zgonu Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia dla
Ubezpieczonego objętego wariantem PBK 1, określonym w tabeli powyżej, nie obejmuje zgonu
Ubezpieczonego będącego następstwem Nieszczęśliwego Wypadku, za wyjątkiem zgonu będącego
następstwem Nieszczęśliwego Wypadku, który zdarzył się w Okresie Karencji, w takiej sytuacji Świadczenie z
tytułu zgonu będącego następstwem Nieszczęśliwego Wypadku równe jest Świadczeniu z tytułu zgonu.
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Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:
 PKO Życie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych, w sytuacjach wskazanych w § 5 OWU.
 Zakres i warunki udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej wynikają z postanowień OWU, w szczególności z definicji
zdarzeń ubezpieczeniowych. Należy je czytać łącznie z wykazem ograniczeń i wyłączeń w celu pełnego ustalenia granic odpowiedzialności
PKO Życie.
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego:
Odstąpienie
Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od
Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, składając
Ubezpieczycielowi lub Agentowi
Ubezpieczeniowemu stosowne oświadczenie.

Ubezpieczający może rozwiązać Umowę
Ubezpieczenia, w dowolnym terminie
składając wypowiedzenie Umowy
Ubezpieczenia. Umowa Ubezpieczenia ulega
rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia
Miesiąca Polisowego, w którym
wypowiedzenie zostało złożone.

Podmiot uprawniony do otrzymania Świadczenia:
Zdarzenie ubezpieczeniowe
Zgon Ubezpieczonego, w tym zgon Ubezpieczonego
będący następstwem Nieszczęśliwego Wypadku

Brak zgody na odnowienie okresu
ubezpieczenia
W terminie nie późniejszym niż 30 dni przed
zakończeniem obowiązywania Umowy
Ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo
powiadomić Ubezpieczyciela o
nieprzedłużaniu Umowy Ubezpieczenia na
kolejny okres.

Uprawniony
Uposażony albo Uposażony Zastępczy, który został wskazany przez
Ubezpieczonego we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub w innym
oświadczeniu woli, lub w przypadku gdy nie wskazano Uposażonego lub
Uposażonego Zastępczego – inna osoba zgodnie z postanowieniami §12 OWU
Ubezpieczony

Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy będąca
następstwem Nieszczęśliwego Wypadku
Wypłaty Świadczeń podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w momencie
dokonywania wypłat.
Zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego:
 na adres PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Złożenie oraz wypełnienie wniosku może również nastąpić za pośrednictwem Agenta
Ubezpieczeniowego.
 zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego znajdują się w § 14 OWU. Spis dokumentów, które należy dostarczyć znajduje się we
wniosku o wypłatę świadczenia.
 wniosek o wypłatę świadczenia znajduje się na stronie internetowej: www.pkoubezpieczenia.pl/strefa-klienta/formularze.
Zasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji:
Reklamacje można kierować osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej:


dotyczące Umowy Ubezpieczenia lub działalności PKO Życie:
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 52,
00-872 Warszawa
Infolinia: 801 231 500*
telefon: 22 541 08 92*
www.pkoubezpieczenia.pl



dotyczące zawarcia Umowy Ubezpieczenia:
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15,
00-975 Warszawa
Infolinia: 800 302 302**1

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych
przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient
zostanie poinformowany o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Reklamacje mogą być składane do PKO Życie za pośrednictwem oddziałów PKO BP. Aktualne adresy i numery telefonów podane są również na
stronie www.pkobp.pl oraz na tablicach informacyjnych w Oddziałach i Agencjach PKO Banku Polskiego.
Dodatkowe informacje:
1. Terminy napisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w OWU.
2. Do zawarcia i wykonywania Umowy Ubezpieczenia zastosowanie ma Prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Decyzja o zawarciu Umowy Ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU.
4. Administratorem przekazanych danych osobowych jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-872), ul.
Chłodna 52. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy Ubezpieczenia oraz marketingu
bezpośredniego własnych usług administratora danych, a także w celu analitycznym. Ubezpieczonemu przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia
sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Ubezpieczenia. Dane osobowe obejmujące: imiona,
nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres do korespondencji, płeć mogą zostać udostępnione towarzystwu reasekuracji w celu reasekuracji
ryzyk wynikających z Umowy Ubezpieczenia.
5. Informacje o Agencie Ubezpieczeniowym:
a.
Agentem Ubezpieczeniowym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Puławskiej 15, 02-515 Warszawa
b.
Agent, czyli PKO BP SA, w zakresie ubezpieczeń na życie jest agentem wyłącznym PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
c.
Agent, czyli PKO BP SA jest 100% akcjonariuszem PKO Życie TU S.A.,
d.
Agent uzyskał wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych z numerem agenta 11160967/A i można sprawdzić/potwierdzić wpis
Agenta do rejestru na stronie internetowej Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru
Finansowego https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.
6.
za pomocą środków porozumiewania się
na odległość,

* Opłata zgodna z taryfą operatora
** Brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfa operatora
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