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. OBWIESZCZENIE .PREZJ;SAPAŃSTWOWEGO ZAKł.ADU UBEZPIECZEŃ 
. " 

z dnia 22 Iislopada 1985 r. 

w sprawie ogłoszenia ogółn'yeh warunków, grupowego ubezpieczenia rC?dzlnnego na t ycie. 

2) warunki specja lne dobrowoinego grupowego ubezple. t. Na podstawie art: 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 w rześ
!Dł. 1984 r. o Ubezpieczeniach majątkowych i osobow ych 
(Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się ogólne warunki gru
;powe-go ubezpieczenia rodzi lll1ego na życie, s.tanowiąc8 

<załącznik do niniejszego obwieszczenia, żatwierdzone 
uchwalą nr 35 Rady UbezpieczeRiowej z · dnia 3 pażdzier- ' 

nika 1985 To 

czenia rod zinnegQ na zycie' - ty pu ' D/l. D/U . . UilII . ) 

2. Tracą moc.1 
l) {)góJ ne war.un.kl grupowego ubezpieczenia rodzinnego 

na . życie ~ typ D; zatwierdzone ' decyzją Ministra 
Finansó w z 'dnia 7 sierpnia 1973 r. nr FR GSUf4030/.ZJ 
1127/73, ze zmIanami ' 'zatwierdzonymi decyzjami Mi
nistra Finansów' z dnia 2~ · grudnia 1980 r. nr FR GSUI 
/4030- 109/80 I z dnia 20 Crle rwca 1984 r. nr DMU/4030-
-83 /84, 

i D!IV . zatwiel.dw ne decyzją Min:istra Finansów 
. z dn ia 26 q:e Jwca 1978 l . nr GSU/ 4U30-53/78. z. 

zmiamlmi zatwierdzonymi d ecyzją Ministra Fin ansów 
z dnia 20 czerwca 1984 r. nr DMU/4U30-84/84. 

3. Ogólne warunki ubezpieczenia wymienione w. 
ust. 1 wchodzą w zycie z dnieul l stycznia 1986 l. i maj, 
zastosowanie do wszystkich umów grupowego ubezpie
czenia 'rodzinnego na · życie typ u D. D/l . Dm. D/III i D/rY, 
w tym również do umów za'wartych przed dniem 1 stycz
nia 1986 r. 

Prezes Państwowego. Zakładu Ubezpieczeń: A. AC/omsld 

. Załą czn i k . do obwieszczenia Prezesa 
. Palis l wowego Z"k la du Ubezpieczea 
l ,:r, sJ.nia ,12 listopada 1965 .l. (poż. 288t · 

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENiA RODZINNEGO NA ZYCIE-

PostailOwlenla ogólne. 

§ ' 1. Ninie jsze óg-6 lne warunki stosuj~ si~ , do umów 
gruJlowego. ul:Jezpieczenia rod zinnego na życie. zawiera
nych przez uspołecz~ione i nie uspółec'znion8, zakłady 
pracy. 

§ 2. Bżyte w ogólnych wani:nkach grupowego ubeż
-pieczenia rodzinnego na życie określenia oznaczaj~: 

l) PZU - Państwowy Zakład Ubezpieqeń, 

2) ubezpieczający . - zakład pracy zawierający . umową 

ubezpieczenia 'L PZU, 

3) ubezpieczony - pracownika ubeżpieczająceg.o, jak, 
równIeż - osobę indywidualnie kontynuującą grupowe 
~bezp j eczenie rodzinne na ' życie, - , . ' 

4) współubezpieczony - objętego ubezpieczeniem tŹłon
ka rod ziny ubezpieczonego, 

5) uprawniony 
świad czenia. 

osobą. \,\prawnioną dO, .otrzymanla 

Ubf!zpleczQn y współubezpl~ze.1 - wysokość śwladczeó 
dła 'uprawnłotlych~ 

.§ 3. 1. Do ubezpi·eczenia może przyst:ćlJ3.łć pracownik 
zatrudniony u ubezpieezającego na poostawie umowy 
o pracę. powołania. wyboru., miaIH.waD~alub spółdzieł

. czaj um.owy o pracę, zamieszka/y ,stale w P.olsce. 

2. Za pracownika uważa się równieżl 

l) ...członka rolniczej sp0łdzielni : produkcyjnej. 

2) . osobę wykonującą pracę 'nakładczą na podstawie pi
semnej um.owy z j ednostką gospo darki uspo~e~znion.J 
jako nakładcą. 

. " 

3. Osoby nie wy mienione Vi ust. 1 i 2 mogą być obję
te ubezpieczeniem na podstawiespecja1nego porozu
mienia z PZU. 

§ 4. Wsp.)lubezpieczonymi członkami rodzłny ub~z
pieczonego są: 

l) ma /ż on ek. z któ rym ubezpieczony pozostaje w. związ- . 
ku ma łze ńskim. 

2) dzieci własne, p rzysposobione, a· takte pas-ierbowie 
{jeżeli nie ży je ojci'ec lub m'ark a) . w wi pku do- 18 łat. 
a w razie uczęszczan i a do szkoły - w wieku do ~ 
lat 'lub bez wzgl ędu na wiek w razie ich trwałeLnie.:. 
zdolności do pracy, uniemożliwiającej ' rozpoczęci. 
prac.y zarobkowe j, < 

3) noworodki martwo urodzone w roz~lmi eniul przepisów . 
dotytzących~ porodów I urod ze ń, j eże li tirodzenie zo- ' 
stal'O żarej estrow.ane, 

4) rodzice ubeipieczonego 1. jego małżonka (pkt l) lub 
.ojc~ym albo macocha ubezpieczonego -i jego małżon
ka, jeże'li nie żyje ojciec lub matka . . 

, ' 

§ 5. Przy zbiegu kilku grupowycb v,bezpleczeń na 
życie różnych osób świadczenie pośmiertne przysługuJ_ ,' 

z każdego ubezpieczenia , .obejmującego ZIl).arłą osobę. 
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9 6: l. ~uma up~!,eczenia ubezpieooneg:O. zależnie 
~ umowy. wynąsi: • 

1) w ubezpieczeniu typu D od 15.000 zł dOi 45.000 zl, 

2) w ube~piecz.eniach typu D11, Dm. D/Ill i. Dtry od 
30.000 zI do 10(J.000 zł, 

w przedziałach co 5.000 zł. 

2. Emerytom i rencistom (inwalidom I i II grupy), · 
kontynuującym ubezpieczenie typu D/III lub D/IV. pod
wy ±Sza się corocznie sumę ubezpiecz;enia o 5'1/0 w okresie 

. pierwszych czterech lat indywidualnego kontynuowania 
ubezpieczenia. 

3. ' Suniy uhezpieczenia. w procentach sumy. ubezpie
czen.fa uhezpieczonego. 'W)l nosz.ą; 

r . I I . DilI ~ D/Hl . ! D D/I , D/IV 
! 

I 
l) małżonka 50"/°1 70% 50°/.0 80% 8061& 

2). dzieci 2°"/°1 25.9!0 . 200Jo 30~fo 30% 

~) noworodkó w martwo I 
urodzonych 1~/o '. ł5°foo ' 1~I.(I . 20~fc 200/0 

.-4>' rodzicÓw I teściów .20% 
I 

1,0(1/0 20°/0 20% 20% 

L...... 

4. Ni.E'za !eznie od sum ubezpieczenia określonych 

r". ust. 3 w.t y piJ· r~h II trezp:i .~czeń 011. DlII D/m i DfIV 
przysh'yuje świ ;j dczer:ie z tytułu mooz-enia si-ę ddeckll 
ubezpieczonemu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia 
ubezpieczonego. 

5. W u ł;lezpieczeniu ty pu D/III z tytułu zgonu ubez
pieóo:1ego przy ·,dugują .ie'dn orazowe świadczenia w wy
lokosci, 40°/0 sumy ubezpieczenia ubezpieczonego dla 
k!ł2oego akt :laln ie wspóh.rbezpieczQmego dziecka. . 

§7. 1. Uhe_zpiecZCJny moze wSKazać imiennie upraw
ni'o nego do "wi iJ dc7.(>J1 ia w razie lego zgonu, aamieszku
~ego sla·le w P(14 5Cf~ . 

2. UhC:lpi ~iczuny ma prr)wo w każdym czas ie . zmienić 
uprawnionego. 

3. Jeżeli uhezp.i-ee-zo n y nie· wsk d'llą ł ' uJlwawniGnego 
albo gdy ·nprd\'/,nhmy w' chwili zgonu u.liJ€zpieczQf'I'e go nie 
tył lub ut'acił pre.wo d'o świadczenia (l' 9) • .up.rff.wnionymi 
są spadkobiercy ubezpieczonego. . 

.. § 8. \'II razie zgonu współubezpieczoneg.o! upra'wnio
nym do swiad.cxenia jest ubezpieczony. W . razie zgonu 
ubezpieczonego. uprawnion~'mi do tego świad§zenia są 

Ipadkobiercy Ubezpieczonego. 

§. 9. Swiadczenie nie przysługuje oiobie, ' która umyśl
nym czynem kar.aLm.ym spowodowała zgon . ubezpie.czone
go lub w~p<!i łubezpieczO'IregQ .. 

§ 10.. Ze sWl~ćŻenia przy;sł1igująee.{J;Q spadkqbiercom 
(ł, '1 ust. 3 i l fi}. na wni0Sek Asauy. która pok~y'ła Laszty 
pogrzebu ul1e1pieczGłll!.gp. (jWspółuh~pieczonego}., PZU 
Wypla'CIf . Wf całości mh w <i:z~śd ud-owQd'nfone 'kQszt'y po_o 
grzebu • . nie pokryte . 2! ubezpieczenia spclecznegu. 

Umowa uhezplet;l.enia. 

§' 11. Zakh.d p l acy może zilwrxeć.· umowę ubezpie· 
czenia ' z PZU. jeżeli do tlbezpieczel1 ia ptzvstąpi: 

1) \'I! zakladach pracy za l i udnia jących d·o 15 pracowni-
kó 'lv' - lOGU/o zatrud iii~nych. . 

2) w za kltlc!ach pracy zatrudniających więcej rI'iż '15 pra
cownij<ów - . nie mniej niz 75fl/o zatrudnionych. 

.§ 12. 1. Pracownicy skł i: cIają dekl.aracje zgody - na 
form ularzu PZU - na. pr:l)'stąpie nie do ' ubezpieczenia I na 
potrącanie skład ek za ubezpieczenie z wynagrodzenia za 
pracę lub z innych wypłat. z tytułu należności za pracę. 

2. Jeżeli pracownik wyznaczy osouę imiennie upraw
niollą . do świadczenia w razie jego zgonu,' powinien w 
dekl ar acji zgody podać imię. nazwisko i datę urodzenia 
upra wnionego. 

3. ' Pracownik zatTuclniony , w kilku zakładach pracy 
może przystąpić do grupowego ubezpieczenia rodzinnego 
na żyde tylko' w Jednym ' 7:. tych zatt/'ad6w wedlny włas
nego O'2:nania. 

4. ·Jezeli okaże się. że pracownik przystąpi! do dwóch 
lub> więcej grupo,wych łlbezpiec.zen rodzinnych na iy c,i e, 
świadczenie pr2ysJ,\lgl~je ty'lko l ube2'4lie€zenla: Tla sumę 

najwyźSIlą. natomiast 2l tytułu p(7)C!l'Stałych ub" zpieczelil 
zwraca się jedynie opłaqolW. skł<ld ·kj;. 

§. 13. \'II celu zawa.;cia umowy · ubezpieczenia ubeż

pie.cza jący sldada do PZU: 

l} .... niosek na formuluzu PZU:. 

2}. imjenny wy.kaz. pracowników wuaz. z deklaracjami! 
dekLa:r-acj.e. powinny być 'złożone w PZU nie później 
niż 14 dnia od dnia złożenia wniosk.u ' (pkt l). 

, 
§. 1.4, . Po wys.tawieniu Jilrz,"z PZU doktlmentu ubez

pieczenia . {polisy} ł p.r.z.ek azGłmi..u ~o . ubezpieczającemu 

umtllwę ubezp~zeuia uważa się . za wwa·litą . 

§ : 15. t. Ubezpiecz:ający. w czas ie trwania umowy 
"l!lbezf.lve€zeni«. przes,l'UJ do PZU d.eklaracJe zgod'y pod pi
Siiwe ~rzez ~r.acowników wraz z imienn ym wy [ul'z'e[IJ\ p.ra
(!owni ków przy ' c'C1IlIiesitlcznym ro'211 iczenitL zainkas owa
nych skt.adek. 

2. Deklaracje z ustaloną d atą początku odpowie
dZ'i:alnoścj, PZU. po· zwróceniu przez PZU. przechowuje 
ubezprecza . iiący ja<ko cl!~f'!"od'f pTzystąprenia pracownikó w 
do uhezp~eczenią . 

§ 16. Dmo.wa ubezpi eczenia może być wypowiedzia
na na 'piśmie óa koniec miesiąca kalendarzQM.' ego przez: 

II ubezpieczająceg.o _ . pod waTu.nk1em że co najmniej 
750i. ubezpie€zonych · pracownikó w wyrazi uprzednio 
zgodę ~i:s~mł'lą na ff'..zw~zani(> tej - umQwy. . 

2) PZl.' - z zar.:howaniem 'trzymi esięcznego okreso wy
powiedze.nia. w razik gdy procent uhezpieczon ych w 
odniesienjll do liczby ZiltrllCJnłonych jest mniejszy ·od 
wymaganego: minimum albo w razie nieprzekazy.wa
'nia składek w ' te.rminie Fle1 ~ ub~zpieciaiącego luf) / 
·nienadsylanfa · pr1ez.. ni.ego· bjeżąco roz!ie:zen' mie- ' 
sięcznych, 

)- . 
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Składka. 

§ 11. 1. W ubezpieczeniu, w zależności od wariantu 
ubezpieczenia, obowiązują następujące składki miesięcż
ne od 1.000 zf sumy ubezpieczenia ubezpieczonego: 

'1) dla typu D 

2) dla typów D/I i D/lI 

3) dla typów D/III i D/IV 

2,00 zł, 

2,50 zł, 

3,00 zł. , 

2. Emer~tom i rencistom (inwalidom' I i II grupy), 
którzy opłacali składki w zakładzie pracy co najmniej 
przez pięć lat, w 'ol<.resie indywidualnego kontynuowania 
ubezpieczenia przysługuje : 

1) przy typie D/lI 'i D/III - obniżka składki o 50010, 

2) przy typie D/IV - prawo do kontynuowania ubezpie
czenia bez opłaty sk ładek. 

§ 18. Składka płatna jest mfeslęcznie z góry, ni. 
, później niż do 20 dnia każdego mieSiąca. • 

§ 19. W ino.ywidualnle kontynuowanym . ubezpiecze
niu, składka płatna .:Jest kwartalnie z ,góry, na wniosek 
ubezpieczonego może być" płatna z góry miesręcznie . 

2. , Składki opłacone u ,czas, w którym istniała o~ 

powiedŻialność PZU, nie podlegają;iwrotowi. ' 

§ 24. Ubezpieczający nie jest upoważniony do przyj. 
mowania składek od osób, które przestały być jego pra" 
cownikami. W razie przy j ęcia takich składek podlegaj/\ 
one zwrotowi I nie wywołują skutków prawnych dla PZU. 

Początek ,l koniec odpowiedzialności PZU w ubezpiecz.enlu. 
ograniczenie odpowiedziah! ;),kl. ~ 

§ 25. , Odpowiedzialność PZU . w ubc'/ :)ieczeniu rozpo-- · 
czyna się: 

1) ód dnia następnego po podpisaniu' deklaracji zgody 
przez pracownika, jednak nie wcześniej niż od daty 

, początku ważności umowy ubezpieczenia, a po teJ ~ 
dacie - od pierwszego dnia zatrudnienia pracownika 
u ubezpieczającego. ' 

2) od dnia nast.ępnego po opłaceniu składki: 

a) jeżeli do tego dnia pracownik nie podpisał dekla· 
racji zgody. 

h) w razie wznowienia ubęzpieczenia - z zastoso-
waniem karencji (§ 27). 

§ 26. Odpowiedzialność PZU w ubezpieczęniu wy-

§ 20. 1. Ubezpieczający jest ~bowiązany ,do potrą- " 
cania ubezpieczonym pracownikom składek li wynagro
dzenia za pracę, przy wypłacanych' zasiłkach chorobo· 
wych, macierzyńskich, wychowawczych lub z 'Innych wy
płat z tytułu należności za pracę. , gasa: 

2. Składkę uważa się za opłacońą przez ubezpieczo
nego z chwilą potrącenia jej przez ubezpieczającego . W 
wyjątkowych przypaclkach ubezpieczony ' może wplacić , 
składkę do kasy ubezpieczającego .. Dowodem opłaty skła· 
dek są wyłącznie listy ' płac, listy Innych wypłat z tytu· 
lu · należności za pracę lub księga kasowa ubezpiecza· 
jącego. 

§ - 21. Uhezpiecza j ący jest obowiązany przekazywać 
, do PZU potrącone ubezpi eczonym lub wpłacone , przez 
nic h składk i w' kasie ubezpieczającego w ciągu 7 dni oraz 
przesy łać co Pliesiąc odpowiednie, rozliczenfe. 

§ 22. 1. Ubezpieczony może pq:ed wygaśpięciem od· 
powiedzialności PZU w ' każ,dej chwili opłacić zaległe 

skł cl dki. W razie opłacepia zaległych składek w tylU. 
' czasie uważa się, że nie było przerwy w opłacaniu ' 
skł ad ek. ' 

2. PÓ wygaśni ęciu , odp-owiedzialnoścl ~ZU ' ubezpie. 
czony może wznowić ubezpieczenie przez dalsze op/aea· 
ni e s kładek , ź zast ~'zeż en if'm ZCtstosowania 6-miesięczn ego 

Qhesu wyczekiwania (karencj! - § 27), z tym że : 

l) w ubezpieczeniu w zakł a dzie prćlc~ - ' w kaid ym 
czasie, ~ 

2) w ind ywidl1alnie kontynuowanym ubezpieczeniu -.J 

nie później ,Q iż pl'ledupl yVJcm 9 miesi ęcy. licząc od '
knIlca mi es i ąca kalendarzowego, za 'który z.o sta'ła ' 
oplacona ostil tnia skł ad ka, 

, , 

§ 23. , 1. Obowiązek oplacania składek ustaje z upły. 
wem miesiąca kalendarzowego, w któr ym ' nastą pił zgon 
ubezpieczonego, Jeże l i ubezpieczony opłacał składki zai 
okresy dłuższe niż mi e si '~ cz" e . PZU zwraca w razie zgonu 
ubezpieczonego na~iplacoIl e składki. 

1) z upływem trzech ' miesięcy, licząc od końca miesiącll ' 
kalendarzowego. za który zo!\tała opłacona ostalnill 
składka: " 

a) w czasie zatrudnienia ubezpieczońego w zakładzie 
pracy, 

b) w okresie Indywidualnego kontynuowania ubez
pieczenia, 

c) w razie ustania stosunku pracy, jeżeli bezpo'
średnio przedtem ubezpieczony opłacił składki co 
na jmnie) za 12 miesięcy, 

2} z Ju)ńcem - mi'esiąca kale'ndarzowego, w którym ustał 
stosunek , pracy, jeżeli bezpośrednio przedtem ubez
pieczony 'opłacił skł adki za okres krótszy niż 12 mie
sięcy, 

3} w ra zie wypowiedzenia umovl)' ubezpieczenia -
z upływem ostatniego miesiąca kalendarzowego, za _ 
który opłacono skład kę, najpóźniej jednak z dniem ' 
rozwiązania umowy ubezpieczenia. 

, -
4) z początkiem od powiedzialności PZU w Inn ym za.-

kładzie pTacy. jeL-eli ubezpieczony, przed upł'ywem 

okresu odpowiedzi:J !ności. określonym w pkt l, priy
stąpi! do ubezpi eczenia w nowym Ińiejscu pracy, 

5) z thwil~ wyjazdu ubezpiłczonego za granicę !la stałe 
lub na czas nie ograniczony. 

6} z urlywern 30 dni od ' daty zgonu ubezpieczonego, je
żeli m a łżonek nie ma prawa do dalszego indywidual
nego kontynuowania jego ubezpieczenia. 

§ 27. 1. PZU jest wolny od obowiązku wypłaty 

świadczenia w n~zie zgonu ubezpieczonego lub wspól
ubezpicoczonego alb{} z tytułu urodzenia się dziecka ubez
pieczonemu, jeżeli zdarzenie nastąpiło' w o~resie ograni-
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cum.. odpowiedzialności PZU, karencjI - to jest w, 
.kre.le neściu miesięcy od początku odpowiedzialności 

PZU -jeteli ubezpieczony (pracownik): 

lt byłzaŁrudnłony w dniu podanym w polisie jako po
~tek wdnoścl umowy ubezpieczenia , a początek 
odpowiedzi/lJnośd PZU w jego ubezpieczeniu nastą
pU po upływie 5. miesięcy od daty początku ważności 
_\lIIlowy, 

I) loita! zat:rudniony po dniu podąnym w polisie jako 
początek · ważnośCi umowy ubezpieczenia, a początek 
odpowiedzialności PZU w jegoubpzpieczeniu nastąpił 
po upływie 5 miesięcy od daty zatrudnienia, . 

J) . po wygaśnięciu odpowiedzialności PZU wznowi opła
canie składek w tym samym zakładzie pracy. 

2. Okres ograniczenia odpowiedzialności ma zasto-
.owanie również w następujących przypadkach: . 

l) jeże U ubezpieczony lub wdowa (wdowiec) po ubez
.. pieczonym złoży wniosek o indywidualne konty

nuowanie ubezpieczenia po upływie trzech miesięcy, 
licząc od końca miesiąca kalendarzowego.zakt6ry 
została opłacona ostatnia składka. 

2) j.żeH ubezpIeczony wznowi opłacanie składek za. 
indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia po upły

. wie trzech miesi~cy. licząc od koń,ca ostatniego mie
lIilIca kalendarzowego, za który została opłacona 
.kładka przed powstaniem zaległości. ' 

3. Ograniczenia odpowiedzialnoścl PZU , nie .tolu
Je .ł~1 

l) je*e11 zgon ubezpieczonego lub . współubezpieczonego 
naltqpił wskutek nieszczęśliwego wypadku, 

2) w .tosunku do pracowników. którży po przerwie w 
zatrudnieniu 1 powodu odbywania zasadniczej służby 
wojskowej lub urlopu wychowawczego wznowlll 
opłacanie składek nie później niż w okresie 5 mie-

. • łęcy. , licząc od daty ponownego zatrudnienia po tej 
pr:r.erwle. '--

.. PZU nie ponosi odpowiedzialności w razie zgonu 
ubezpieczonego lub współubezpieczonego wskutek działan 
wojennych albo w wyniku popełnienia bądź usiłowania 

pOpełnienia przez nich zbrodni czy występku. 

Indywidualne kontynuowanIe ubezpieczenia. 

ł 28. Prawo do Indywidualnego kontynuowania ubez
pieczenia na niezmienionych warunkach obowiązujących 
w ostatnim ' miesiącu, za który ' ubezpieczony opłacii 
składkę. w zakładzie pracy. przysług~je: 

1) pracownikowi na czas odbywania słuł.by ' w~jskoweJ 

lub przebywania na urlopię wychowawczym -
:r; przedł~żeniem tego okresu 03 miesiące. • 

, 
2) ubezpieczonemu. który przestał być pracownikiem 

ubezpieczajqcego. pod warunkiem że P'lzed .zaprze
Raniem pracy opłacał skladki nieprzerwanie co naj
mniej za ostatnie 12 miesięcy -dożywotnio. 

3) ,ubezpieczonym objętym umową ubezpreczenia roz
wiązaną z powodu reorgan izacji fub likwidacji za
kładu pracy - dozywotnio, 

4) pozostałemu przy życiu małżonkowi po zmarłym 

ubezpieczonym, który opłacał składki co najmniej 
za okres 12 miesięcy, pod warunkiem że w dacie 
zgonu ubezpieczonego wdowa p rzekr oczył a 50 'lat 
życia, a wdowiec 55 lat życia lub bez wzgh;du na 
wiek, jeżeli są inwalidami I lub II grupy i nie przy
stąpili do grupowego ubezpieczenia na życie w zakła
dzie pracy oraz nie kontynuujątc,kiego ubezpjecze~ 

nia indywidualnie; ubezpieczenie wygasa z koncern 
miesiąca kalendarzowetro, w którym małżonek ubez
pi&'zonego zawarł ponownie związek maIz ellski. 

§ 29. Ubezpieczający jest obowiązany informować 

pracowników odchodzących z pracy o ich uprawnieniach 
do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia .onz . 

. pośredniczyć w. załatwianiu formalności z tym związanych. 

§ 30. Osoba, która może indywidualnie kontynuować 
ubezpieczenie: 

1) składa wniosek na formularzu PZU: 

a) pracownik - w zakładzie pracy, 

b) wdowa (wdowiec) po ubezpieczonym - bezpo
średnio w PZU, 

2) otrzymuje z PZU dokument ubezpieczenia i. książecz
kę ptze~azów opłat składek. 

§ 31. W razie złożenia ,wniosku o indywidualne 
·kon.tynuowanie ubezpieczenia po upływie trzech miesię
cy. nie później niż przed upływem' dziewięciu miesiQcy, 
lic:Zac od końca osta~nieg.o miesiąca, za który oplacono 
składkę, ubezpieczenie może być wznowione z karencją. 
Po upływie dziewięciu miesięcy wnioskoda wca traci 
prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia. 

§ 32. Osoba kOntynuująca · ubezpieczenie indywi
dualnie 'w razie ponownego. podjęcia pracy może przy
stąpić do ubezpieczenia w zakładzie pracy. zawiadamia
jąc jednocześnię PZU o rezygnacji z dotychcziJsuwego 
ubezpieczenia. ' 

Wypłata śwIadczeń. 

§ 33. · Przy roszcz.eniu o świadczenie upra.wniony 
powinien złożyć w PZU, za pośrednictwem zakładu pracy 
lub · bezpośrednio,< w razie indywidualnego kontynuowa
nia ubezpieczenia: 

1) wypełnione zgłoszenie urodzenia się dziecka ubez· 
pieczonemu albo zgonu ubezpieczonego lub współ-. 
Ubezpieczonego - na formularzu PZU. ,. 

2) deklarację zgody na ubezpieczenie, a przy indywi
dualnie kontynuowanym ubeZpieczeniu - polisę z 
dowodami opłacenia składki, 

3) akt urodzenia dziecka albo akt zgonu ubezpieczone
go lub współubezpieczonego, 

4) inne dokumenty niezbędne do 'stwierdzenia zgonu, 
urodzenia. pokrewieństwa, powinowactwa. przyspo
sobienia, uczęszczania do szkoły - na życzenie PZU. 

§ 34. PZU wypłaca świadczenie niezwłocznIe, naj
pÓźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentów 
uzasadniających wypła.lę świadczenia. 

.. 
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135. Jeżeli świadczenie nie przysługuje. PZU in

formuje o tym uprawnionego na ,plsmie w terminie. 
o . którym mowa w , § 34. wskazując na okoliczności 

l , podstawił prawnfl. uzasadniające odmowę 'fVypł d ty 
*wiadczenia.. 

§ 36. 1. Jeżeli osoba , uprawniona nie zgadza się 
li ustaleniami jedn'Ostkl ' organizacyjnej PZU co do odmo-

2. PZU jest obowiązany poinformować w zawiad~ 
mieniu osobę uprawnioną o terminie "wymiimjonym . ' 
ust. l oraz wskazać jednostkę organizacyjn,ą, do kt6r.-, 
może być wniesione żądanie ponowneg9 rozpatrzenia 
.prawy. W razie niedopełnienia tego obowią~ku termł1l 
przewidziany w ust. 1 nie biegnie. 

' wy zaspokojenia. roszqenla. 'może' w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania zawiadomieąia w tej sprawie żgło~iĆ 
na ' piśmle żądanie ponownego rozpatr-zenla spraw)"'" przez 
bezpośrednio nadrzędnlł' jednostkę organizacyjną PZU. 

3. Nadrzędna j€dnostka organizacyjna jest obowi,,
zana rozpatrzyć , sprawę i zawiadomić ,o wyniku OIOą 
uprawnioną w terminie 30 dni od dnia, otrzymania 
wniosku. 

. 
Opłata za prenumerat. MonItora Polsklegó wynosi rocznhl 800,- d, półrocznie 500.~ ~ł. 

Prenumeratę no rok nąst!lpny (roclUll lub półrocznIl) . pn.yjmuje' tlę do dnia ' 31 pai.. ' 
dzlernika. Prenumeratę można zgłaszać Za 1 półroc7.e bieżącego roku do dnia 31 mana. 
za II półrocze blldż za ' cały bieżący---tok - do dnia 30 września. Do abonentó~. 
którzy opłacq prenumeratę po, tych , terminach. wysyłka plerws2ycb 'numerów doko
Dana zostanie z opótnlenlt"m, o ponaqto zostdną poJiczc.ne kos'lty ,przesyłki Oplit!" 
za prenumeratę ,powinna być dokonana przelewem lub trzyodrinkowym przekil zt' m 
pocztowym no , konto Wydziału, A'.Imh'llstracjl Wydawnktw Urlędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku' Polskim. IV Oddział Miejski, Wauzawa, nr 1049-3157-U2. 
RachunItów za p~enumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy pod'a<. 
dokładną nazwę instytm:ji (bez skrótów). dokładny adres, z numeręm kudu pocztowego 

oraz liczbę zamawianych , . egzemplarzy Monltor!S Polskiego, 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Pol~klego nabywać możno w punkt",ch sprzedifŻf 
w Warszawie: Wydawnictwa Akcydensowe - al. I Anuli Wojska Polskiego 2/4. 
Powszechny DOlO Książki "pnIwersus" - ul. Belw-eder,.ka 20/22. !(sięgarnia .. Domu 
Książki" im. Stefana Zeromskiego - al. Gen. Swierczewskiego 1\9/1 '23, Księgarnia ,_ 
Wydawnictw Ekonomicznych I Budowlanych - ul. Z\lrawia 1/3 (przy pl. Trzech 
Krzyży). w, Urzędach Wojewódzkkh: w Białej Podlaskiej. ,BIałymstoku. Biel.,ku-Bialej. 
Bydgoszczy. CiechilDowie. C'lęstocho\~ie. Gdańsku. JelenIej Górze, Kieknth , Lesmie, 
Opolu. Ostrołęce. Piotrkowie Trybunalskim. Płocku. Poznaniu. Przemy~ lu'- Radomiu. 
SIeradzu. 'Skierniewicach. Suwałkach. Tarnol>rzegu. Tarnowie. Włocl/n, kll. Wrocławiu. 
Zielonej Górze. w Urzędach Miast Krakowa I Łodzi oraz ' w sądach: w Bialymshklj. 
Blelsku-);łiałej. Bydgąszc'lV. Bytomiu, Cieszynie. Częstochow ie . ElblągII. edańsku. 
Gdyn!. Gliwicach. Gorzowie Wielkopol;k im. Jeleniej GÓrzf>. Kaliszu. Katl'wi cach. 
Kielcach. Koninie. Koszalinie. Krakowie. Legnicy. Lubhnie. Łodzi. NowyIIl Są C7U. 
Olsztynie. Opolu. Ostrowi~ WieIkepolskim. Płpcku. , Poznimlu. RadolIJlu. Rzeszowie. 
Sieradzu. Słupsku. Szczecinie. Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu. Tarnowie. 

··Toruniu. ' Wałbrzychu 'z sieQzib~ wSwidnicy, Wrocławiu. Zamościu i Zielonej Górle. 

Reklamacje z powodu n i edor.ęczenla poszczególnych numel'ów zgłaszać należy n& 
pitmle d" Wydziału Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów ('11. Powsiń
ska 69/7.1, 00-979 Wars.zawa. skrytka pocztOWI! 8f) po otrzymania następnego kolel-

nego numeru. 

Redakcjo : Urząd Rady Mjnfstrów - Biuro Prllwne. Warszawa. Al 'Ujazdowskle 113. 
Administracja: Wydzidł Admini~tf3cjl Wydawnictw Ur'l~dll Rady Ministrów'. ul. Po
WSiÓ5k" 59n1. 00-979 Warszawa (skrytka pocztowa flU. teL 28-90-01 ~. 608, i 42-14-78 • 
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Tłoczono li: polecenia P:'ezp.sa Radv Ministrów 
w Zakładach Gri\ficznych "T dmka". Zakłdd lir i, Warszawa. ul. Tamka 3. 

Zam. 1374·1300·8~. Cena 64,00 zł 
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