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tę. jeżeli bezpośrednio przedtem opłacał składki nie
przerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, 

2) milłżonek po zmarłym ubezpieczonym. który nie bę
dzie po nim podatnikiem podatku rolnego. jeżeli bez
pośredriio przed zgonem. ubezpieczony oplacał składki 
nieprzerwanie przęz co najmniej 12, miesięcy lub kon
tynuował ubeźpieczenie indywidualnie. 

, 
2. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia może od

bywać się: -

l) ,na warunkach. jakie mial ubezpieczony w ostatnim 
miesią,cu przed , przejściem na emeryturę łub rentę, 

. -
2) po podwyższeniu. na wniosek zainteresowanego. 

sumy ubezpieczenia do średniej sumy ubezpieczenia 
w. danym województwie. 

§ 16. Osoba. _która może indywidualnie kontynuować 
ubezpieczenie : 

l) s.kłada w PZU wniosek na formularzu ~ZU. 

2) otrzymuje z PZU dokument ubezpieczenia (polisę). 

§ 17. Wniosek o indywidualne kontynuowanie' ubez
pieczenia powinien być złożony przed upływem 6 mie
sięcy od końca miesiąca kalendarzowego. za który opła
cona została ostatnia składka. a w ' przypadku wdowY 
(wd9wca) po zmarłym ubezpieczonym. który już konty
nuował ubezpfeczenie indywidualnie - przed upływem 
3 miesięcy od' końca miesiąca. za który opłacona _ została 

. ostatnia składka. - Złożenie wniosku ' po tym czasie. nie 
później niż w ciągu dalszych 12 miesięcy. powoduje wzno
wienie .ubezpieczenia z 6-miesięczną ~arencją. Po upły-

, " 
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wie powyższego okresu wnióskOdawc4- traci prawo do in
. dywidual~ego kontynuowania ubezpieczenia. 

Wypłata łwladcze6 

§ 18. l. PZU wypłaca świadczenia niezwłocznie. naj
później je~nak w ciągu 1 dni od dnia otrzymania doku
mentów. uzasadniających wypłatę. 

2. Ze świadczenia przypadającego do wypłaty, n. 
wniosek osoby, która pokryła koszty po~rzebu ubezpie

(c7.onego. mogą być wypłacone w całości lub w części 

u.dowodnione koszty pogrzebu. nie pokryte z ubezpiecze-( 
nia społecznego. 

§ 19. Uprawniony do świadczenia powHlien złożye 
w PZU: 

l) zgłoszenie ·zgonu na formularzu PZU. r , . 
2) deklarację' zgody. a przy indywidualnym kontynuowa .. 

niu ubezpieczenia polisę z dowodami . opłaty składek. 

J) akt zgonu. 

4) dowód osobisty / w celu stwierdzenia tożsamości. po
. krewieństwa - lub powinowactwa. a w razie potrzeb~ 

inne dokumenty lub .oświadczeni1! na formularzu PZU. 

. Postanowieule końcowe 

" " 

. § 20. W przypadkach uzasadnion~ szczególnymi 
okolicznościami mogą' być, w porozumieniu z ubezpieczl,~ 
jąCymi stosowane w umowie ubezpieczeJlia wa-runki 'indy-
widualne. . 
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z dnia 5 grudnia 1988 r. 

w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia kredytu oraz taryfy składek za to u~ezpl~'C~enie. 

l. Na podstawie art. 12 _ ust. 3 ustawy z' dnia 
20 ~rześnia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i oso· 
bowych (Dz. U. Nr 45, poz. -242) ogłasza się: 

I) ogólne warunki ubezpieczenia kredytu. stanowiące za 
. łącznik nr I do niniejszego obwieszczenia. 

i 

2) taryfę składek za ubezpieczenie kredytu. stanowiącą 

załącznik -m; 2 doni~iejszego obwieszczenia. 

zatwierdzone uchwałami ' nr 131 i 132 Rady Ubezpiecze-
niowej. 

2. Ogólne warunki ubezpieczeń i taryfa składek wy
mieniona w ust. 1 wchodzą w ży:cie ' z dniem ogło~zenia. 

Preze~ Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik nr l do ' obwiesz~zenia Preze3a 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z 

_ z dnia 5 grudnia 1988 r. (poz. 313) . 

/ OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTU 

I 
I Pośtanowlenla ogólne 

§ l. Na podstawie niniejszrah warunków. Państwowy 
Zakład Ubezpieczeń (PZU) udziela ochrony ubezpieczenio
wej w zakresie spłaty kredytu. 

ł 2. 1. UJIlowy ubezpieczenia ~redytu mogił być za
wier~ne z 06Óbami fizycżnymi Jub kredytodawca'm~. / 

2. Ubezpieczonym jest kredytobiorca wYmi.eniony w 
umowi~ kredytowej (w skrypcie dłuinym). 

§ 3. l!mów ubezpieczenia nie zawiera się. jeżeli ire-
dytobio~ca: . 

1) w końćowej dacie spłaty kredytu przekroczy 15 rok 
życia; 

2) w dniu przyznania krędytu j~st inwałią4 Igruj>Y. 
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Przedmiot ubezpleczenlil. 

§ 4, Ubezpieczeniem może być objęty kredyt, które
go okres spłaty wynosi co riaJmniej 2 lata. 

I · 

§ 'S. W ramach zawartej umowy ubezpieczenfa PZU 
udziela ochrony ubezpieczeniowej w postaci przejęcia 
płatności zadłużenia kredytowego w razie śmierci kredyto
biorcy albo ' w razie zaliczenia go na stałe d6 I grupY' 
inwalidów. 

§ 6. l. Sumę ubezpieczenia i jednocześnie górną gra
nicę odpowiedzialności PZU stanowi kwota kredytu wraz ' 
z odsetkami i opłatą od obsługi kredytu; przypadającymi 
na końcowy termin , płatności (zwana dalej "zadłużeniem 
kredytowym") . 

2. W razie · zajścia zdarzenia wymienionego VI § S, 
p~U przejmuje płatność zadłużenia kredytowego ' w takiej 
wysokości, jaka istniała w dniu zajścia zdarzenia. 

Zawarcie umowy ubezpiedenia! skladk4l ubezpłeczeisiow4 

§ 7. ' Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres kre
dytowania, tzn. ód udzielenia kredytu do , upływu przewi
dzianego okresu jego spłaty. 

§ 8. l. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwier
dza dokumentem ubezpieczenia (polisą). Polisa nie m,oże 
być wystawiona przed zawarciem ,umowy kredytowej. 

2. W razie przyznania · ubezpieczającemu kredytu Ido
datkowego, na który podpisano odrębną umowę kredyto
wą (skrypt dłUżny). PZU może zawrzeć odrębną. dodatko
wą umowę ubezpieczen·ia , 

I 
§ 9, 1. Jeżeli w czasie trwania umowy ubeipiec;ze

rua kredytodawca wyrazi zgodę na zmianę osoby kredy
tobiorcy, umowa ubezpieczenia przechodzi na ' nowego 
kredyt obi orcę, 

2. W zależności , od wieku nowego ' kredytobiorcy 
PZU dokonuje weryfikacji pobranej składki ubezpieG:ze
niowej, 

§ 10. l. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na pod
stawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia 
'ubezpieczenia, 

2. Składka powinna zostać opłacona jednocześnie 
z zawarciem umowy ubezpieczenia. 

3. W razie zawarcia umowy przez kredytodawcę. 

składka może być rozłożona na ,raty. jednakże zapłata 
całości składki musi nastąpić najpóźniej z zakończeniem 
'ckresu karencji w spłacie kredytu . ' 

§ 11. W razie niewykorzystania całej sumy przyzna
nego kredytu, PZU należy się składka od sumy zrealizo
wanego kredytu; pozostała część składki podlega ' rozli
cJ:eniu i zwrotowi poodłiczeniu k05nów PZU. 

< 

, O'powiedrJalność PZU 

§ 12. Odpowiedzialność PZU ro~poczyna się : 

l) w · umowach zawartych przez osoby fiz)'czne - ' od 
dhia następnego " po zawarciu urnowy ubezpieczenia. 
]ednak 'nie wcześniej niż od dnia następnego po za· ' 
płaceniu składki . 

2} , w umowach zawartych przez kredytodawcę - od 
dnia podpisania umowy kredytowej (skryptu dłużnego). 

- , 

, § 13. Odpowiedzialność PZU kończy się z uply'wem 
.okresu kredytowania określonego w polisie. Jeżeli kre
dytobiorca przed upływem terminu spłaci kredyt wraz z 
odsetkami i opłatą od obsług'i kredytu, ubezpieczenie wy
gasa z datą dokonania spłaty. Ubezpieczenie wygasa rów , ' 
nież w razie przejęcia ' płatności zobowiązania przez PZU. 

§ 14. PZU · nie ponosi odpowiedzialności za należ
ności zaległe powstałe przed powstaniem zdarzenia obję
tego umową ubezpieczenia. 

§ lS. Ubezpieczający jes( -obowiązaQY ,jnformowac 
PZU o wszelkich zmianach dokonanych. w umowie kredy
towej z kredytodawcą . 

Ustalanie wysokości i wyplata należności z umowy ' 
ubezpieczenia 

§ 16. 1. W razie zajścia zdarzenia będącego przed
miotem ubezpieczenia, kredytobiorca 'lub osoba, która wy
stępuje jako współdłużnik w skrypcie dłużnym. albo inna 
osoba, która ma w tym interes prawny, zgłasza zawiado
mi~nie do PZU. 

'2. Ubezpieczający lub osoba składająca zawiadomie· 
nie Jest obowiązany do przedstawienia polisy ubezpiecze
niowej albQ wykazania okoliczności jej istnienia. 

. , 

§ 17 ., Wraz z zawiadOmieniem należy przedstawie 
PZU dokumenty niezbędne doust~llenia odpowiedzialności 
PZU w ramach zawartej umowy ubezpieczenia : ' 

I) w razie śmierci ubezpieczającego - urzędowy akt 
zgonu, 

2) w razie zaliczenia na sta łe do I grupy inwalidów -
orzeczenie komisji lekarskiej .do spraw inwalidztwd 

zatrudnienia , 

§ 18, Ustalenie wysokosci zadłużenia kredytowego 
następuje ńa' podstawie wyliezenia kredytodawcy, - który 
ustala wysokość zadłużenia aktualną w dniu zajścia zda~ 
rzenia określonego VI' § 5, 

§ 19. PZU jest obowiązany przekaza'ć nal,eżność kre
dytodawcy w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia okolicz
ności koniecznych do ustalen,ia odpowiedzialności PZU 
i ustalenia wysokości należności z tytułu zadłUżenia kre
dytowego. 

§ 20. ' O przejęciu płatności w -ramach umowy ubez , 
pieczenia i ,wygaśnięciu zobowiązania dłużnego, PZ:U za-

. ' 
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. wiadamia ubezpieqającego. ,a w razie jego śmierci -:, 
współdłużnika lub porę~zycieli. jei eli zna ich ' m'iejste za
mieszkania. 

§ 21. 1. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych 
warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil 
nego oraz ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpie-

.czeniach majątkowych ' i osobowych (Oz, U; Nr 45 . 
poz. 242r 

2, W porozumieniu z ' ubezpiecza,jącym do umowy 
ubezpieczenia mogą być ' wprowadzone ,póst~nowienia do
datkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogól: 
oych warunkach. 

Załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z 
dnia 5 grudnia 1988 r . (poz. 313) 

TARYFA SKŁADEK ZA lmEZPIECZENIE KREDYTU -

§ 1. Stawki' taryfowe są stawkami ustalonymi W zło

tych za cały okres ubezpieczenia od jednego 1.000 zl sumy 
ubezpieczenia kredytu. ' Składkę oblicza się przez przemno, 
żenie kwoty kredytu przez właściwy dla wieku kredyto 
biorcy promil stawki taryfowej ,· 

§ 2, Wiek ubezpieczonego ustala się jako różnicę laŁ 
pum(ędży rokiem kalendarzowym zawarcia umowy ubez~ 
pieczeniu a rokiem kalendarzowym urodzenia. 

§ 3. l , W umowach ,ubezpieczenia zawieranych zbio' 

rowo za pośrednictwem kredytodawcy stosuje się ta
ryfę 1. ' 

2. W umowach ubezpieczenia zawieranych przęz oso
by fizyczne stosuje się taryfę II. 

9 4. Przy umowach ubezpieczenia zawieranych na 
podstawie porozumienia zawartego z kredytodawcą mogą 
być w przypadkach uzasadnionych wprowadzone stawki 
o<lmien.ne niż określone w poniższej taryfie . 

Taryfa I 

(lata) 
Okres ubezpieczenia (lata) 

Wiek wstępu 
do 5 10 15 20 25 30 35 40 

do 25 3,50 5,30 1 •• 0 8,80 9,50 10,10 10,60 10,BO 

26-30 4,20 7,20 ' 9,60 10,90 12,00 12,70 13,20 , 13,50 , > 

31-35 6,00 10,70 14,10 16,20 17,80 18,70 19,30 19,60 

36-40 7,90 14,00 18,40 - 21,20 23,40 24,50 25,30 -
"41-45 12,20 . 20,50 27,10 30;70 33,30 34,70 - - ' - , 46-50 18,40 , ~ 30,80 39,90 44,BO 47,60 - - -

51-55 ' 27,60 44,50 53,50 59,50 - - - -
56-60 41,20 69.10 85,60 - - ;-- " - -

ponad 60 68,20 ' 109,30 - - - - -

Taryfa II 

, 

-ł I ' Okres ubezpieczenia (lata) 
Wiek wstępu (lata) do 5 I 3~ I 10 15 20 25 :30 40 

. do 25 4,30 6,40 8.60 . 10.70 11.60 12.30 12.90 13.10 
26-30 5,10 8.70 11.70 13.30 14.60 15.40 16.00 16,40 
31-3!? 7,30 13.00 17.10 19,70 21.60 22,70 23.40 23,90 
36-40 9,60 17,00 22,30 25.70 28040 29,70 30,70 -
41-45 14.90 24,90 32.90 , 37.30 40,40 42,10 - -I 

46-50 22,30 37,40 48,40 54,40 57.90 - -
,51-55 33,60 54,00 65,00 72,30 - - - -
56-60 50,00 83.90 104,00 - - - - -

ponad 60 82.90 132.70 - - - - - --. 


