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Numer polisy

1. UBEZPIECZONY / OSOBA UPRAWNIONA (Wypełnia Wnioskodawca)

  
Imię                      Drugie Imię

 
Nazwisko  

Symbol dokumentu tożsamości        Seria i numer   
Symbole dokumentów tożsamości: DO - dowód osobisty, PA - paszport, KP - karta pobytu, OO - inny  PESEL

Adres do korespondencji

   
Ulica                        Numer domu      Numer lokalu        Kod kraju

  -   
Kod pocztowy    Miejscowość                  Poczta 

 
E-mail

Numer telefonu      
       numer kierunkowy kraju
     

2. ZGŁOSZENIE ZGONU UBEZPIECZONEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ

Data zgonu       -   -  Czy bezpośrednią i wyłączną przyczyną zgonu był nieszczęśliwy wypadek?    TAK      NIE   

Należne świadczenie (Świadczeniem należnym dla Osoby Uprawnionej jest suma kwot wymienionych w punktach 1, 2, 3)

  1. Suma Ubezpieczenia          2. Wypłata Stanu Rachunku Pomocniczego (jeżeli dotyczy)

3.  Stan Rachunku IKE w formie: (Proszę wybrać i zaznaczyć formę wypłaty świadczenia)

a) Wypłata:                             b) Wypłata Transferowa 
                              (Przekazanie całości środków zgromadzonych na IKE 

  jednorazowa                         do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE, 
albo                             z którą Osoba Uprawniona zawarła umowę 
                              o prowadzenie IKE lub do programu emerytalnego,  
   w ratach*      miesięczna      kwartalna      półroczna      roczna     ilość rat      do którego przystąpiła Osoba Uprawniona) 
* Prosimy określić częstotliwość wypłaty świadczenia oraz określić oczekiwaną ilość rat 
 

3. ZGŁOSZENIE ZDARZENIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO (proszę zaznaczyć jeden z punktów 1, 2, 3, 4)

  1.  Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie       a) Wypłata Stanu Rachunku Pomocniczego (jeżeli dotyczy)   
IKE oraz Umowy Ubezpieczenia i wypłata  
całości środków zgromadzonych na IKE    b) Wypłata:  
w formie wybranej przez Ubezpieczonego    
(Proszę wybrać i zaznaczyć         jednorazowa 
jeden z punktów (b, c lub d)       albo  

 
  w ratach*      miesięczna      kwartalna      półroczna      roczna     ilość rat    

* Prosimy określić częstotliwość wypłaty świadczenia oraz określić oczekiwaną ilość rat 
 

  c) Zwrot  
 
   d) Wypłata Transferowa  
(Przekazanie całości środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE, z którą 
Ubezpieczony zawarł umowę o prowadzenie IKE lub do programu emerytalnego, do którego przystąpił 
Ubezpieczony)

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031094, NIP 521-04-19-914, kapitał zakładowy: 89 308 936,29 zł w całości wpłacony.  
Infolinia: 801 231 500, tel. +48 22 541 01 00, www.pkoubezpieczenia.pl
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  2.  Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie IKE bez rozwiązania Umowy Ubezpieczenia i wypłata całości środków zgromadzonych na IKE w formie      
wybranej przez Ubezpieczonego (Proszę wybrać i zaznaczyć jeden z punktów (a, b lub c)

a) Wypłata:  

  jednorazowa
albo      

  w ratach*      miesięczna      kwartalna      półroczna      roczna     ilość rat   
* Prosimy określić częstotliwość wypłaty świadczenia oraz określić oczekiwaną ilość rat 

  b) Zwrot 

   c) Wypłata Transferowa  
(Przekazanie całości środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE, z którą Ubezpieczony zawarł umowę o prowadzenie IKE lub do 
programu emerytalnego, do którego przystąpił Ubezpieczony)

  3.  Wykup Częściowy z Rachunku Pomocniczego 

Wartość Wykupu Częściowego z Rachunku Pomocniczego       ,          

Słownie:      

  4.  Częściowy Zwrot z Subkonta IKE (bez rozwiązania Umowy o Prowadzenie IKE i bez rozwiązania Umowy Ubezpieczenia)

Wartość Zwrotu Częściowego z Subkonta IKE      ,  

Słownie:      

5.  Podział Wartości Wykupu Częściowego z Rachunku Pomocniczego /  
Częściowego Zwrotu z Subkonta IKE, na poszczególne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) typu E:        Proporcjonalnie      Procentowo 
Wypełnić w przypadku wyboru punktu 3 lub 4

    (Jeżeli wybrano „procentowo”, prosimy wskazać procentowy podział na poszczególne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe):

Kod UFK     Nazwa UFK typu E                                Wartość %

E             ,  

E             ,  

E             ,  

E             ,  

E             ,  

E             ,  

E             ,  

E             ,  
Jeżeli Ubezpieczony nie określił % podziału Wartości Wykupu Częściowego albo Częściowego Zwrotu z Subkonta IKE - uważa się, że podział jest   SUMA: 100% 
proporcjonalny do udziału wartości jednostek funduszu każdego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego typu E.

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Ubezpieczonego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Proszę wypełnić  
w przypadku dyspozycji Wypłaty środków zgromadzonych na IKE przez Ubezpieczonego)

Nazwa i adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (Proszę wypełnić w przypadku dyspozycji Zwrotu, gdy na IKE 
została kiedykolwiek przyjęta Wypłata Transferowa z pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych 
programach emerytalnych Dz.U.Nr 116, pozycja 1205 z późn. zm.)

4. FORMA WYPŁATY ŚWIADCZENIA

  Przelew na rachunek bankowy                     
            Numer rachunku bankowego

  Przekaz pocztowy na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1 
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Administratorem przekazanych danych osobowych jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 52. Powyższe 
dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania Umowy Ubezpieczenia oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych. 
Przysługuje Państwu 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 realizacji Umowy ubezpieczenia.

5. WRAZ Z WNIOSKIEM O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZGASZANEGO ZDARZENIA DODATKOWO  
WSKAZANE PONIŻEJ DOKUMENTY 
Prosimy dołączyć do wniosku oryginały lub kopie dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pracownika/Pośrednika/Agenta PKO Ubezpieczenia, 
urzędnika administracji państwowej/samorządowej lub notariusza.

Zgon Ubezpieczonego        

   Akt Zgonu 
 
 W przypadku braku Uposażonego: 
 

   dokument potwierdzający pokrewieństwo z Ubezpieczonym w przypadku małżonka, dziecka, rodzica, rodzeństwa, albo 

   prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków 
zgromadzonych przez Ubezpieczonego, bądź prawomocne postanowienie sądu o podziale spadku, w przypadku pozostałych osób będących spadkobiercami 
Ubezpieczonego

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW    

   Akt Zgonu 
 
W przypadku braku Uposażonego: 
 

   dokument potwierdzający pokrewieństwo z Ubezpieczonym w przypadku małżonka, dziecka, rodzica, rodzeństwa, albo

   prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków 
zgromadzonych przez Ubezpieczonego, bądź prawomocne postanowienie sądu o podziale spadku, w przypadku pozostałych osób będących spadkobiercami 
Ubezpieczonego

   Dokument stwierdzający, że bezpośrednią i wyłączną przyczyną zgonu Ubezpieczonego był nieszczęśliwy wypadek (na przykład postanowienie prokuratora)

Wypłata środków zgromadzonych na IKE 
  

   Decyzja organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli Ubezpieczony nie ukończył 60 roku życia

Wypłata Transferowa środków zgromadzonych na IKE 

    Potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową albo potwierdzenie przystąpienia do programu emerytalnego           

Ubezpieczyciel ma prawo żądać innych, niż wymienione powyżej, dokumentów oraz innego rodzaju dowodów w celu ustalenia odpowiedzialności, o ile są one 
niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

6. PODPISY I OŚWIADCZENIA

Pouczenie (dotyczy Zwrotu środków zarejestrowanych na IKE Ubezpieczonego)
Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że:
1. Zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. W przypadku gdy na IKE Ubezpieczonego przyjęto Wypłatę Transferową z pracowniczego programu emerytalnego, PKO Ubezpieczenia przed dokonaniem Zwrotu 
w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez Ubezpieczonego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
kwotę w wysokości 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego.

                         
                         Czytelny podpis Ubezpieczonego

   -   -  
Miejscowość           Data          Czytelny podpis Wnioskodawcy


