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Numer Polisy

z Rachunku Podstawowego z Rachunku Dodatkowego 

UWAGA: PKO Ubezpieczenia nie dokona wykupu częściowego, jeżeli nie zostanie wskazany Rachunek, z którego ma on zostać zrealizowany (dotyczy produktów,  
w których występuje podział Rachunku Kapitałowego na Rachunek Podstawowy i Rachunek Dodatkowy).

1. DANe osoby UPrAWNioNej Do otrzymANiA WArtości WykUPU

Imię, Nazwisko / Nazwa

Symbol  Seria i numer  
dokumentu tożsamości PESEL / REGON NIP / w przypadku prowadzenia
Symbole dokumentów tożsamości: DO - dowód osobisty, PA - paszport, KP - karta pobytu, OO - inny  działalności gospodarczej

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości

Adres do korespondencji:

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość Poczta Kod kraju

E-mail Nr kier. kraju Numer telefonu

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informacji o brakującej dokumentacji dotyczącej niniejszego wniosku, 
niezbędnej do rozpatrzenia mojego roszczenia, na podany przeze mnie powyżej numer telefonu.

Tak, wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody 

2. szczeGóły WykUPU częścioWeGo

Prosimy wybrać sposób realizacji wykupu częściowego oraz określić Wartość Wykupu Częściowego. Jeśli wybrano „procentowo“ prosimy wskazać „procentowy“ 
podział Wartości Wykupu Częściowego na poszczególne Subkonta, przy czym udziały wymienionych Subkont powinny sumować się do 100%. Jeśli wybrano 
„procentowo“ bez wskazania kwoty Wartości Wykupu Częściowego, podział na poszczególnych Subkontach nie musi sumować się do 100%.

UWAGA: Prosimy o zwrócenie uwagi na warunki dokonania wykupu zawarte w Umowie Ubezpieczenia. 

Kwota Wartości Wykupu Częściowego:    ,   Kwota słownie: 

Realizacja wykupu częściowego: proporcjonalnie  procentowo 

subkonta/fundusze źródłowe do dokonania procentowego wykupu częściowego

Szczegółowe informacje dotyczące Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są na stronie http://www.pkoubezpieczenia.pl

Kod UFK Kod UFK Kod UFK Kod UFK

 %  %  %  %

 %  %  %  %

3. DysPozycjA PrzekAzANiA kWoty WArtości WykUPU

Przelew bankowy Nr rachunku bankowego

POSIADACZ RACHUNKU

Imię, Nazwisko / Nazwa

 Przekaz pocztowy na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1 

 Przelew na poczet składki do wniosku/polisy numer 

kwota w PLN  ,    na poczet składki ubezpieczeniowej     na poczet składki dodatkowej 

WNiosek o WykUP częścioWy  
z UmoWy UbezPieczeNiA NA życie

 

SW-WCZ-7

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, XIII 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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4. PoDPis osoby UPrAWNioNej Do otrzymANiA WArtości WykUPU

  –    –  
Miejscowość Data Czytelny podpis osoby uprawnionej

5. PotWierDzeNie PrzyjęciA WNioskU - AGeNt/PośreDNik/PrzeDstAWiciel

Nr Agenta / Pośrednika

 -  - 
Nr kier. kraju Numer telefonu Data Czytelny podpis oraz pieczęć

Uprzejmie informujemy, że na mocy porozumienia zawartego w dniu 19 grudnia 2016 roku pomiędzy PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. a Prezesem Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Porozumienie z Prezesem UOKiK”), Towarzystwo zobowiązało się do obniżenia wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego 
z rozwiązaniem/wystąpieniem z zawartej z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
W celu skorzystania z nowych warunków wykupu środków z umowy ubezpieczenia prosimy o pobranie ze strony internetowej  www.pkoubezpieczenia.pl zakładka 
„Aktualności” wzoru Aneksu (dla ubezpieczających) albo wzoru Porozumienia (dla ubezpieczonych) odpowiadającego Państwa umowie ubezpieczenia, a następnie - po 
uzupełnieniu Państwa danych i podpisaniu - prosimy o przesłanie dwóch egzemplarzy na adres Towarzystwa.
Szczegółowe informacje na temat zawartego Porozumienia z Prezesem UOKiK znajdują się na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl w zakładce „Aktualności”.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących możliwości obniżenia wysokości kosztu wykupu całkowitego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 801-231-500 lub 
22 541 08 92.

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.


