
zmiana częstotliwości opłacania składek  rezygnacja z waloryzacji/indeksacji  wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 

zmiana wysokości składki  zawieszenie opłacania składek  inne 

zmiana wysokości sumy ubezpieczenia  rozpoczęcie okresu bezskładkowego 

1. dane osoby zgłaszającej zmiany
UWaga: Prosimy wskazać kim jest osoba zgłaszająca zmiany.

Ubezpieczonym  Ubezpieczającym  Przedstawicielem Ustawowym 

 
Pierwsze Imię Drugie Imię

 
Nazwisko PESEL

E-mail  
 
Numer telefonu     Numer tel. komórkowego 
 numer kierunkowy kraju używany do autoryzacji w serwisie Twoja Polisa

2. WniosKoWane WaRUnKi UbezPieczenia

a częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej miesięczna kwartalna półroczna roczna 

b wysokość składki ubezpieczeniowej  PLN

c wysokość sumy ubezpieczenia  PLN

d rezygnacja z waloryzacji/indeksacji składki od dnia   –    –  

e rozpoczęcie okresu bezskładkowego od dnia   –    –  

f zawieszenie opłacania składki od dnia    –    –   do dnia   –    –  

g wznowienie ochrony ubezpieczeniowej od dnia    –    –  

h zmiana innych warunków (prosimy o krótki opis czego ma dotyczyć zmiana)

UWaga: Zmiana warunków wskazanych w punktach: 2a, b, c, d może zostać zrealizowana wyłącznie w Rocznicę Polisy, o ile Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 
przewidują taką możliwość. Prosimy o zgłoszenie tych zmian w terminie 30 dni przed najbliższą rocznicą. Zmiana warunków z punktów 2e, f, g, h obowiązywać będzie 
od pierwszego dnia okresu, za który Składka Ubezpieczenia była należna i nie nastąpiło opłacenie składki. Powyższe zmiany mogą być dokonane o ile Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia (OWU) przewidują taką możliwość. Zmiany realizowane w Rocznicę Polisy prosimy przesyłać z 30-dniowym wyprzedzeniem.

  –    –  
Miejscowość Data  Czytelny podpis osoby zgłaszającej zmiany

3. PoTWieRdzenie PRzyjĘcia WniosKU PRzez agenTa/PoŚRedniKa/PRzedsTaWicieLa

 
Numer telefonu  Agenta/Pośrednika/Przedstawiciela

  –    –   
Data  Czytelny podpis i pieczątka firmy

4. oŚWiadczenie

jeżeli chciałbyś zmienić dotychczasową papierową korespondencję na elektroniczną, prosimy o zaznaczenie „TaK”•	
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przekazywanie przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27 drogą 
elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail wszelkiej korespondencji dotyczącej Umowy ubezpieczenia, na warunkach przewidzianych powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.
 Ubezpieczający TaK  Ubezpieczony  TaK 

Złożone oświadczenie na podstawie niniejszego formularza będzie mieć zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

WnioseK zmian WaRUnKóW W UmoWie UbezPieczenia

 
                     

numer Polisy

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 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: 192 529 463,11 zł w całości wpłacony. Infolinia: 801 231 500, tel. +48 22 541 01 00, www.pkoubezpieczenia.pl
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