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REGULAMIN WYDŁUŻENIA TERMINU NA ZAPŁATĘ SKŁADKI W ZWIĄZKU Z COVID-19
RPPIA-R060-2-0621-PDF

Informujemy, iż w związku z planowanym zaprzestaniem przyjmowania wniosków o wydłużenie dodatkowego terminu na zapłatę składki w związku z COVID-19, 
decyzją Dyrektora Oddziału oraz Zastępcy Dyrektora Oddziału Prudential International Assurance PLC Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dniem 1 lipca 2021 r. 
odwołany został REGULAMIN WYDŁUŻENIA TERMINU NA ZAPŁATĘ SKŁADKI W ZWIĄZKU Z COVID-19 oznaczony sygnaturą RPPIA-R060-1-0420-PDF. Tym 
samym począwszy od tego dnia wnioski o wydłużenie dodatkowego terminu na zapłatę składki nie będą przyjmowane. Odwołanie regulaminu nie wpływa na ważność 
wniosków złożonych do dnia 30 czerwca 2021 r. włącznie.

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
1.  Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie przy ul. Adelaide Road, 

Montague House, D02K039, Dublin 2, Irlandia, zarejestrowana w rejestrze spółek prowadzonym przez the Companies Registration Office pod numerem 209956 
i działająca na podstawie zezwolenia Central Bank of Ireland, działająca poprzez Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą 
w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 708052, przyjmuje wnioski o wydłużenie dodatkowego terminu na zapłatę składki (dalej: „Prolongata”) z tytułu następujących umów ubezpieczenia 
na życie lub dożycie (dalej: „Umowa ubezpieczenia”):

 1) EMERYTURA BEZ OBAW,
 2) START W ŻYCIE,
 3) OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW,
 4) OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS,
 5) PEWNY KAPITAŁ,
 6) KOMFORT ŻYCIA.
2.  Wniosek o udzielenie Prolongaty (dalej: „Wniosek”) może zostać złożony w stosunku do każdej z Umów ubezpieczenia bez względu na częstotliwość, z jaką opłacana 

jest składka, tj. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

3.  Prolongata obejmuje całość składki należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia objętej określoną polisą. W przypadku, gdy dana polisa obejmuje również umowy 
dodatkowe będące uzupełnieniem Umowy ubezpieczenia, Prolongata obejmuje także składki należne z tytułu umów dodatkowych objętych tą samą polisą. 

§ 2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wniosek może złożyć każdy ubezpieczający (dalej: „Klient”) pozostający stroną Umowy ubezpieczenia będącej w mocy na dzień jego złożenia. 

2. Wniosek może dotyczyć wszystkich lub pojedynczych Umów ubezpieczenia zawartych przez Klienta.

3.  Wniosek może być złożony za pośrednictwem Infolinii Prudential pod numerem telefonu 801 30 20 10 lub na formularzu udostępnionym przez Prudential, 
podpisanym przez Klienta i przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail: prolongata@prudential.pl.

4. Warunkiem złożenia Wniosku jest potwierdzenie przez Klienta otrzymania i zapoznania się z Regulaminem.

§ 3. SKUTKI ZŁOŻENIA WNIOSKU
1.  Wskutek złożenia Wniosku zmianie ulega dodatkowy termin na zapłacenie zaległej składki z tytułu wskazanej przez Klienta Umowy ubezpieczenia określony 

w postanowieniach ogólnych warunków Umowy ubezpieczenia (dalej: „OWU”).

2.  Z dniem udzielenia Prolongaty dodatkowy termin na zapłacenie składki z tytułu Umowy ubezpieczenia objętej Wnioskiem wynosi 120 dni od dnia, w którym składka 
miała być zapłacona.

3. Wskutek udzielenia Prolongaty wydłużeniu do 120 dni ulega także: 
 1) okres poprzedzający złożenie przez Klienta wniosku o zawieszenie opłacania składek, który może zostać objęty wnioskiem o zawieszenie ich opłacania, 
 2)  termin, w którym następuje przekształcenie Umowy ubezpieczenia w umowę bezskładkową w razie nieopłacenia składki, jeżeli OWU przewidują takie 

przekształcenie.

4.  W okresie udzielanej Prolongaty Prudential nadal kieruje do Klienta wezwania do zapłaty zaległej składki, wskazując wysokość zaległości, termin zapłaty oraz skutki jej 
nieopłacenia.

5.  Udzielenie Prolongaty oraz zmiana Umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 powyżej, wchodzi w życie z chwilą złożenia Wniosku. Pozostałe warunki Umowy 
ubezpieczenia pozostają bez zmian.

6. Prolongata dotyczy zarówno składek już wymagalnych w dniu złożenia Wniosku, jak i składek wymagalnych w przyszłości, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

7.  Wydłużony dodatkowy termin na zapłatę zaległej składki obowiązuje do 31 grudnia 2021 r. włącznie. Począwszy od dnia następnego, dodatkowy termin na 
zapłacenie zaległej składki jest zgodny z pierwotnym terminem określonym w OWU mających zastosowanie do Umowy ubezpieczenia. 

8.  Od 1 stycznia 2022 r. okres zaległości w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej składki nie może być dłuższy niż termin wskazany w OWU mających zastosowanie do 
Umowy ubezpieczenia.

9. Zmiana Umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 powyżej, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22.04.2020 przez czas nieokreślony do odwołania, o czym Prudential poinformuje Klientów poprzez komunikat na stronie 

internetowej www.prudential.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Prudential może wprowadzić zmiany do treści niniejszego Regulaminu w przypadku: 
 1) konieczności dostosowania jego postanowień do zmieniających się okoliczności związanych z rozwojem pandemii wirusa SARS-CoV-2, 
 2) zmiany przepisów prawa odnoszących się do Umów ubezpieczenia lub skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2, 
 3)  zmiany lub wydania nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru 

Finansowego w zakresie związanym z wykonywaniem Regulaminu.

3. Prudential poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu poprzez komunikat na stronie internetowej www.prudential.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Zmiany Regulaminu lub jego odwołanie nie będą miały wpływu na Wnioski złożone do dnia wejścia zmian w życie lub odwołania Regulaminu.

5.  Reklamacje związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu Klient może złożyć na zasadach i w trybie określonym w OWU zawartej przez niego Umowy 
ubezpieczenia.

6. Klient ma prawo do odstąpienia od Wniosku w terminie 30 dni od potwierdzenia przez Prudential udzielenia Prolongaty.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia OWU właściwych dla danej Umowy ubezpieczenia.
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