OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS
Kod warunków: PTGP32

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY

§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.

§6
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu śmierci.

§2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) działania wojenne – działania sił zbrojnych mające na celu
rozbicie sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub
na morzu;
2) małżonek – osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku
małżeńskim;
3) nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną
zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA;
4) okres odpowiedzialności PZU Życie SA – czas trwania
odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
wyznaczony przez daty początku i końca odpowiedzialności;
5) pełnoletnie dziecko – dziecko własne, przysposobione albo
pasierb (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) ubezpieczonego,
które ukończyło 18 rok życia;
6) polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczającym a PZU Życie SA oraz warunki tej
umowy;
7) PZU Życie SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna;
8) rocznica polisy – każdą kolejną rocznicę potwierdzonego
polisą dnia zawarcia umowy;
9) stosunek prawny – stosunek zatrudnienia, członkostwa,
bądź inny zaakceptowany przez PZU Życie SA;
10) ubezpieczający – podmiot, który zawarł umowę
z PZU Życie SA;
11) ubezpieczony – osobę fizyczną, która przystąpiła do ubezpieczenia i:
a) pozostaje w stosunku prawnym z ubezpieczającym (dalej:
ubezpieczony podstawowy),
b) jest małżonkiem albo pełnoletnim dzieckiem ubezpieczonego podstawowego (dalej: ubezpieczony bliski);
12) umowa – umowę ubezpieczenia zawieraną na wniosek ubezpieczającego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia
i potwierdzoną polisą;
13) uposażony – podmiot wskazany przez ubezpieczonego jako
uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego.
2. W zasadach ustalania świadczeń należnych z tytułu umowy nie
ma zastosowania stopa techniczna.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie
odpowiedzialności PZU Życie SA.
§5
1. Na wniosek ubezpieczającego, za zgodą PZU Życie SA, może być
zawarta więcej niż jedna umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ubezpieczony może być objęty ubezpieczeniem wyłącznie
w ramach jednej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA
§7
1. Podmiot, który zamierza zawrzeć umowę, składa do PZU Życie SA
wniosek o zawarcie umowy oraz podpisane przez osoby zamierzające przystąpić do ubezpieczenia deklaracje przystąpienia wraz
z wykazem tych osób.
2. Przed zawarciem umowy PZU Życie SA przekazuje podmiotowi,
o którym mowa w ust. 1, ogólne warunki ubezpieczenia oraz
odpowiednie formularze.
3. PZU Życie SA może odmówić zawarcia umowy.
4. PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy polisą.
§8
1. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania
deklaracji przystąpienia:
1) spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 11;
2) ukończyła 16. rok życia i nie ukończyła 69. roku życia a w przypadku pełnoletniego dziecka – ukończyła 18. rok życia
i nie ukończyła 69. roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum,
placówce dla przewlekle chorych lub nie jest uznana za niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym
lub zaopatrzeniu społecznym.
2. PZU Życie SA może wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia osoby, która ukończyła 69. rok życia.
3. Osoba przystępująca do ubezpieczenia składa ubezpieczającemu
deklarację przystąpienia, w której oświadcza, że spełnia kryteria
przestąpienia, o których mowa w ust. 1 oraz, że chce skorzystać
z zastrzeżenia na jej rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach
określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.
4. PZU Życie SA ma prawo odmówić zgody na przystąpienie do
ubezpieczenia, a w przypadku niemożności złożenia oświadczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odmawia zgody na przystąpienie
do ubezpieczenia. O odmowie zgody na przystąpienie do ubezpieczenia PZU Życie SA poinformuje ubezpieczającego na piśmie.
5. W przypadku ujawnienia, że przed objęciem odpowiedzialnością PZU Zycie SA osoba przystępująca do ubezpieczenia podała
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, nieprawdziwe informacje, PZU Życie SA może w okresie pierwszych 3 lat od początku
odpowiedzialności w stosunku do tego ubezpieczonego odmówić
wypłaty świadczenia. Jeżeli do podania nieprawdziwych informacji doszło na skutek winy umyślnej ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową i jego
następstwa są skutkiem tych nieprawdziwych okoliczności.
§9
Ubezpieczony ma prawo w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia,
składając ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji, która
skutkuje końcem odpowiedzialności określonym w § 25 ust. 1 pkt 6.
CZAS TRWANIA UMOWY
§ 10
1. Umowa zawierana jest pomiędzy PZU Życie SA a ubezpieczającym
na czas określony potwierdzony polisą.
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2. Umowa zostaje przedłużona na kolejny okres 1 roku, o ile żadna
ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy na kolejny okres powinno być
złożone do wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed
upływem okresu, na jaki umowa została zawarta.
§ 11
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od zawarcia
umowy. W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego po przekazaniu składki PZU Życie SA zwraca mu składkę pomniejszoną o jej
część odpowiadającą okresowi odpowiedzialności PZU Życie SA.
WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 12
Umowa może być w każdym czasie wypowiedziana przez ubezpieczającego na piśmie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego
dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym
PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu.
§ 13
Umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego
w przypadku zaległości w przekazywaniu składek za wszystkich
ubezpieczonych – umowa rozwiązuje się z upływem trzeciego
miesiąca zaległości, z tym że nie później niż z końcem okresu na jaki
umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 23.
§ 14
Obowiązek przekazywania składek istnieje przez cały czas trwania
odpowiedzialności PZU Życie SA.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 15
1. Ubezpieczający ma prawo przenieść, w całości lub w części,
prawa i obowiązki z umowy na inny podmiot. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot z chwilą przeniesienia podmiot ten staje się ubezpieczającym. Umowa przeniesienia
praw i obowiązków powinna być pod rygorem nieważności zaakceptowana pisemnie przez PZU Życie SA.
2. Ubezpieczający jest obowiązany:
1) udostępnić ubezpieczonym, przed odebraniem od nich deklaracji przystąpienia, obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia
wraz z załącznikami;
2) przechowywać deklaracje przystąpienia złożone przez ubezpieczonych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych
i tajemnicy ubezpieczeniowej;
3) przekazywać ubezpieczonym, w ustalony przez ubezpieczającego sposób, informacje dotyczące zmiany warunków umowy
lub zmiany prawa właściwego dla umowy, przed wyrażeniem
przez ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian,
z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy;
4) zgłaszać PZU Życie SA zmiany danych osobowych i teleadresowych własnych oraz ubezpieczonych i uposażonych, chyba że
zmiany danych ubezpieczonych lub uposażonych zostały zgłoszone PZU Życie SA przez ubezpieczonego;
5) terminowo przekazywać do PZU Życie SA składki;
6) przekazywać PZU Życie SA, jednocześnie z przekazaniem
składki, rozliczenie składek wraz z odpowiednimi wykazami
ubezpieczonych;
7) przekazywać inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy – na życzenie PZU Życie SA;
8) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie umowy
przez ubezpieczającego oraz poinformować ubezpieczonych
i PZU Życie SA o wyznaczeniu oraz każdej zmianie takiej osoby.
§ 16
1. Ubezpieczony ma prawo:
1) wskazywać, dowolnie zmienić i odwoływać uposażonych;
2) żądać by PZU Życie SA udzielił informacji o postanowieniach
zawartej umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia
w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.

2. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać ubezpieczającemu lub
PZU Życie SA zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich
oraz uposażonych.
§ 17
1. PZU Życie SA ma prawo do kontrolowania wykonywania przez
ubezpieczającego obowiązków wynikających z umowy oraz udzielania wytycznych w tym zakresie.
2. PZU Życie SA jest obowiązany:
1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane umową;
2) przekazywać ubezpieczającemu, a ubezpieczonemu na
jego żądanie pisemne informacje dotyczące zmiany warunków umowy lub zmiany prawa właściwego dla umowy, przed
wyrażeniem przez strony zgody na dokonanie takich zmian,
z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy;
3) informować ubezpieczającego lub ubezpieczonego o zajściu
zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU Życie SA, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do PZU Życie SA, a osoby te nie są
osobami występującymi z tym zgłoszeniem;
4) informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub
w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązania, jeżeli jest to
niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania;
5) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia;
6) udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które
miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU Życie SA lub
wysokość zobowiązania;
7) udzielać na wniosek ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia
w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.
ZMIANA UMOWY
§ 18
Wszelkie zmiany w umowie są dokonywane w drodze negocjacji,
w trybie ofertowym bądź w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób i potwierdzane w formie pisemnej. Do
zmiany umowy na niekorzyść ubezpieczonego lub osoby uprawnionej
do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego
wymagana jest zgoda ubezpieczonego.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 19
1. Sumą ubezpieczenia jest kwota stanowiąca podstawę ustalania
wysokości świadczeń.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku
o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
SKŁADKA
§ 20
Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości
sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości
świadczeń, częstotliwości przekazywania składek oraz liczby,
struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do
ubezpieczenia.
§ 21
Składkę uważa się za przekazaną z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego przez PZU Życie SA.
§ 22
1. Wysokość składki obowiązującej w umowie określona jest we
wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Częstotliwość oraz termin przekazywania składek określone są we
wniosku o zawarcie umowy i potwierdzone polisą.
3. Składka nie podlega indeksacji.
4. Składka przekazywana jest przez ubezpieczającego w pełnej
wymaganej kwocie.
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§ 23
1. W przypadku zaległości w przekazaniu całości lub części składek PZU Życie SA wzywa ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy
termin do zapłaty liczony od dnia otrzymania wezwania oraz informując o skutku nieprzekazania składki, określonym w § 25 ust. 1
pkt 3 oraz w § 13.
2. W przypadku zaległości w przekazywaniu składek przekazywane
kwoty przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA
§ 24
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonych
rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, jeżeli
spełnione zostały łącznie następujące wymogi:
1) przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego wpłynęły
do PZU Życie SA podpisane przez ubezpieczonych deklaracje
przystąpienia wraz z wykazem tych osób;
2) pierwsza składka została przekazana nie później niż w przypadającym w tym miesiącu kalendarzowym terminie przekazania
składki;
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy
i nie wcześniej, niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony
ten oświadczył ubezpieczającemu, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.
§ 25
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu
przez ubezpieczającego od umowy;
2) śmierci ubezpieczonego;
3) upływu 1 miesiąca, licząc od końca okresu, za który została
przekazana ostatnia składka, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia albo 76 rok życia, jeżeli
odpowiedzialnością objęta była osoba, która w dniu złożenia
deklaracji przystąpienia ukończyła 69 rok życia;
5) upływu okresu, za jaki przekazano składkę, jeżeli w tym okresie ustał stosunek prawny łączący ubezpieczonego podstawowego z ubezpieczającym, z zastrzeżeniem ust. 3;
6) upływu okresu, za jaki przekazano składkę – w przypadku
rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia;
7) rozpoczęcia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do
ubezpieczonego z tytułu innej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus zawartej pomiędzy danym ubezpieczającym a PZU Życie SA;
8) upływu czasu trwania umowy w przypadku jej nieprzedłużenia;
9) upływu okresu wypowiedzenia umowy.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
zostaje wznowiona z zachowaniem ciągłości odpowiedzialności
w przypadku uzupełnienia zaległości w przekazywaniu składek
przed upływem trzeciego miesiąca zaległości.
3. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
zostaje przedłużona o 1 miesiąc po ustaniu stosunku prawnego
łączącego ubezpieczonego podstawowego z ubezpieczającym
w przypadku miesięcznej częstotliwości przekazywania składek,
pod warunkiem przekazania składki za ten miesiąc.
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
PZU ŻYCIE SA
§ 26
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
1) śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
2) śmierci ubezpieczonego w wyniku popełnienia lub usiłowania
popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
3) samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od
początku odpowiedzialności w stosunku do tego ubezpieczonego;

4) śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego,
gdy prowadził on pojazd będąc w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile okoliczności te miały
wpływ na zajście zdarzenia.
§ 27
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego w okresie karencji, tj. w okresie 6 miesięcy od
początku odpowiedzialności PZU Życie SA, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Karencja – w stosunku do ubezpieczonego podstawowego – ma
zastosowanie, jeżeli początek odpowiedzialności PZU Życie SA
w stosunku do niego przypada później niż w czwartym miesiącu,
licząc od dnia:
1) zawarcia umowy, o ile pozostawał on w stosunku prawnym
z ubezpieczającym w dniu zawarcia umowy;
2) powstania stosunku prawnego łączącego go z ubezpieczającym, o ile stosunek ten powstał po dniu zawarcia umowy.
3. Karencja – w stosunku do ubezpieczonego bliskiego, będącego
małżonkiem ubezpieczonego podstawowego – ma zastosowanie,
jeżeli początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do
niego przypada później niż w czwartym miesiącu, licząc od dnia:
1) zawarcia umowy, o ile ubezpieczony podstawowy pozostawał w stosunku prawnym z ubezpieczającym w dniu zawarcia
umowy;
2) powstania stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego podstawowego z ubezpieczającym, o ile stosunek ten powstał po
dniu zawarcia umowy;
3) zawarcia związku małżeńskiego z ubezpieczonym podstawowym po dniu zawarcia umowy.
4. Karencja – w stosunku do ubezpieczonego bliskiego, będącego
pełnoletnim dzieckiem ubezpieczonego podstawowego – ma
zastosowanie, jeżeli początek odpowiedzialności PZU Życie SA
w stosunku do niego przypada później niż w czwartym miesiącu,
licząc od dnia:
1) zawarcia umowy, o ile ubezpieczony podstawowy pozostawał w stosunku prawnym z ubezpieczającym w dniu zawarcia
umowy;
2) powstania stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego podstawowego z ubezpieczającym, o ile stosunek ten powstał po
dniu zawarcia umowy;
3) ukończenia 18 roku życia po dniu zawarcia umowy.
5. W stosunku do osoby, która bezpośrednio przed przystąpieniem
do ubezpieczenia była objęta grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P Plus u danego ubezpieczającego, ale z niższą sumą
ubezpieczenia lub z niższą wysokością świadczenia – w okresie
karencji, tj. w okresie 6 miesięcy od początku odpowiedzialności, PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w zakresie różnicy
pomiędzy obecną a poprzednią sumą ubezpieczenia i wysokością
świadczenia, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Karencji nie stosuje się, jeżeli śmierć była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA
§ 28
Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego przysługuje
uposażonemu, z zastrzeżeniem § 30.
§ 29
W przypadku, gdy ubezpieczony wskazał kilku uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed śmiercią ubezpieczonego lub utracili
prawo do świadczenia, wówczas przypadająca im część świadczenia zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy pozostałych
uposażonych.
§ 30
W przypadku, gdy ubezpieczony nie wskazał uposażonego albo gdy
wszyscy uposażeni zmarli przed śmiercią ubezpieczonego lub utracili
prawo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje niżej
wymienionym członkom rodziny ubezpieczonego według kolejności
pierwszeństwa:
1) małżonek w całości;
2) dzieci w częściach równych;
3) rodzice w częściach równych;
4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w częściach
równych.
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§ 31
Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się
do śmierci ubezpieczonego.
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
§ 32
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia;
2) akt zgonu ubezpieczonego;
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci, jeżeli
śmierć była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem lub
jeżeli śmierć nastąpiła w pierwszych dwóch latach od początku
odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego;
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy dokumenty składane przez wnioskującego
sporządzone zostały w języku innym niż polski, wnioskujący
dostarcza je przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§ 33
1. PZU Życie SA wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30
dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA.
2. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało
się niemożliwe, PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie w ciągu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie wypłacona w terminie wskazanym
w ust. 1.
§ 34
1. Świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej w pełnej
należnej kwocie.
2. Na wniosek uprawnionego za zgodą PZU Życie SA, całość lub
część świadczenia zostanie przekazana na poczet składki z tytułu
innego ubezpieczenia.
§ 35
1. W przypadku, gdy PZU Życie SA w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy obowiązany jest
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić
jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez PZU Życie SA pomniejszają kwoty stosownych
wypłat płatnych przez PZU Życie SA na podstawie umowy.
2. Opodatkowanie zobowiązań PZU Życie SA regulują obowiązujące
przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wykonania zobowiązania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego
z umowy albo sąd właściwy według przepisów o właściwości
ogólnej.
2. Prawem właściwym w stosunkach wynikających z umowy jest
prawo polskie.
§ 38
W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia
mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 39
1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia PZU Życie SA
mające związek z umową wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez ubezpieczającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny z chwilą
doręczenia.
2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z umową kierowane do PZU Życie SA wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej
przez ubezpieczającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny
z chwilą doręczenia.
3. PZU Życie SA, ubezpieczający i ubezpieczony obowiązani są informować o każdej zmianie adresów.
§ 40
1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, za
pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, do każdej jednostki
PZU Życie SA w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiotu skargi lub zażalenia.
2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki organizacyjne
lub Centralę PZU Życie SA, zgodnie z zakresem ich działania.
3. PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela
pisemnej odpowiedzi, a w przypadku niemożności ich rozpatrzenia w powyższym terminie zawiadamia pisemnie wnoszącego
z podaniem przyczyny zwłoki i nowego terminu rozpatrzenia.
4. Z tytułu umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika
Ubezpieczonych lub zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konnsumenta.
5. PZU Życie SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 36
Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części,
PZU Życie SA informuje o tym niezwłocznie osobę występującą
z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną,

§ 41
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/302/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 26 czerwca 2007 roku, ze zmianami
zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku,
uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku oraz uchwałą
nr UZ/150/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie SA z dnia 5 sierpnia 2013 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 listopada
2013 roku.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
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Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej
wypadkiem przy pracy
Kod warunków: WPGP32

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy zawieranych jako
umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez
PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenie wypadek przy pracy oznacza nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił
podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe
w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego spowodowaną wypadkiem przy pracy zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
PZU Życie SA wypłaca w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy świadczenie w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako
procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,

z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do
wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem
okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy, potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, częstotliwości przekazywania składek oraz liczby, struktury wiekowej,
płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
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Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA

Uprawnieni do świadczenia

§ 14

§ 17

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.

1. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy przysługuje uposażonemu.
2. W stosunku do uposażonego, w tym w zakresie trybu i sposobu jego wskazywania, zmiany i odwoływania, stosuje się zasady
przyjęte w ubezpieczeniu podstawowym.

§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu za jaki przekazano składkę – w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 16
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku przy pracy zaistniałego przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru
lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu,
4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie zdarzenia wypadku przy pracy,
5) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
6) gdy ubezpieczony wykonywał pracę bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 18
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu ubezpieczonego,
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci,
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia, w szczególności dokumentację Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych stwierdzającą zaistnienie wypadku przy pracy – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
§ 19
1. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu
widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem przy pracy a śmiercią ubezpieczonego.
2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 21
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/340/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7435/3

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek śmierci ubezpieczonego
spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym
Kod warunków: WKGP32

Postanowienia ogólne

Świadczenia z tytułu umowy
§ 1

§ 5

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego
spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym zawieranych jako umowy
ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA
grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.

PZU Życie SA wypłaca w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym świadczenie w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent
sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci.

§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) statek – pasażerski albo towarowy statek morski albo statek
śródlądowy – z wyjątkiem okrętów wojennych – o napędzie silnikowym lub żaglowym,
2) wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym
że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące
przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również
tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,
- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu lit. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego
koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili,
gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek
powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego
konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub
statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp
nie jest możliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział
jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został
uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, albo
statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie
do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym
że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta
na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została
zawarta.
§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy

§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego spowodowaną
wypadkiem komunikacyjnym zaistniałym w okresie odpowiedzialności
PZU Życie SA.

§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
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Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka

c) który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych
dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu,
4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu obowiązujących przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie wypadku komunikacyjnego,
5) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa.
_______________________________________________________________

§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości
sumy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, częstotliwości przekazywania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu za jaki przekazano składkę – w przypadku rezygnacji
ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.

Uprawnieni do świadczenia
§ 17
1. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym przysługuje uposażonemu.
2. W stosunku do uposażonego, w tym w zakresie trybu i sposobu jego
wskazywania, zmiany i odwoływania, stosuje się zasady przyjęte
w ubezpieczeniu podstawowym.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 18
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu ubezpieczonego,
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci,
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia w szczególności dokumentację potwierdzającą okoliczności
wypadku komunikacyjnego – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
§ 19
1. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu
widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią ubezpieczonego.
2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć ubezpieczonego
nastąpiła w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Wyłączenia odpowiedzialności PZU Życie SA

Postanowienia końcowe

§ 16

§ 20

PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku komunikacyjnego zaistniałego przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA
w stosunku do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego
w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
3) gdy ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii,

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach mają
zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

§ 21
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/340/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmianami
zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7436/3

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
z Kartą apteczną

Kod warunków: APGP32

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów grupowego
ubezpieczenia na życie wskazanego przez PZU Życie SA zwanego
ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) apteka – podmiot, w którym można dokonać bezgotówkowego odbioru produktów legitymując się Kartą apteczną,
2) Karta apteczna – karta będąca dowodem uprawnienia do
bezgotówkowego odbioru produktów w aptece; zasady jej
funkcjonowania opisane są w Regulaminie Karty aptecznej,
stanowiącym załącznik do niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia,
3) produkty – produkty lecznicze i inne, oferowane i dostępne
w aptece,
4) świadczeniodawca – podmiot, który zawarł z PZU Życie SA
umowę o współpracy w zakresie Kart aptecznych, dotyczącą
organizacji bezgotówkowego odbioru produktów w aptece za
pomocą Karty aptecznej,
5) ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego – wskazane przez PZU Życie SA dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego i ogólnych warunkach
ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego używane są
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece maksymalnie za trzy rozpoczęte w tym okresie pobyty w szpitalu objęte
odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta
pod warunkiem jednoczesnego zawarcia albo funkcjonowania
u ubezpieczającego umowy ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego.
§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia objęci są ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do
wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem
okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została
zawarta.

§ 4

§ 9

Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, objętego odpowiedzialnością
PZU Życie SA z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.

_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
1. W przypadku pobytu w szpitalu, PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu – poprzez wydanie Karty aptecznej – prawo do
bezgotówkowego odbioru w aptece produktów o wartości 100%
sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu pobytu w szpitalu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym między
rocznicami polisy, PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu

_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
4. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
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5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
4. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia
dodatkowego.
5. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od częstotliwości opłacania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym lub w ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego,

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
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2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu
przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 16
Prawo do świadczenia przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 17
1. Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego jest jednocześnie zgłoszeniem roszczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia.
2. Świadczenie realizowane jest w formie jednorazowego przyznania ubezpieczonemu przez PZU Życie SA prawa do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece poprzez wydanie
Karty aptecznej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku:
1) rozwiązania umowy o współpracy w zakresie Kart aptecznych
zawartej przez PZU Życie SA ze świadczeniodawcą,
2) trwałego braku możliwości bezgotówkowego odbioru produktów w aptece z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy (likwidacja bądź upadłość świadczeniodawcy),
świadczenie realizowane jest jednorazowo w formie pieniężnej
w pełnej należnej kwocie.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 19
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/482/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 22 grudnia 2008 roku ze zmianami
zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku
oraz uchwałą nr UZ/342/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 22 grudnia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
2012 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7456/2

Regulamin Karty aptecznej
Załącznik do ogólnych warunków dodatkowego grupowego
ubezpieczenia z Kartą apteczną
_______________________________________________________________

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady aktywacji i użytkowania Karty
aptecznej.
§ 2
Użyte w regulaminie Karty aptecznej określenia oznaczają:
1) apteka – apteka akceptująca Kartę apteczną,
2) data ważności – ostatni dzień miesiąca przypadającego po
upływie trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym wydana
została Karta apteczna,
3) dzień/miesiąc wydania – dzień/miesiąc, w którym Karta apteczna została nadana przez PZU Życie SA na pocztę,
4) duplikat Karty aptecznej – wydana w miejsce zablokowanej
Karty aptecznej karta, mająca takie same cechy, co Karta
apteczna, z tym że data ważności jest ta sama, co data ważności Karty aptecznej, a limit jest pomniejszony o wartość odebranych
produktów za pomocą Karty aptecznej bądź duplikatu Karty
aptecznej,
5) limit – wartość produktów, w jakiej ubezpieczonemu w ramach
ubezpieczenia PZU Życie SA zostało przyznane prawo do ich
bezgotówkowego odbioru w aptece.
§ 3
Karta apteczna nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą
płatniczą.
§ 4
1. Karta apteczna służy do bezgotówkowego odbioru produktów
w tych aptekach, które akceptują Karty apteczne w ramach realizacji świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.
2. Aktualny wykaz aptek akceptujących Karty apteczne jest dostępny na Infolinii Grupy PZU oraz znajduje się na stronie internetowej www.pzu.pl.
_______________________________________________________________

Wydanie Karty aptecznej
§ 5
Wraz z wydaniem Karty aptecznej PZU Życie SA przekazuje ubezpieczonemu informację o dacie jej wydania oraz o sposobie jej aktywacji.
_______________________________________________________________

Zasady użytkowania Karty aptecznej
§ 7
1. W celu bezgotówkowego odbioru produktów w aptece ubezpieczony powinien okazać aktywną Kartę apteczną.
2. Bezgotówkowy odbiór produktów w aptece powoduje zmniejszenie limitu. Informację o wartości pozostałego limitu uzyskuje się
w aptece oraz na Infolinii Grupy PZU.
3. Bezgotówkowy odbiór produktów za pomocą Karty aptecznej
można łączyć z zakupami w aptece. Oznacza to w szczególności, że wartość produktu przekraczającą limit finansuje odbiorca
z własnych środków.
4. Karta apteczna nie podlega wymianie na gotówkę. Oznacza to
w szczególności, że w przypadku bezgotówkowego odbioru produktów o wartości niższej niż pozostały limit, nie ma możliwości
zamiany pozostałego limitu na gotówkę.
5. Produkt odebrany za pomocą Karty aptecznej nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i ust. 3.
6. W przypadku trwałej niemożności bezgotówkowego odbioru produktów za pomocą Karty aptecznej wskutek braku możliwości
realizacji świadczenia z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy (w tym jego likwidacji lub upadłości), ubezpieczony
otrzymuje środki pieniężne, będące równowartością niewykorzystanego limitu.
7. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty aptecznej ubezpieczony powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt dzwoniąc na Infolinię Grupy PZU.
_______________________________________________________________

Blokada Karty aptecznej
§ 8
1. Karta apteczna blokowana jest w przypadku:
1) gdy po 30 dniach, licząc od dnia wydania Karty aptecznej
Infolinia Grupy PZU uzyska informację o nieotrzymaniu przez
ubezpieczonego Karty aptecznej z przyczyn niezależnych od
PZU Życie SA,
2) zgłoszenia przez ubezpieczonego Infolinii Grupy PZU utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia Karty aptecznej uniemożliwiających jej użytkowanie.
2. Blokada Karty aptecznej dokonywana jest najpóźniej w następnym dniu po uzyskaniu przez Infolinię Grupy PZU informacji,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Blokada Karty aptecznej jest
nieodwracalna.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, PZU Życie SA nie odpowiada za nieuprawniony bezgotówkowy odbiór produktów, który
nastąpił przed zgłoszeniem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
Karty aptecznej.
_______________________________________________________________

Wydanie duplikatu Karty aptecznej
§ 9

Status Karty aptecznej
§ 6
1. Wydana ubezpieczonemu Karta apteczna jest oznaczona numerem identyfikacyjnym, posiada kod paskowy i jest nieaktywna.
2. Wydanej Karcie aptecznej przypisane są: data ważności oraz limit.
3. W celu aktywacji Karty aptecznej ubezpieczony niezwłocznie
po jej otrzymaniu dzwoni na Infolinię Grupy PZU. Aktywacji
Karty aptecznej dokonuje się na podstawie danych osobowych ubezpieczonego oraz numeru identyfikacyjnego Karty
aptecznej. Karta apteczna jest aktywna najpóźniej w dniu następnym.
4. Karta apteczna traci ważność w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) bezgotówkowego odbioru produktów o wartości limitu,
2) upływu daty ważności,
3) zablokowania Karty aptecznej zgodnie z § 8.

1. W sytuacji, o której mowa w § 8, ubezpieczonemu niezwłocznie po zablokowaniu zostanie wydany duplikat Karty aptecznej
z limitem pozostałym w chwili dokonania blokady.
2. Duplikat Karty aptecznej oznaczony jest nowym numerem identyfikacyjnym i jest nieaktywny. Aktywacji należy dokonać zgodnie
z § 6 ust. 3.
_______________________________________________________________

Reklamacje
§ 10
1. Reklamacje związane z użytkowaniem Karty aptecznej,
w szczególności w przypadku braku możliwości bezgotówkowego odbioru produktów za pomocą aktywnej Karty aptecznej, zgłasza się na Infolinię Grupy PZU.
2. Reklamacje produktów z powodu wady jakościowej lub nie-
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właściwego ich wydania rozpatruje apteka zgodnie z ogólnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z przepisami prawa farmaceutycznego.
3. W przypadku zwrotu produktu z powodu reklamacji, o której
mowa w ust. 2, apteka zwraca środki pieniężne odpowiadające
wartości zwracanego produktu.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Postanowienia końcowe
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie
ogólne warunki ubezpieczenia, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek leczenia szpitalnego

Kod warunków: LSGP32

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do
umów wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia
na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) choroba – stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego powodujący konieczność leczenia
szpitalnego,
2) leczenie szpitalne – leczenie stacjonarne stanów nagłych,
w których odroczenie w czasie pomocy medycznej może
skutkować utratą zdrowia albo utratą życia lub leczenie stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego podczas
leczenia ambulatoryjnego,
3) pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego
w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni,
4) szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie następujących zdarzeń w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA:
1) pobyt w szpitalu spowodowany chorobą,
2) pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

3. Wysokość należnego świadczenia ustalana jest na podstawie
wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu pobytu w szpitalu.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do
wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem
okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10

Świadczenia z tytułu umowy

1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

§ 5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu
w szpitalu w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli pobyt w szpitalu jest pierwszym pobytem spowodowanym
danym nieszczęśliwym wypadkiem i rozpoczął się nie później niż
14 dni po dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku, PZU Życie SA
wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 1% sumy ubezpieczenia w okresie pierwszych 14 dni tego
pobytu.

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
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Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek
oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 16
W okresie pierwszych 30 dni, licząc od początku odpowiedzialności
w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA ponosi
odpowiedzialność jedynie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku zaistniałego
w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
§ 17
PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie maksymalnie
za 90 dni pobytu w szpitalu w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym między rocznicami polisy.
§ 18
Jeżeli nieszczęśliwy wypadek miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego,
świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego następstwami tego wypadku będzie wypłacone w wysokości określonej
w § 5 ust. 1.
§ 19
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu
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w szpitalu, który rozpoczął się przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego lub konieczność którego powstała:
1) w wyniku działań wojennych, katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne bądź biologiczne oraz
czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez
ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony
prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to konieczność pobytu w szpitalu,
5) w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez
ubezpieczonego samobójstwa,
6) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia
środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną
dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,
7) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz
zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na
to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie
bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
8) w wyniku padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem innej choroby, oraz wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień,
9) w wyniku chorób spowodowanych obniżeniem odporności
organizmu w przebiegu zakażenia wirusem HIV,
10) w związku z leczeniem i zabiegami stomatologicznymi, chyba że wynikają one z konieczności leczenia obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
11) w związku z wykonywaniem badań lekarskich, dodatkowych
badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby
zawodowej, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów (z wyjątkiem pobytów związanych bezpośrednio z pobraniem narządu) oraz
obserwacji na wniosek sądu,
12) w wyniku usuwania ciąży, ciąży – chyba że zdiagnozowano
ciążę wysokiego ryzyka, porodu – chyba że zdiagnozowano
poród o przebiegu patologicznym, połogu – chyba że zdiagnozowano komplikacje połogu stanowiące zagrożenie dla
życia kobiety oraz w wyniku leczenia niepłodności,
13) w związku z wykonywaniem operacji kosmetycznych lub
plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych lub choroby nowotworowej wykrytej
w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA,
14) w związku z rehabilitacją, z wyjątkiem pierwszego pobytu
w szpitalu w celu rehabilitacji koniecznej do usunięcia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, że pobyt ten rozpoczął się nie później
niż 6 miesięcy po zakończeniu objętego odpowiedzialnością
PZU Życie SA pobytu ubezpieczonego w szpitalu, związanego – odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą samą chorobą,
15) w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub w wyniku
rekreacyjnego uprawiania sportów walki, sportów moto-

rowych i motorowodnych, sportów lotniczych, wspinaczki
wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze
specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie
pod wodą, skoków do wody, skoków na linie (ang. bungee
jumping).
2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w:
1) hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach
dla przewlekle chorych, zakładach opiekuńczo-leczniczych
oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
2) zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności
w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych,
sanatoryjnych oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych,
3) ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych,
oddziałach rehabilitacyjnych, z wyjątkiem pobytu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 14,
4) oddziałach dziennych
oraz takich zakładach opieki zdrowotnej, które nie są przeznaczone do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 20
Prawo do świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 21
Ubezpieczony może zgłosić roszczenie o wykonanie zobowiązania:
1) niezwłocznie po zakończeniu pobytu w szpitalu,
2) w trakcie pobytu w szpitalu, po 30 lub 60 dniu tego pobytu.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

§ 22
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) kartę informacyjną leczenia szpitalnego – w przypadku, o którym mowa w § 21 pkt 1,
3) dokument potwierdzający rozpoznanie choroby, wydany
przez lekarza prowadzącego – w przypadku, o którym mowa
w § 21 pkt 2,
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 23
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 24
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/340/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

3

PZUŻ 7920/4

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek operacji chirurgicznych

Kod warunków: OPGP31

Postanowienia ogólne

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji
chirurgicznych zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) choroba – stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego powodujący konieczność operacji
chirurgicznej,
2) operacja chirurgiczna – zabieg chirurgiczny, wykonany w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu
wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu,
z zastrzeżeniem § 4. Wyróżnia się następujące rodzaje operacji chirurgicznych:
a) operacja chirurgiczna metodą endoskopową – zabieg
chirurgiczny polegający na takim otwarciu jam ciała,
zamkniętych przestrzeni lub narządów wewnętrznych,
które uniemożliwia czynności, określone w terminologii
medycznej jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych struktur,
b) operacja chirurgiczna metodą otwartą – zabieg chirurgiczny polegający na otwarciu jam ciała, zamkniętych
przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych połączony z czynnościami, określonymi w terminologii medycznej jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych
struktur,
c) operacja chirurgiczna metodą zamkniętą – zabieg
chirurgiczny bez otwierania jam ciała, zamkniętych
przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych (zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe, z użyciem endoskopu).
Jeżeli w Wykazie Operacji Chirurgicznych, o którym mowa
w § 4, nie jest sprecyzowane, jaką metodą dana operacja
chirurgiczna jest wykonywana, PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność za operację chirurgiczną wykonaną metodą
otwartą lub endoskopową.
3) usunięcie – całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub
zmiany patologicznej,
4) wycięcie – częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu,
struktury ciała lub zmiany patologicznej,
5) zmiana – patologiczny rozrost komórek danej tkanki, narządu lub układu.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA operacji chirurgicznych wymienionych w Wykazie
Operacji Chirurgicznych stanowiącym załącznik do niniejszych ogólnych warunków.
_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie, po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji
Chirurgicznych, w wysokości:
1) 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej I klasy,
2) 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy,
3) 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy.
2. Wysokość należnego świadczenia ustalana jest na podstawie
wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania operacji chirurgicznej.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do
wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem
okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
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kolejny okres, nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek
oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) wypłaty świadczenia w wysokości określonej w § 17 ust. 2 albo ust. 3,
4) upływu okresu za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
6) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
7) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
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Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 16
W okresie pierwszych 180 dni, licząc od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu operacji chirurgicznej będącej
następstwem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie
tej odpowiedzialności.
§ 17
1. W każdym okresie trwającym kolejne 60 dni należne jest tylko jedno świadczenie. Jeżeli w tym okresie konieczne jest przeprowadzenie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych, PZU Życie SA
wypłaca najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą
operację chirurgiczną spośród wykonanych.
2. Wypłata świadczenia w wysokości co najmniej 100% sumy
ubezpieczenia, w ramach umów ubezpieczenia zawartych przez
ubezpieczającego, liczonych jako suma procentów sumy ubezpieczenia należnych za każdą operację chirurgiczną objętą odpowiedzialnością PZU Życie SA, z tytułu operacji chirurgicznych
będących następstwem jednej i tej samej choroby albo jednego
i tego samego nieszczęśliwego wypadku, powoduje zakończenie odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego.
3. Wypłata świadczenia w wysokości co najmniej 200% sumy
ubezpieczenia, w ramach umów ubezpieczenia zawartych przez
ubezpieczającego, liczonych jako suma procentów sumy ubezpieczenia należnych za każdą operację chirurgiczną objętą odpowiedzialnością PZU Życie SA, powoduje zakończenie odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego.
§ 18
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej, konieczność przeprowadzenia której powstała:
1) w wyniku działań wojennych, katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne bądź biologiczne oraz
czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej,
5) w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez
ubezpieczonego samobójstwa,
6) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem
alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków
farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
7) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz
zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na
to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie
bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
8) w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub w wyniku
rekreacyjnego uprawiania sportów walki, sportów motorowych i motorowodnych, sportów lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specja-

listycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą,
skoków do wody, skoków na linie (ang. bungee jumping).
2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej:
1) w której ubezpieczony był dawcą organów lub narządów,
2) kosmetycznej lub plastycznej, z wyjątkiem operacji chirurgicznej niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych lub choroby nowotworowej wykrytej
w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA,
3) przeprowadzonej w celu antykoncepcyjnym,
4) zmniejszenia lub powiększenia piersi oraz zmiany płci,
5) implantowania zębów,
6) wykonanej w celach diagnostycznych,
7) związanej z usunięciem ciał obcych metodą endoskopową.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 19
Prawo do świadczenia z tytułu wykonania operacji chirurgicznej
przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 20
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
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1) zgłoszenie roszczenia,
2) kartę informacyjną z placówki medycznej potwierdzającą wykonanie operacji,
3) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 22
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/340/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze
zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja
2009 roku oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia
2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Wykaz operacji chirurgicznych
Załącznik do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych

Nazwa procedury

Klasa

Układ nerwowy
Rozległa resekcja tkanki mózgowej
Wycięcie zmiany tkanki mózgowej
Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej
Drenaż okolicy zmiany tkanki mózgowej
Wszczepienie stymulatora mózgu
Wentrykulostomia
Operacja dotycząca przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu
Przeszczep nerwu czaszkowego
Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwu czaszkowego
Zewnątrzczaszkowe usunięcie nerwu błędnego
Zewnątrzczaszkowe usunięcie innego nerwu czaszkowego
Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego
Operacja naprawcza nerwu czaszkowego

I
I
I
II
II
II
II
I
I
II
II
I
I

Wewnątrzczaszkowa stereotaktyczna dekompresja nerwu
czaszkowego

I

Usunięcie zmiany opony mózgu
Rekonstrukcja opony twardej
Drenaż przestrzeni zewnątrzoponowej
Drenaż przestrzeni podoponowej
Częściowe usunięcie rdzenia kręgowego
Operacja korzenia nerwu rdzeniowego
Wycięcie nerwu obwodowego
Zniszczenie nerwu obwodowego
Wycięcie zmiany nerwu obwodowego
Rekonstrukcja nerwu obwodowego metodą mikrochirurgiczną
Sympatektomia szyjna

I
I
I
I
I
I
III
III
III
II
II

Układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy
Wycięcie przysadki mózgowej
Zniszczenie przysadki mózgowej
Operacja szyszynki
Wycięcie tarczycy
Wycięcie nieprawidłowo położonej tkanki tarczycy
Wycięcie tarczycy językowej
Wycięcie przytarczyc
Wycięcie grasicy
Wycięcie nadnercza
Operacja nieprawidłowo położonej tkanki nadnerczy
Całkowite wycięcie sutka
Całkowita rekonstrukcja sutka
Nacięcie sutka
Operacja dotycząca brodawki gruczołu sutkowego

I
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
I
III
III

Oko
Wycięcie gałki ocznej
Usunięcie zmiany oczodołu
Protezowanie gałki ocznej
Rewizja protezy gałki ocznej
Operacyjna plastyka oczodołu
Nacięcie oczodołu
Rozcięcie kąta szpary powiekowej
Usunięcie zmiany powieki
Wycięcie nadmiaru powieki

II
II
III
III
II
III
III
III
III

Nazwa procedury
Rekonstrukcja powieki
Korekcja deformacji powieki
Korekcja opadania powieki
Nacięcie powieki
Ochronne zeszycie szpary powiekowej
Operacja gruczołu łzowego
Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową
Operacja kanału łzowego
Złożona operacja na mięśniach okoruchowych
Repozycja mięśnia okoruchowego
Usunięcie mięśnia okoruchowego
Częściowe rozdzielenie ścięgna mięśnia okoruchowego
Usunięcie zmiany spojówki
Operacja naprawcza spojówki
Nacięcie spojówki
Wycięcie zmiany rogówki
Plastyka rogówki
Operacja naprawcza rogówki
Nacięcie rogówki
Usunięcie zmiany twardówki
Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki z klamrowaniem
Nacięcie twardówki
Wycięcie tęczówki
Nacięcie tęczówki z wytworzeniem przetoki
Nacięcie tęczówki
Usunięcie ciała rzęskowego
Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
Nacięcie torebki soczewki oka
Wprowadzenie sztucznej soczewki
Operacja ciała szklistego
Zniszczenie zmiany siatkówki

Klasa
III
III
II
III
III
III
II
III
II
II
II
II
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III
III
II
III
II
II
II
III
II
II
III

Ucho
Wycięcie ucha zewnętrznego
Usunięcie zmiany ucha zewnętrznego
Plastyka ucha zewnętrznego
Drenaż ucha zewnętrznego
Otwarcie wyrostka sutkowatego
Operacja naprawcza błony bębenkowej
Drenaż ucha środkowego
Rekonstrukcja kosteczek słuchowych
Usunięcie zmiany ucha środkowego
Operacja trąbki Eustachiusza
Operacja ślimaka
Operacja aparatu przedsionkowego

II
III
II
III
II
II
III
II
II
II
I
II

Układ oddechowy
Wycięcie nosa
Plastyka nosa
Operacja przegrody nosa
Operacja małżowiny wewnętrznej nosa
Operacyjna tamponada krwawienia z nosa wewnętrznego
Operacja nosa zewnętrznego
Operacyjne otwarcie zatoki szczękowej z dostępu podwargowego

II
II
III
III
III
III
III

Nazwa procedury

Klasa

Operacja zatoki czołowej
Operacja zatoki klinowej
Operacja zatoki nosa
Wycięcie gardła
Operacja naprawcza gardła

III
III
III
I
II

Terapeutyczna operacja gardła przy użyciu endoskopu (nie obejmuje usunięcia ciała obcego z gardła bez nacięcia)

II

Wycięcie krtani
Wycięcie zmiany krtani metodą otwartą
Rekonstrukcja krtani
Terapeutyczna operacja krtani przy użyciu endoskopu
Częściowe wycięcie tchawicy
Plastyka tchawicy
Protezowanie tchawicy metodą otwartą
Tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii czasowej)
Otwarta operacja ostrogi tchawicy
Częściowe usunięcie oskrzela

II
II
I
III
I
II
II
III
II
II

Operacja za pomocą endoskopu dolnego odcinka układu
oddechowego metodą fiberoskopową (nie obejmuje fiberoskopii
diagnostycznej, nie obejmuje usunięcia ciała obcego bez
nacięcia)

II

Operacja za pomocą endoskopu dolnego odcinka układu
oddechowego metodą bronchoskopową (nie obejmuje
bronchoskopii diagnostycznej, nie obejmuje usunięcia ciała
obcego bez nacięcia)

II

Przeszczep płuca
Wycięcie płuca
Usunięcie zmiany tkanki płucnej metodą otwartą

I
I
I

Operacja śródpiersia metodą otwartą (nie obejmuje biopsji
diagnostycznej)

II

Operacja śródpiersia przy użyciu endoskopu

II

Jama ustna
Częściowe wycięcie wargi
Usunięcie zmiany wargi
Korekcja deformacji wargi
Wycięcie języka
Usunięcie zmiany języka
Nacięcie języka
Usunięcie zmiany podniebienia
Korekcja deformacji podniebienia
Wycięcie migdałków

III
III
II
II
III
III
III
II
III

Usunięcie zmiany z innej struktury jamy ustnej (z wyłączeniem
zębów)

III

Rekonstrukcja innej struktury jamy ustnej (z wyłączeniem zębów
i dziąseł)

II

Wycięcie ślinianki
Usunięcie zmiany ślinianki
Nacięcie gruczołu ślinowego
Przeszczepienie przewodu ślinowego
Usunięcie kamienia z przewodu ślinowego metodą otwartą
Podwiązanie przewodu ślinowego
Poszerzenie przewodu ślinowego

III
III
III
III
III
III
III

Górna część przewodu pokarmowego
Wycięcie przełyku i żołądka
Całkowite wycięcie przełyku
Częściowe wycięcie przełyku
Usunięcie zmiany przełyku metodą otwartą
Zespolenie omijające przełyku
Rewizja zespolenia przełyku
Operacja naprawcza przełyku
Wytworzenie przetoki przełykowej
Nacięcie przełyku
Operacja żylaków przełyku metodą otwartą

I
I
II
II
I
II
I
II
II
II

Nazwa procedury

Klasa

Wprowadzenie endoprotezy przełyku metodą otwartą
Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku metodą fiberoskopową

II
III

Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku z zastosowaniem
sztywnego ezofagoskopu

III

Operacja naprawcza przepukliny przeponowej
Operacja antyrefluksowa
Rewizja po zabiegu antyrefluksowym
Całkowite wycięcie żołądka
Częściowe wycięcie żołądka
Usunięcie zmiany żołądka metodą otwartą
Operacja plastyczna żołądka
Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
Zespolenie żołądkowo-czcze
Gastrostomia
Leczenie operacyjne choroby wrzodowej żołądka
Pyloromyotomia

II
III
III
I
II
II
II
II
II
III
II
II

Usunięcie zmiany górnego odcinka przewodu pokarmowego
metodą endoskopową

III

Wycięcie dwunastnicy
Usunięcie zmiany dwunastnicy metodą otwartą
Zespolenie omijające dwunastnicy
Leczenie operacyjne choroby wrzodowej dwunastnicy
Terapeutyczna operacja dwunastnicy przy użyciu endoskopu
Wycięcie jelita czczego
Usunięcie zmiany jelita czczego metodą otwartą
Jejunostomia
Zespolenie omijające jelita czczego
Terapeutyczna operacja jelita czczego przy użyciu endoskopu
Wycięcie jelita krętego
Usunięcie zmiany jelita krętego metodą otwartą
Zespolenie omijające jelita krętego
Rewizja zespolenia jelita krętego
Wytworzenie ileostomii
Rewizja ileostomii
Śródbrzuszne manipulacje na jelicie krętym
Terapeutyczna operacja jelita krętego przy użyciu endoskopu

II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II

Dolny odcinek przewodu pokarmowego
Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych
Całkowite wycięcie okrężnicy i odbytnicy
Całkowite wycięcie okrężnicy
Rozszerzona prawostronna hemikolektomia
Resekcja poprzecznicy
Lewostronna hemikolektomia
Wycięcie esicy
Usunięcie zmiany okrężnicy metodą otwartą
Zespolenie omijające okrężnicy
Wyłonienie jelita ślepego
Nacięcie okrężnicy
Śródbrzuszne manipulacje na okrężnicy
Operacja okrężnicy metodą otwartą z użyciem endoskopu
Usunięcie zmiany okrężnicy przy użyciu endoskopu

III
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III

Endoskopowe usunięcie zmiany esicy z zastosowaniem
sztywnego sigmoidosokopu

III

Wycięcie odbytnicy
Usunięcie zmiany odbytnicy metodą otwartą
Ufiksowanie odbytnicy metodą otwartą
Operacja ufiksowania odbytnicy poprzez zwieracz odbytu
Operacja ufiksowania odbytnicy z dojścia przez krocze
Wycięcie odbytu
Wycięcie zmiany odbytu
Operacja naprawcza odbytu
Wycięcie hemoroidów
Drenaż przez okolicę krocza
Wycięcie zatoki włosowej

I
II
II
II
II
II
III
II
III
III
III
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Nazwa procedury

Klasa

Inne narządy jamy brzusznej
Przeszczep wątroby
Częściowe wycięcie wątroby
Usunięcie zmiany wątroby
Nacięcie wątroby
Endoskopowa operacja wątroby z użyciem laparoskopu

I
I
I
III
II

Przeznaczyniowe zabiegi operacyjne na naczyniach wątrobowych

II

Wycięcie pęcherzyka żółciowego
Zespolenie pęcherzyka żółciowego
Operacja naprawcza pęcherzyka żółciowego
Nacięcie pęcherzyka żółciowego
Przezskórna terapeutyczna operacja pęcherzyka żółciowego
Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego
Usunięcie zmiany dróg żółciowych
Zespolenie przewodu wątrobowego
Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego
Operacja naprawcza przewodu żółciowego
Nacięcie przewodu żółciowego

III
II
II
III
III
II
II
I
II
II
II

Przezdwunastnicza plastyka zwieracza brodawki Vatera metodą
otwartą

II

Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera metodą
otwartą

II

Endoskopowe nacięcie zwieracza Oddiego
Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
Endoskopowe operacje przewodu trzustkowego
Przezskórna rewizja połączenia przewodu żółciowego
Przezskórna implantacja protezy przewodu żółciowego
Operacja w zakresie przewodu żółciowego poprzez dren T (Kehra)
Przeszczep trzustki
Całkowite wycięcie trzustki
Wycięcie głowy trzustki
Usunięcie zmiany trzustki
Zespolenie przewodu trzustkowego
Otwarty drenaż trzustki
Nacięcie trzustki
Całkowite wycięcie śledziony

III
III
III
III
III
III
I
I
I
II
I
II
II
II

Serce
Przeszczep płuc i serca
Korekcja całkowita tetralogii Fallota
Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego (op. Mustarda)
Korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żylnego
Zamknięcie ubytku przegrody przedsionkowo-komorowej
Zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej
Zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej
Zabiegi w zakresie przegród serca na zamkniętym sercu
Terapeutyczna przeznaczyniowa operacja przegrody serca
Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału zastawkowego
Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału innego rodzaju
Plastyka przedsionka serca
Walwuloplastyka mitralna
Walwuloplastyka aortalna
Plastyka zastawki trójdzielnej
Plastyka zastawki tętnicy płucnej
Plastyka niesprecyzowanej zastawki serca
Rewizja plastyki zastawki serca
Otwarta walwulotomia
Zamknięta walwulotomia
Przezskórna operacja dotycząca zastawki serca
Usunięcie zwężenia struktur związanych z zastawkami serca
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą żyły odpiszczelowej
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą allograftu
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą protezy

6

I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I

Nazwa procedury
Pomostowanie t. wieńcowej z t. piersiową wewnętrzną
Otwarta koronaroplastyka
Przezskórna balonowa angioplastyka tętnicy wieńcowej
Otwarta operacja układu bodźcoprzewodzącego serca
Wszczepienie systemu wspomagania serca
Wprowadzenie stałego rozrusznika serca przez żyły
Inny stały sposób stymulacji serca
Wycięcie osierdzia
Drenaż osierdzia
Nacięcie osierdzia

Klasa
I
I
II
I
II
III
I
I
II
II

Naczynia tętnicze oraz żylne
Otwarta operacja złożonych wad wielkich naczyń
Otwarta operacja zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego
Przezskórna operacja dotycząca wad wielkich naczyń
Zespolenie aortalno-płucne z użyciem wstawki naczyniowej
Zespolenie podobojczykowo-płucne z użyciem wstawki naczyniowej
Operacja naprawcza tętnicy płucnej
Przezskórna operacja tętnicy płucnej
Wytworzenie pozaanatomicznego pomostu aortalnego
Wycięcie tętniaka aorty ze wskazań nagłych
Wymiana aortalnej protezy naczyniowej
Plastyka aorty
Przeznaczyniowa operacja aorty
Rekonstrukcja tętnicy szyjnej
Przeznaczyniowa operacja tętnicy szyjnej
Operacja tętniaka tętnicy mózgu
Przeznaczyniowa operacja tętnicy mózgowej
Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej
Przeznaczyniowa operacja tętnicy podobojczykowej
Rekonstrukcja tętnicy nerkowej
Przeznaczyniowa operacja tętnicy nerkowej
Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych aorty brzusznej
Przeznaczyniowa operacja gałęzi trzewnych aorty brzusznej
Operacja tętniaka tętnicy biodrowej ze wskazań nagłych
Rekonstrukcja tętnicy biodrowej
Przeznaczyniowa operacja tętnicy biodrowej
Operacja tętniaka tętnicy udowej ze wskazań nagłych
Rekonstrukcja tętnicy udowej
Przeznaczyniowa operacja tętnicy udowej
Rewizja po rekonstrukcji innej tętnicy
Wycięcie innej tętnicy
Operacja naprawcza innej tętnicy
Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna innych tętnic
Zespolenie tętniczo-żylne
Zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi żyły wrotnej
Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
Operacja żylaków kończyny dolnej z usunięciem żyły odpiszczelowej
Usunięcie skrzepliny z żyły metodą otwartą
Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna naczynia żylnego

I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
I
II
I
I
III
III
III
III
III
III
I
III
III
III
III

Układ moczowy
Przeszczep nerki
Całkowite wycięcie nerki
Częściowe wycięcie nerki
Usunięcie zmiany nerki metodą otwartą
Zabieg naprawczy nerki metodą otwartą
Nacięcie nerki
Usunięcie kamienia z nerki metodą endoskopową
Operacja nerki przez nefrostomię
Wycięcie moczowodu
Wytworzenie przetoki moczowodowej
Reimplantacja moczowodu
Operacja naprawcza moczowodu
Nacięcie moczowodu

II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II

Nazwa procedury

Klasa

Terapeutyczna operacja moczowodu przez nefroskop
Terapeutyczna operacja moczowodu przez ureteroskop
Operacja w zakresie ujścia moczowodu
Całkowite wycięcie pęcherza moczowego
Częściowe wycięcie pęcherza moczowego
Powiększenie pęcherza
Operacyjne wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej
Usunięcie zmiany pęcherza metodą endoskopową
Endoskopowa operacja zwiększająca pojemność pęcherza
Brzuszno-pochwowa plastyka ujścia pęcherza u kobiety
Brzuszna plastyka ujścia pęcherza u kobiety
Przezpochwowa operacja ujścia pęcherza u kobiety
Terapeutyczna endoskopowa operacja ujścia pęcherza u kobiety
Wycięcie prostaty metodą otwartą

II
III
III
I
II
II
III
II
III
II
II
II
III
II

Endoskopowa operacja w obrębie ujścia pęcherza moczowego
u mężczyzny

III

Wycięcie cewki moczowej
Operacja naprawcza cewki moczowej
Terapeutyczna endoskopia cewki moczowej
Operacja w zakresie ujścia cewki moczowej

II
II
III
III

Narządy płciowe męskie
Usunięcie moszny
Obustronne wycięcie jąder
Usunięcie zmiany jądra
Jednostronne wycięcie jądra
Obustronne sprowadzenie jąder
Protezowanie jądra
Operacja wodniaka jądra
Operacja najądrza
Wycięcie nasieniowodu
Operacja naprawcza powrózka nasiennego
Operacja żylaków powrózka nasiennego
Operacja pęcherzyków nasiennych
Amputacja prącia
Usunięcie zmiany prącia
Operacja plastyczna prącia
Protezowanie prącia
Operacja napletka

III
II
III
III
II
III
III
III
III
II
III
II
II
III
III
III
III

Żeński układ rozrodczy
Operacja łechtaczki
Operacja gruczołu Bartholina
Wycięcie sromu
Wycięcie zmiany sromu
Operacja naprawcza w obrębie sromu
Nacięcie kanału pochwy
Wycięcie pochwy
Nacięcie zrostów pochwy
Usunięcie zmiany pochwy
Operacja plastyczna pochwy
Plastyka wypadniętej pochwy połączona z resekcją szyjki macicy
Plastyka sklepienia pochwy
Operacja w obrębie zatoki Douglase’a
Wycięcie szyjki macicy
Wycięcie zmiany szyjki macicy
Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną
Wycięcie macicy drogą przezpochwową
Terapeutyczna operacja endoskopowa macicy
Całkowite obustronne wycięcie przydatków macicy
Całkowite jednostronne wycięcie przydatków macicy
Częściowe wycięcie jajowodu
Wszczepienie protezy jajowodu
Operacyjne obustronne zamknięcie światła jajowodów
Nacięcie jajowodu

III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
III
II
III
III
III
III
II

Nazwa procedury
Operacja dotycząca strzępków jajowodu
Częściowe wycięcie jajnika
Operacyjne zniszczenie zmiany jajnika
Operacja naprawcza jajnika
Operacja endoskopowa dotycząca jajnika
Operacja więzadła szerokiego macicy
Operacja innego więzadła macicy

Klasa
III
III
III
III
III
III
III

Skóra
Odległy przeszczep płata skórno-mięśniowego
Odległy przeszczep płata skórno-powięziowego
Odległy przeszczep uszypułowanego płata skórnego
Przeszczep płata skóry owłosionej
Przeszczep płata skórnego z unerwieniem
Operacja uwolnienia blizny z użyciem płata skórnego
Miejscowy przeszczep płata skórno-mięśniowego
Miejscowy przeszczep płata skórno-powięziowego

II
III
III
III
II
III
III
III

Miejscowy przeszczep uszypułowanego tkanką podskórną, płata
skóry

III

Przeszczep płata śluzówki
Siatkowy autoprzeszczep skóry
Przeszczep śluzówki
Przeszczepienie innej tkanki do skóry
Wprowadzenie ekspandera pod skórę
Rewizja ekspandera w tkance podskórnej

III
III
III
III
III
III

Tkanki miękkie
Częściowe wycięcie ściany klatki piersiowej
Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej
Wycięcie opłucnej metodą otwartą
Operacja terapeutyczna opłucnej przy użyciu endoskopu
Operacja naprawcza pękniętej przepony
Proste wycięcie worka przepukliny pachwinowej
Pierwotna plastyka przepukliny pachwinowej
Plastyka nawrotowej przepukliny pachwinowej
Pierwotna plastyka przepukliny udowej
Plastyka nawrotowej przepukliny udowej
Plastyka przepukliny pępkowej
Pierwotna plastyka przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
Plastyka nawrotowej przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
Plastyka przepukliny ściany jamy brzusznej o innym umiejscowieniu
Operacja dotycząca pępka

II
II
II
III
I
III
III
II
III
II
III
III
II
III
III

Usunięcie zmiany otrzewnej metodą otwartą (nie obejmuje
uwalniania zrostów otrzewnej)

III

Drenaż otwarty jamy otrzewnej
Operacja dotycząca sieci
Operacja dotycząca krezki jelita cienkiego
Operacja dotycząca krezki okrężnicy
Operacja dotycząca tylnej ściany jamy otrzewnej
Terapeutyczna operacja endoskopowa otrzewnej
Przeszczep powięzi
Wycięcie powięzi brzucha
Usunięcie zmiany powięzi
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna
Powtórne wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna
Operacja kaletki maziowej
Przełożenie ścięgna
Wycięcie ścięgna
Pierwotna operacja naprawcza ścięgna
Wtórna operacja naprawcza ścięgna
Uwolnienie ścięgna
Zmiana długości ścięgna
Wycięcie pochewki ścięgna
Przeszczep mięśnia
Wycięcie mięśnia

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III

7

Nazwa procedury

Klasa

Operacja naprawcza mięśnia (nie dotyczy prostego szycia
mięśnia)

III

Uwolnienie przykurczu mięśnia
Doszczętne blokowe wycięcie węzłów chłonnych
Drenaż węzła chłonnego
Operacja przewodu limfatycznego
Operacja dotycząca kieszonki skrzelowej

III
II
III
II
III

Kości oraz stawy
Operacja naprawcza czaszki
Otwarcie czaszki
Wycięcie kości twarzy
Nastawienie złamania szczęki metodą otwartą
Nastawienie złamania innych kości twarzy metodą otwartą
Wycięcie żuchwy
Nastawienie złamania żuchwy metodą otwartą
Rekonstrukcja stawu skroniowo-żuchwowego
Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup szyjny
Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa szyjnego
Operacja odbarczająca kręgosłup piersiowy

II
I
III
III
III
II
III
II
I
II
I

Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup lędźwiowy (nie
obejmuje operacji wycięcia krążka międzykręgowego)

I

Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa lędźwiowego
Operacja odbarczająca inne części kręgosłupa
Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa szyjnego
Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa szyjnego

I
II
I
I

Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa
piersiowego

I

Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa
piersiowego

I

Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego

II

Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa
lędźwiowego

I

Wycięcie niesprecyzowanego krążka międzykręgowego
Pierwotne usztywnienie (artrodeza) stawu kręgosłupa szyjnego
Pierwotne usztywnienie (artrodeza) innego stawu kręgosłupa
Korekcja usztywnienia stawów kręgosłupa

II
I
II
II

Korekcja deformacji kręgosłupa za pomocą wszczepianych urządzeń mechanicznych

I

Usunięcie zmiany kręgosłupa
Odbarczenie złamania kręgosłupa metodą otwartą
Unieruchomienie złamania kręgosłupa metodą otwartą
Całkowita rekonstrukcja kciuka
Całkowita rekonstrukcja przodostopia
Całkowita rekonstrukcja tyłostopia
Operacyjne umieszczenie endoprotezy kości
Wycięcie kości ektopowej
Usunięcie zmiany kości
Otwarte chirurgiczne złamanie kości
Kątowe okołostawowe rozdzielenie kości
Rozdzielenie trzonu kości
Rozdzielenie kości stopy
Drenaż kości

II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
III
III

Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości ze stabilizacją
wewnętrzną

II
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Nazwa procedury

Klasa

Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości ze stabilizacją
zewnętrzną

II

Pierwotne otwarte nastawienie przezstawowego złamania kości
Wtórne otwarte nastawienie złamanej kości
Zamknięte nastawienie złamania kości ze stabilizacją wewnętrzną

II
II
III

Zamknięte nastawienie złamania kości z przezskórną stabilizacją
zewnętrzną

III

Operacyjna stabilizacja oddzielonej nasady kości

III

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego z użyciem
cementu

II

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego bez użycia
cementu

II

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego z użyciem
cementu

II

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego bez użycia
cementu

II

Całkowita endoprotezoplastyka innych stawów z użyciem cementu
Całkowita endoprotezoplastyka innych stawów bez użycia cementu
Protezowanie głowy kości udowej z użyciem cementu
Protezowanie głowy kości udowej bez użycia cementu
Protezowanie głowy kości ramiennej z użyciem cementu
Protezowanie głowy kości ramiennej bez użycia cementu
Protezowanie stawu innej kości z użyciem cementu
Protezowanie stawu innej kości bez użycia cementu
Usztywnienie (artrodeza) stawów palucha

II
II
II
II
II
II
III
III
III

Usztywnienie (artrodeza) innego stawu z przeszczepem kostnym
zewnątrzstawowym

III

Usztywnienie (artrodeza) innego stawu z innym przeszczepem
kostnym

III

Korekcja usztywnienia (artrodezy) innego stawu
Przywrócenie ruchomości usztywnionego stawu
Pierwotne operacyjne nastawienie urazowego zwichnięcia stawu

III
II
II

Wtórne nastawienie urazowego zwichnięcia stawu metodą
otwartą

III

Operacja chrząstki półksiężycowatej metodą otwartą
Protezowanie ścięgna
Wzmocnienie ścięgna protezą
Operacja stabilizująca staw metodą otwartą
Uwolnienie przykurczu stawu
Operacja struktur okołostawowych palucha
Terapeutyczna endoskopia chrząstki półksiężycowatej
Terapeutyczna endoskopia innych chrząstek stawowych
Terapeutyczna endoskopia innych struktur stawowych
Terapeutyczna endoskopia stawu kolanowego
Terapeutyczna endoskopia innego stawu

II
II
III
II
III
III
III
III
III
III
II

Różne
Reimplantacja kończyny górnej
Reimplantacja kończyny dolnej
Reimplantacja innego narządu
Wszczepienie protezy kończyny
Amputacja kończyny górnej na wysokości ramienia
Amputacja ręki na wysokości nadgarstka
Amputacja kończyny dolnej na wysokości uda
Amputacja kończyny dolnej na poziomie podudzia i stopy
Amputacja palucha

II
II
II
I
II
III
II
III
III
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Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek śmierci małżonka spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem

Kod warunków: ZMGP31

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem zawieranych jako
umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez
PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie małżonka.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć małżonka spowodowaną
nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości 100%
sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.

wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem
okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka

§ 7

§ 13

Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.

1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek
oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.

_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do

_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
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rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) śmierci małżonka,
4) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
5) upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
6) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
7) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 16
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału małżonka w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez małżonka
czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy małżonek prowadził
pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) gdy małżonek był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie nieszczęśliwego
wypadku,
5) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia przez małżonka samobójstwa,
6) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
7) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi bez względu na to,
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przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 17
Prawo do świadczenia z tytułu śmierci małżonka spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje ubezpieczonemu, o ile nie
przyczynił się umyślnie do śmierci małżonka.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 18
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu małżonka,
3) kartę zgonu małżonka albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest
możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę
śmierci,
4) akt małżeństwa ubezpieczonego,
5) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
§ 19
1. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu
widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią małżonka.
2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć małżonka nastąpiła w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 21
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/340/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.
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PZUŻ 7950/3

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem
Kod warunków: NWGP30

Postanowienia ogólne

Odstąpienie od umowy
§ 1

§ 9

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem zawieranych
jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego
przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego
ubezpieczeniem podstawowym.

1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.

§ 2
Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
§ 5
PZU Życie SA wypłaca w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie w wysokości
równej odpowiedniego procenta sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu śmierci. Procent ten jest równy określonemu we wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia podstawowego i potwierdzonego
polisą procentowi sumy ubezpieczenia świadczenia należnego z tytułu ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.

_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 10
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 11
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 12
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych,
wysokości świadczeń, częstotliwości przekazywania składek
oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA

§ 7

§ 13

Przystąpienie do ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest wyłącznie
jednocześnie z przystąpieniem do ubezpieczenia podstawowego.

1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności
PZU Życie SA w ubezpieczeniu podstawowym.

_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas
określony, zgodny z okresem, na jaki została zawarta umowa
ubezpieczenia podstawowego.
2. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia podstawowego umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
taki sam co do długości okres.

_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 14
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśli-
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wego wypadku zaistniałego przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru
lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie nieszczęśliwego
wypadku,
5) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
6) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
7) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi bez względu na to,
przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 15
1. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje uposażonemu.
2. W stosunku do uposażonego, w tym w zakresie trybu i sposobu jego wskazywania, zmiany i odwoływania, stosuje się zasady
przyjęte w ubezpieczeniu podstawowym.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Wykonanie zobowiązań
§ 16
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu ubezpieczonego,
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci,
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
§ 17
1. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy
pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią ubezpieczonego.
2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz
inne stosowne przepisy prawa.
§ 19
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/86/2004 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 3 marca 2004 roku, ze zmianami
zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7951/2

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Kod warunków: TUGP30

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku
na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów
wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie
zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenie trwały
uszczerbek na zdrowiu oznacza trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej
utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
§ 5
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku wystąpienia trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wysokości określonej we wniosku o zawarcie
umowy i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu nieszczęśliwego wypadku za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.
§ 7
Przystąpienie do ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest wyłącznie
jednocześnie z przystąpieniem do ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas określony, zgodny z okresem, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia podstawowego.
2. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia podstawowego
umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na taki
sam co do długości okres.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 9
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 10
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 11
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 12
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości
sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości
świadczeń, częstotliwości przekazywania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona
polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 13
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA
w ubezpieczeniu podstawowym.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 14
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który powstał przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego
w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony prowadził
pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
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4)

5)
6)

7)

b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii,
gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie nieszczęśliwego wypadku,
w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych
bez względu na zastosowaną dawkę,
w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez
kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich
następstw nieszczęśliwego wypadku.

_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 15
Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 16
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) dokumentację medyczną potwierdzającą trwały uszczerbek na
zdrowiu,
3) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu oraz jego stopniu (procencie) na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1, opinii lub orzeczenia wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie wyników
zleconych przez siebie badań medycznych.
3. PZU Życie SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego przez
siebie lekarza orzecznika oraz koszty zleconych przez siebie badań
medycznych.
§ 17
1. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy
nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
ubezpieczonego.
2. Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego przysługuje maksymalnie za 100% trwałego uszczerbku
na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego jednym nieszczęśliwym wypadkiem.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

§ 18
1. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po
zakończeniu leczenia i okresu rehabilitacji.
2. Jeżeli po 4 miesiącach od daty nieszczęśliwego wypadku leczenie
i okres rehabilitacji nie zostały zakończone, PZU Życie SA występuje do lekarza orzecznika w celu wydania opinii lub orzeczenia oraz
ewentualnie zleca badania medyczne i wypłaca bezsporną część
świadczenia.
3. W przypadku, gdy lekarz orzecznik nie jest w stanie określić ostatecznego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu,
PZU Życie SA występuje powtórnie do lekarza orzecznika, z tym
że nie później niż w 24 miesiącu od daty nieszczęśliwego wypadku, w celu określenia ostatecznego stopnia (procentu) trwałego
uszczerbku na zdrowiu.
4. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, który
przed nieszczęśliwym wypadkiem był uszkodzony wskutek samoistnej choroby lub przebytego urazu, a ma to wpływ na ustalenie aktualnego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu, stopień
(procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się na podstawie
analizy jako różnicę stanu danego organu, narządu lub układu przed
nieszczęśliwym wypadkiem a stanem istniejącym po nieszczęśliwym
wypadku.
5. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu
stosuje się Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na
zdrowiu, stanowiącą załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia.
6. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu
nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy ani czynności wykonywanych przez ubezpieczonego.
7. Po ustaleniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu
późniejsza zmiana, zarówno w przypadku polepszenia, jak i pogorszenia, nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.
§ 19
Świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej w pełnej należnej
kwocie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 i 3.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 20
W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne
przepisy prawa.
§ 21
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/86/2004 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 3 marca 2004 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku oraz uchwałą
nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na
Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2011
roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7952/2

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek śmierci małżonka

Kod warunków: SMGP30

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów
wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2

są zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 10

Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego
są zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie małżonka.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć małżonka zaistniałą w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
§ 5
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci małżonka
w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu
śmierci.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.
§ 7
Przystąpienie do ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest wyłącznie
jednocześnie z przystąpieniem do ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas
określony, zgodny z okresem, na jaki została zawarta umowa
ubezpieczenia podstawowego.
2. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia podstawowego umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
taki sam co do długości okres.
_______________________________________________________________

§ 11
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 12
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych,
wysokości świadczeń, częstotliwości przekazywania składek
oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 13
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności
PZU Życie SA w ubezpieczeniu podstawowym.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 14

Odstąpienie od umowy
§ 9
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego

PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci
małżonka, która nastąpiła w wyniku działań wojennych, czynnego
udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych.
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§ 15
W ubezpieczeniu ma zastosowanie karencja w przypadkach i na
zasadach analogicznych jak w ubezpieczeniu podstawowym.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 16
Prawo do świadczenia z tytułu śmierci małżonka przysługuje
ubezpieczonemu, o ile nie przyczynił się umyślnie do śmierci małżonka.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 17
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu małżonka, akt małżeństwa,
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci, jeżeli śmierć była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
w okresie karencji,

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz
inne stosowne przepisy prawa.
§ 19
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/86/2004 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 3 marca 2004 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7953/2

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek śmierci dziecka

Kod warunków: ZDGP30

Postanowienia ogólne

Odstąpienie od umowy
§ 1

§ 9

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka
zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów
wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.

1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.

§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenie dziecko
oznacza dziecko własne, przysposobione oraz pasierba ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem,
że nie ukończyło 25 roku życia.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 10
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia

_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie dziecka ubezpieczonego.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje zaistniałą w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA śmierć dziecka.
§ 5
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci dziecka w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu
śmierci.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.
§ 7
Przystąpienie do ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest wyłącznie jednocześnie z przystąpieniem do ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas
określony, zgodny z okresem, na jaki została zawarta umowa
ubezpieczenia podstawowego.
2. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia podstawowego umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
taki sam co do długości okres.

§ 11
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 12
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych,
wysokości świadczeń, częstotliwości przekazywania składek
oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 13
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA
w ubezpieczeniu podstawowym.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 14
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci
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dziecka, która nastąpiła w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych.
§ 15
W ubezpieczeniu ma zastosowanie karencja w przypadkach i na
zasadach analogicznych jak w ubezpieczeniu podstawowym.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 16

żeli śmierć była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
w okresie karencji,
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 18

Prawo do świadczenia z tytułu śmierci dziecka przysługuje
ubezpieczonemu, o ile nie przyczynił się umyślnie do śmierci
dziecka.

W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz
inne stosowne przepisy prawa.

_______________________________________________________________

§ 19

Wykonanie zobowiązań
§ 17
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu dziecka,
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci, je-

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/86/2004 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 3 marca 2004 roku, ze zmianami
zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie
z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7954/2

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia
szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku

Kod warunków: LSKP31

§ 4

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego ubezpieczenia leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku, zawieranych jako umowy ubezpieczenia
dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, zwanego ubezpieczeniem
podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) dokument ubezpieczenia – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczającym a PZU Życie SA
oraz warunki tej umowy, taki jak polisa, indywidualne potwierdzenie itp.,
2) leczenie szpitalne – trwające nieprzerwanie dłużej niż 3 dni,
spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem stacjonarne, całodobowe leczenie stanów nagłych, w których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo
życia oraz leczenie stanów, w których nie można uzyskać celu
leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego,
3) nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia
ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną
zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA,
4) OIT – Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddział w strukturach szpitala, wyposażony
w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych
czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych
w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju,
5) pobyt na OIT – trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin
pobyt na OIT w trakcie leczenia szpitalnego,
6) rehabilitacja – rehabilitacja lecznicza ubezpieczonego, będąca kontynuacją leczenia szpitalnego, prowadzona całodobowo
w warunkach stacjonarnych na oddziale rehabilitacyjnym szpitala, trwająca nieprzerwanie dłużej niż 3 dni, która rozpoczęła
się nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęła się bezpośrednio po leczeniu szpitalnym objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA,
7) szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego,
8) wiek ubezpieczonego – wiek ubezpieczonego określony
jako różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym
a rokiem urodzenia ubezpieczonego.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie następujących zdarzeń w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA:
1) leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku,
2) pobyt na OIT spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
3) rehabilitacja spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność za pierwsze i kolejne
leczenie szpitalne, pobyt na OIT lub rehabilitację, jeżeli w ciągu
14 dni od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku rozpocznie się
pierwsze leczenie szpitalne lub pobyt na OIT spowodowane tym
nieszczęśliwym wypadkiem.
3. PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność za kolejne leczenie
szpitalne lub pobyt na OIT, jeżeli rozpoczęły się nie później niż
w ciągu 12 miesięcy od dnia zajścia tego nieszczęśliwego wypadku.
4. PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 – 3, miało miejsce na terytorium kraju
należącego do Unii Europejskiej lub na terytorium: Szwajcarii,
Norwegii, Islandii, Watykanu, Monako, USA, Kanady, Japonii,
Australii, Nowej Zelandii.
_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie w wysokości:
1) 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień leczenia szpitalnego
lub rehabilitacji,
2) jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia w przypadku pobytu na OIT.
2. W trakcie jednego leczenia szpitalnego PZU Życie SA ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za jeden pobyt na OIT.
3. Wysokość należnego świadczenia ustalana jest na podstawie
wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku.
§ 6
1. PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność maksymalnie za 90 dni
łącznie leczenia szpitalnego, pobytu na OIT lub rehabilitacji
w każdym okresie pomiędzy rocznicami polisy ubezpieczenia
podstawowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność maksymalnie za 21 dni
rehabilitacji spowodowanej jednym nieszczęśliwym wypadkiem.
§ 7
1. Jeżeli nieszczęśliwy wypadek powstał w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego zawartej na podstawie niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia i spowodował konieczność leczenia
szpitalnego, pobytu na OIT lub rehabilitacji w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu aktualnie obowiązującej umowy
ubezpieczenia dodatkowego, PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność, o ile brak jest przerwy w opłacie składek pomiędzy
okresami obowiązywania tych umów.
2. Jeżeli leczenie szpitalne, pobyt na OIT lub rehabilitacja rozpoczęły
się w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego zawartej na podstawie
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niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i trwają w okresie
odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu aktualnie obowiązującej
umowy ubezpieczenia dodatkowego, PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność, o ile brak jest przerwy w opłacie składek pomiędzy
okresami obowiązywania tych umów.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w trakcie jej trwania.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta na
rachunek osoby, której wiek nie przekracza 64 lat w roku kalendarzowym, w którym przypadnie początek odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do tej osoby.
3. PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego dokumentem ubezpieczenia.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 9
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest:
1) na okres 1 roku, z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy ubezpieczenia podstawowego, zostaje zawarta
na okres do najbliższej rocznicy polisy ubezpieczenia podstawowego albo
2) na okres 3 miesięcy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, umowa ubezpieczenia dodatkowego zostanie przedłużona na okres do najbliższej rocznicy polisy ubezpieczenia podstawowego na podstawie
oświadczenia woli ubezpieczającego, o ile obowiązuje umowa
ubezpieczenia podstawowego oraz o ile w okresie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, nie zakończyła się odpowiedzialność
w umowie ubezpieczenia podstawowego.
§ 10
Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostanie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia
dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do wiadomości
drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem okresu, na jaki
umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
_______________________________________________________________

§ 13
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w dokumencie
ubezpieczenia.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia może zostać obniżona lub podwyższona o kwoty dodatkowe w trybie zmiany umowy obowiązującym w ubezpieczeniu podstawowym.
_______________________________________________________________

Składka
§ 14
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości przekazywania składek oraz taryfy.
2. Wysokość składki obowiązującej w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest w dokumencie ubezpieczenia.
3. Składka jest przekazywana w pełnej wymaganej kwocie wraz ze
składką za ubezpieczenie podstawowe, za takie same okresy odpowiedzialności PZU Życie SA, jak w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 15
1. Składkę uważa się za przekazaną zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym. Pod pojęciem przekazania
składki rozumie się jej opłacenie, jeżeli takie pojęcie jest używane w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Składka należna jest za okres odpowiedzialności PZU Życie SA.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 16
1. Początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego przypada w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego i określony jest w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Jeżeli ubezpieczony jest inną osobą niż ubezpieczający, odpowiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się nie wcześniej
niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył
PZU Życie SA, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz
ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy
ubezpieczenia.
3. Jeżeli w dniu początku odpowiedzialności PZU Życie SA nie istnieje odpowiedzialność w ubezpieczeniu podstawowym, to odpowiedzialność w ubezpieczeniu dodatkowym nie rozpocznie się.
§ 17

Odstąpienie od umowy
§ 11
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym,
o ile nie zostało to odmiennie uregulowane w umowie ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 12
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
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Suma ubezpieczenia

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
4) rocznicy polisy ubezpieczenia podstawowego przypadającej
w roku kalendarzowym, w którym wiek ubezpieczonego wynosi
65 lat,
5) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 18
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubez-

pieczonego, jeżeli konieczność leczenia szpitalnego, pobytu na
OIT lub rehabilitacji wynika z:
1) obrażeń i skutków chorobowych powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który powstał poza okresem odpowiedzialności PZU Życie SA, z zastrzeżeniem § 7,
2) obrażeń i skutków chorobowych powstałych w wyniku działań wojennych, katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne bądź biologiczne oraz czynnego udziału
ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach
społecznych,
3) obrażeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
4) obrażeń powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego,
gdy ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
5) obrażeń doznanych wskutek przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, po użyciu narkotyków lub innych
środków odurzających,
6) skutków samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez
ubezpieczonego samobójstwa,
7) obrażeń doznanych w wyniku uprawiania sportu o ryzykownym charakterze, takich jak: sporty walki, sporty motorowe
i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska
i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym
sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do
wody, skoki na linie (ang. bungee jumping) oraz udział w wyścigach wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem biegów i pływania,
8) zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu leczenia
szpitalnego lub rehabilitacji w:
1) zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności
w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych,
sanatoryjnych oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych,
2) oddziałach dziennych
oraz takich zakładach opieki zdrowotnej, które nie są przeznaczone do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 19
Prawo do świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego, pobytu na OIT
lub rehabilitacji przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 20
Roszczenie o wykonanie zobowiązania może zostać zgłoszone:

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

1) po zakończeniu leczenia szpitalnego lub rehabilitacji,
2) w trakcie:
a) leczenia szpitalnego – po 30. lub 60. dniu tego leczenia,
b) rehabilitacji – po 21. dniu rehabilitacji.
§ 21
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
ubezpieczenia dodatkowego składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) dokument potwierdzający zajście nieszczęśliwego wypadku
i jego datę,
3) odpowiednio kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartę
wypisową z OIT – w przypadku, o którym mowa w § 20 pkt 1,
4) dokument potwierdzający odpowiednio leczenie szpitalne
lub rehabilitację, wydany przez lekarza prowadzącego lub
kartę wypisową z OIT – w przypadku, o którym mowa w § 20
pkt 2,
5) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. W przypadku leczenia szpitalnego, pobytu na OIT lub rehabilitacji na terytorium kraju, o którym mowa w § 4 ust. 4 – innym
niż Rzeczpospolita Polska, wnioskujący dostarcza dokumenty,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego.
3. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2.
§ 22
Prawo do świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego, pobytu na OIT
lub rehabilitacji przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia
istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a odpowiednio: leczeniem szpitalnym, pobytem na OIT lub rehabilitacją.
§ 23
Świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie, z zastrzeżeniem § 20 pkt 2.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 24
W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz
inne stosowne przepisy prawa.
§ 25
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/346/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 17 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja
2009 roku oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011
roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie
z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
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PZUŻ 7965/3

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek leczenia szpitalnego Plus

Kod warunków: LPGP31

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego Plus, zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów grupowego ubezpieczenia na życie wskazanych przez PZU Życie SA, zwanych ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia
szpitalnego – wskazane przez PZU Życie SA, inne niż niniejsze, ubezpieczenie dodatkowe na wypadek leczenia szpitalnego,
2) krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej,
3) OIT – Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddział w strukturach szpitala, wyposażony w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności
zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub
układów ustroju,
4) pobyt na OIT – trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin
pobyt na OIT w trakcie pobytu w szpitalu,
5) rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie maksymalnie
30 dni – bezpośrednio po pobycie w szpitalu – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym
odbywało się leczenie szpitalne,
6) statek – pasażerski albo towarowy statek morski albo statek
śródlądowy o napędzie silnikowym lub żaglowym, z wyjątkiem okrętów wojennych,
7) wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca,
z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca”
rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez
obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez
pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako
pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,
- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem
własnym, w tym metro;
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu lit. b), nie są
wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał
od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład
z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące
się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny

zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się
w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał
udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął
albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego
konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony,
a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest
możliwy,
8) wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
w ramach istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych,
9) zawał serca – wyłącznie taki, który powoduje wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie
musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co
najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia
mięśnia sercowego:
a) objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),
b) zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe
dla nowo powstałego niedokrwienia,
c) nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach
obrazowych.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego, używane
są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§ 4
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie następujących zdarzeń w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA:
1) pobyt w szpitalu w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1,
2, 3 i 4,
2) rekonwalescencję, o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej
14 dni,
3) pobyt na OIT
pod warunkiem, że PZU Życie SA uznaje swoją odpowiedzialność za pobyt w szpitalu z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA obejmuje pobyt w szpitalu oraz
pobyt na OIT na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej lub na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Szwajcarii, Watykanu.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
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3. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego rozszerza odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego za pobyt w szpitalu na terytorium krajów, o którym mowa w ust. 2.
_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu
w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej
polisą jako procent sumy ubezpieczenia w okresie pierwszych
14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym
pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem
i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
2. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu
w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia w okresie pierwszych
14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym
pobytem spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym
i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia wypadku komunikacyjnego.
3. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu
w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej
polisą jako procent sumy ubezpieczenia w okresie pierwszych
14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym
pobytem spowodowanym danym wypadkiem przy pracy i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia wypadku
przy pracy.
4. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym w wysokości określonej we wniosku o zawarcie
umowy i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia
w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że pobyt w szpitalu jest pierwszym pobytem spowodowanym danym
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym i rozpoczął się
nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródmózgowego.
5. PZU Życie SA wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej
polisą jako procent sumy ubezpieczenia w przypadku pobytu
na OIT.
6. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień rekonwalescencji w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia.
7. Wysokość należnego świadczenia ustalana jest na podstawie
wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu pobytu w szpitalu.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta
pod warunkiem jednoczesnego zawarcia albo funkcjonowania
u ubezpieczającego umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.
§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia objęci są dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego.
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Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym, że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym, że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia
umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno
być złożone do wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni
przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
4. Odstąpienie od umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego skutkuje odstąpieniem od
umowy ubezpieczenia dodatkowego.
5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
4. Wypowiedzenie umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego skutkuje wypowiedzeniem
umowy ubezpieczenia dodatkowego.
5. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia jest równa wysokości sumy
ubezpieczenia w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wyso-

kości sumy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, częstotliwości opłacania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej
i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.

rekonwalescencja spowodowany był usuwaniem ciąży, ciążą – chyba że zdiagnozowano ciążę wysokiego ryzyka, porodem – chyba że zdiagnozowano poród o przebiegu patologicznym, połogiem – chyba że zdiagnozowano komplikacje
połogu stanowiące zagrożenie dla życia kobiety oraz leczeniem niepłodności,
2) jeżeli rekonwalescencja ma miejsce w okresie urlopu dla poratowania zdrowia albo urlopu zdrowotnego.
4. W przypadku pobytu w szpitalu lub pobytu na OIT, który miał
miejsce w trakcie rekonwalescencji, PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność albo za pobyt w szpitalu i ewentualnie za pobyt na
OIT z tytułu niniejszego ubezpieczenia dodatkowego albo z tytułu rekonwalescencji, według wyboru ubezpieczonego. Wyboru
ubezpieczony dokonuje poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o wykonanie zobowiązania albo z tytułu pobytu w szpitalu
i ewentualnie pobytu na OIT albo z tytułu rekonwalescencji.

§ 15

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym lub dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu
przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 16
W okresie pierwszych 30 dni, licząc od początku odpowiedzialności
w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA ponosi
odpowiedzialność jedynie z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku, wypadku
komunikacyjnego, wypadku przy pracy zaistniałych w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA, w tym za pobyt na OIT i rekonwalescencję.
§ 17
PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie maksymalnie:
1) za 90 dni pobytu w szpitalu, łącznie z tytułu niniejszego ubezpieczenia dodatkowego i dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek leczenia szpitalnego,
2) za 90 dni rekonwalescencji,
w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym między rocznicami polisy.
§ 18
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu w przypadkach wyłączeń odpowiedzialności
PZU Życie SA z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek leczenia szpitalnego.
2. Za pobyt na OIT nie uważa się pobytu na oddziałach kardiologicznym, neurologicznym i diabetologicznym, nawet jeżeli w stosunku do ubezpieczonego podjęto stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych lub podjęto czynności zastępcze
w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju.
3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rekonwalescencji:
1) jeżeli pobyt w szpitalu, bezpośrednio po którym następuje

Uprawnieni do świadczenia
§ 19
Prawo do świadczenia przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 20
Ubezpieczony może zgłosić roszczenie o wykonanie zobowiązania:
1) niezwłocznie po zakończeniu pobytu w szpitalu, jeżeli nie wystąpiła rekonwalescencja,
2) niezwłocznie po zakończeniu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji,
3) w trakcie pobytu w szpitalu, po 30 lub 60 dniu tego pobytu.
§ 21
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartę wypisową
z OIT, w przypadku, o którym mowa w § 20 pkt 1 i 2,
3) dokument potwierdzający pobyt w szpitalu lub kartę wypisową z OIT, wydane przez lekarza prowadzącego – w przypadku, o którym mowa w § 20 pkt 3,
4) w przypadku rekonwalescencji – dodatkowo kopię zwolnienia
lekarskiego wydanego przez szpital potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczającego albo zaświadczenie wydane przez ubezpieczającego o pobieranym zasiłku
chorobowym w związku z pobytem ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital,
5) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia, w szczególności orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o przyznaniu odszkodowania ubezpieczonemu
z tytułu wypadku przy pracy lub dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku komunikacyjnego – na życzenie
PZU Życie SA.
2. W przypadku pobytu w szpitalu lub pobytu na OIT na terytorium
kraju, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 – innym niż Rzeczpospolita
Polska – wnioskujący dostarcza dokumenty, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego.
3. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 22
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
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§ 23
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/340/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7981/3

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek specjalistycznego leczenia

Kod warunków: LCGP32

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek specjalistycznego leczenia zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego
do umów wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.

1) podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii
interferonowej,
2) podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego,
3) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika serca
lub wykonania ablacji.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia

§ 2

§ 6

1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) ablacja – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca,
2) chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby
nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji ATC
podanego drogą pozajelitową,
3) kardiowerter/defibrylator – urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną wszczepiane chorym, którzy
mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego
lub epizody nagłego zatrzymania krążenia,
4) radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą
promieniowania jonizującego,
5) rozrusznik serca – (stymulator serca, kardiostymulator)
urządzenie elektroniczne służące do pobudzania rytmu serca, wszczepiane do ciała chorego,
6) terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.

_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do
wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem
okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy

§ 4

§ 10

Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA specjalistycznego
leczenia tj.:
1) chemioterapii albo radioterapii,
2) terapii interferonowej,
3) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora,
4) wszczepienia rozrusznika serca,
5) ablacji.

1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku specjalistycznego
leczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu:

_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, www.pzu.pl, infolinia: 801 102 102

3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.

specjalistycznego leczenia spowodowana została nieszczęśliwym wypadkiem.

_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek
oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu
przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 16
1. W okresie pierwszych 90 dni, licząc od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA
nie ponosi odpowiedzialności za specjalistyczne leczenie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Karencji nie stosuje się, jeżeli konieczność przeprowadzenia

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

§ 17
Odpowiedzialność PZU Życie SA nie obejmuje specjalistycznego
leczenia, które rozpoczęło się przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego.
§ 18
1. W przypadku wypłacenia przez PZU Życie SA świadczenia z tytułu:
1) chemioterapii albo radioterapii,
2) terapii interferonowej,
3) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora,
4) wszczepienia rozrusznika serca,
5) ablacji,
odpowiedzialność PZU Życie SA wygasa w zakresie tego specjalistycznego leczenia.
2. W przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego zarówno radioterapii jaki i chemioterapii PZU Życie SA wypłaca tylko jedno
świadczenie.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 19
Prawo do świadczenia przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 20
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) dokumentację medyczną potwierdzającą specjalistyczne leczenie,
3) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 22
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/345/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 17 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
PZUŻ 7982/3

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek utraty zdrowia przez dziecko

Kod warunków: DCGP32

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia
przez dziecko, zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie, zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) ciężka choroba – stan objęty odpowiedzialnością
PZU Życie SA, określony w § 4;
2) dziecko – dziecko ubezpieczonego (własne lub przysposobione), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat;
3) trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub
upośledzeniu jego funkcji;
4) wiek dziecka – wiek dziecka określony jako różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia dziecka;
5) wystąpienie ciężkiej choroby:
a) potwierdzenie badaniem biopsyjnym – w przypadku przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C,
b) rozpoczęcie regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych albo przeszczep szpiku kostnego – w przypadku nabytej niedokrwistości aplastycznej,
c) rozpoczęcie regularnych dializ – w przypadku niewydolności nerek,
d) utrata kończyny – w przypadku utraty kończyn,
e) potwierdzenie trwałej niezdolności dziecka do przemieszczenia się po płaskiej powierzchni – w przypadku dystrofii
mięśni,
f) zajście nieszczęśliwego wypadku – w przypadku ciężkiego oparzenia, utraty słuchu, jeżeli jest spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem, utraty wzroku, jeżeli jest spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
g) zakażenie – w przypadku zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi,
h) zakwalifikowanie dziecka do klasy II albo klasy III albo
klasy IV przewlekłej niewydolności serca według NYHA
(Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego – New
York Heart Association) – w przypadku gorączki reumatycznej z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, nabytej
przewlekłej choroby serca,
i) zapadnięcie w śpiączkę – w przypadku śpiączki,

j) zdiagnozowanie – w przypadku łagodnego guza mózgu,
nabytej niedokrwistości hemolitycznej, nagminnego porażenia dziecięcego, nowotworu, porażenia (paraliżu), tężca,
utraty słuchu, jeżeli nie jest spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem, utraty wzroku, jeżeli nie jest spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem, zapalenia mózgu, zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie dziecka.
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u dziecka w okresie
odpowiedzialności PZU Życie SA następujących ciężkich chorób:
1) tylko takiego ciężkiego oparzenia, które jest uszkodzeniem tkanek spowodowanym działaniem czynników cieplnych, chemicznych lub elektrycznych, w wyniku którego dojdzie do oparzenia
trzeciego stopnia, o rozległości co najmniej 20% powierzchni ciała ocenianej według tablicy Lunda i Browdera albo – dla dzieci
w wieku powyżej 15 lat – według „reguły dziewiątek” (szczegółowe informacje o tablicach Lunda i Browdera oraz „regule dziewiątek” zamieszczone są na stronie internetowej www.pzu.pl);
2) tylko takiej dystrofii mięśni, która oznacza grupę uwarunkowanych genetycznie przewlekłych chorób mięśni poprzecznie prążkowanych o charakterze zwyrodnieniowym, przebiegających bez
zajęcia układu nerwowego, które na skutek zaniku i przykurczy
tych mięśni spowodują trwałą niezdolność dziecka do przemieszczenia się po płaskiej powierzchni;
3) tylko takiej gorączki reumatycznej z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, która oznacza chorobę powodującą stałe
i nieodwracalne zaklasyfikowanie dziecka przez kardiologa do
co najmniej klasy II przewlekłej niewydolności serca według
NYHA (Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego – New
York Heart Association) i utrzymującą się na tym poziomie
(klasa II lub wyższa) przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy
po postawieniu wstępnej diagnozy. Przez cały okres trwający
6 miesięcy dziecko musi być właściwie leczone – np. farmakologicznie. Rozpoznanie choroby musi obejmować ocenę według kryteriów Jonesa (szczegółowe informacje o klasyfikacji
NYHA oraz kryteriach Jonesa zamieszczone są na stronie internetowej www.pzu.pl).
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Zakres ubezpieczenia nie obejmuje gorączki reumatycznej
z przetrwałymi powikłaniami sercowymi u dzieci z wrodzonymi
wadami zastawek serca;
tylko takiego łagodnego guza mózgu, który zagraża życiu
i który powoduje wystąpienie charakterystycznych objawów
wzrostu ciśnienia śródczaszkowego takich jak: obrzęk tarczy
nerwu wzrokowego, zaburzenia psychiczne, drgawki i upośledzenie czucia, i który jednocześnie musi:
a) spowodować rzeczywistą konieczność przeprowadzenia
operacji polegającej na jego całkowitym usunięciu lub możliwie największej redukcji masy guza lub
b) być leczony z zastosowaniem chemioterapii lub radioterapii
lub
c) zostać uznany za nieoperacyjny i zwiększać swoją masę
lub
d) spowodować konieczność wdrożenia opieki paliatywnej.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje torbieli (cyst), zwapnień,
ziarniniaków, malformacji (wad rozwojowych) zlokalizowanych
w obrębie naczyń tętniczych lub żylnych mózgu, krwiaków oraz
guzów przysadki;
tylko takiej nabytej niedokrwistości aplastycznej, która
oznacza niewydolność szpiku kostnego powodującą rozwój
niedokrwistości, neutropenii i trombocytopenii (małopłytkowości) i która powoduje konieczność:
a) regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych
przez okres nie krótszy niż 2 miesiące lub
b) przeszczepu szpiku kostnego.
Rozpoznanie musi być oparte na wynikach biopsji szpiku kostnego. Liczba granulocytów w surowicy krwi musi być mniejsza
niż 500, a trombocytów – mniejsza niż 20000 w mm3.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedokrwistości aplastycznej, jeżeli jest:
a) chorobą wrodzoną,
b) skutkiem leczenia niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, chemioterapii lub radioterapii;
tylko takiej nabytej niedokrwistości hemolitycznej, która
oznacza stan charakteryzujący się skróceniem czasu przeżycia
krwinek czerwonych, w przebiegu którego dochodzi do zmniejszenia stężenia hemoglobiny do poziomu poniżej 9g/dl przez
okres co najmniej 3 miesięcy.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedokrwistości hemolitycznej, jeżeli:
a) jest chorobą wrodzoną,
b) została wywołana stosowaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych, antybiotyków lub leków przeciwmalarycznych,
c) jest spowodowana działaniem substancji toksycznych,
d) jest nocną napadową hemoglobinurią;
tylko takiej nabytej przewlekłej choroby serca, która oznacza
chorobę rozpoznaną i leczoną przez kardiologa i która:
a) mimo stosowania odpowiedniego leczenia przez okres ponad 6 miesięcy nie zostanie wyleczona, a dziecko w momencie wdrożenia leczenia zostanie zaklasyfikowane do co najmniej II klasy przewlekłej niewydolności serca według NYHA
(Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego – New York
Heart Association) i pozostaje w tej klasie (szczegółowe informacje o klasyfikacji NYHA zamieszczone są na stronie
internetowej www.pzu.pl), bądź
b) zostanie wyleczona, ale po stwierdzeniu wyleczenia dziecko
zostanie zaklasyfikowane do co najmniej II klasy przewlekłej
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niewydolności serca według NYHA (Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego - New York Heart Association) na
ponad 6 miesięcy.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje nabytej przewlekłej choroby serca, jeżeli:
a) jest wywołana nadużywaniem alkoholu lub substancji uzależniających,
b) jedyną przyczyną choroby jest istnienie ubytków w przegrodach serca;
tylko takiego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis), które oznacza ciężkie zakażenie wywołane wirusem
polio, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu i które musi
łącznie:
a) zostać jednoznacznie rozpoznane (zdiagnozowane) przez
neurologa i mieć udokumentowanie w wynikach badań płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi,
b) prowadzić do trwałego porażenia (stopień 0 lub 1 w skali
Lovetta) przynajmniej jednej kończyny dystalnie od kostki
albo nadgarstka lub do zaburzenia połykania oraz osłabienia mięśni oddechowych w tym samym czasie, przez co
najmniej 3 miesiące po rozpoznaniu choroby (szczegółowe
informacje o skali Lovetta zamieszczone są na stronie internetowej www.pzu.pl);
tylko takiej niewydolności nerek, która oznacza krańcową
niewydolność nerek w postaci przewlekłej nieodwracalnej niewydolności funkcji obu nerek i która wymaga przeprowadzania
regularnych dializ lub operacji przeszczepienia nerki. Konieczność prowadzenia stałej dializoterapii musi być potwierdzona
przez konsultanta nefrologa;
tylko takiego nowotworu złośliwego, który oznacza:
a) chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn.
takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje się
zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych
przerzutów) lub
b) białaczkę (z wyjątkiem przewlekłej białaczki limfocytowej)
oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze
potwierdzoną przez patomorfologa na podstawie wyniku badania histopatologicznego.
Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone:
i) nowotwory wykazujące cechy zmian złośliwych w stadium określanym jako carcinoma in situ (w tym dysplazja
szyjki macicy CIN-1, CIN-2 oraz CIN-3) lub opisywane
w badaniu histopatologicznym jako stany przedrakowe,
ii) czerniaki w stadium rozwoju I i II według klasyfikacji TNM
lub o głębokości naciekania poniżej 3 według klasyfikacji
Clarka (szczegółowe informacje o klasyfikacji TNM oraz
klasyfikacji Clarka zamieszczone są na stronie internetowej www.pzu.pl),
iii) wszystkie stany hiperkeratozy (nadmiernego rogowacenia) lub raki podstawnokomórkowe skóry,
iv) wszystkie raki płaskokomórkowe skóry, chyba że rozprzestrzeniają się na inne narządy,
v) mięsak Kaposiego i inne nowotwory towarzyszące zakażeniu HIV lub AIDS;
tylko takiego porażenia (paraliżu), które oznacza potwierdzoną przez neurologa trwałą i całkowitą utratę funkcji (0 albo 1
w skali Lovetta) dwóch lub więcej kończyn – rozumianych jako
anatomiczna całość – w wyniku urazu lub choroby rdzenia krę-
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gowego (szczegółowe informacje o skali Lovetta zamieszczone
są na stronie internetowej www.pzu.pl).
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje porażenia częściowego lub
wrodzonego;
tylko takiego przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
typu B lub C, które oznacza potwierdzone badaniem biopsyjnym przewlekłe zapalenie wątroby zaistniałe wskutek zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, spowodowane zakażeniem wirusem HBV lub HCV, w którym stopień aktywności
zapalnej ocenionej w badaniu histopatologicznym ma wartość
nie mniejszą niż 3 w skali od 0 do 4, gdzie stopień 0 to brak
zmian zapalnych, stopień 1 to aktywność niewielka, stopień 2
to aktywność mierna, stopień 3 to aktywność średnia, a stopień
4 to aktywność duża;
tylko takiej śpiączki, która oznacza stan zaistniały wskutek
zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, trwający nieprzerwanie przez przynajmniej 96 godzin i wymagający zastosowania systemu wspomagającego funkcje życiowe organizmu,
polegający na występowaniu głębokich ilościowych zaburzeń
świadomości, wyrażających się brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne: słowne i bólowe, związany z ciężkim uszkodzeniem
mózgu. Śpiączka musi spowodować:
a) wystąpienie trwałych deficytów neurologicznych lub
b) trwałą i nieodwracalną niezdolność dziecka do:
- przemieszczania się z pokoju do pokoju po płaskiej nawierzchni lub
- samodzielnego spożywania przygotowanych i podanych
posiłków, lub
- porozumiewania się z otoczeniem przy użyciu mowy, lub
c) uzyskanie wyniku poniżej 16 punktów w skali MMSE (Mini-Mental Status Examination) – szczegółowe informacje o skali
MMSE zamieszczone są na stronie internetowej www.pzu.pl;
tylko takiego tężca, który oznacza ostre zakażenie laseczką
tężca, wymagające leczenia szpitalnego i przebiegające klinicznie jako postać uogólniona.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zachorowań na tężec
u dzieci, które nie zostały zaszczepione przeciwko tej chorobie;
tylko takiej utraty kończyn, która oznacza całkowitą anatomiczną utratę przynajmniej jednej kończyny w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
tylko takiej utraty słuchu:
a) w jednym uchu, która oznacza zaistniałe wskutek choroby
lub nieszczęśliwego wypadku nieodwracalne upośledzenie
ostrości słuchu jednego z uszu przekraczające 70 dB, jako
wartość średnią dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz, ustaloną na podstawie badania audiometrycznego. W przypadkach wątpliwych, dla rozstrzygnięcia, czy doszło do utraty
słuchu w jednym uchu, niezbędna będzie ocena badaniem
słuchowych potencjałów wywołanych,
b) w obu uszach, która oznacza nieodwracalny stan narządu
słuchu, zaistniały wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, w którym upośledzenie ostrości słuchu, stwierdzone
w badaniu audiometrycznym i podane jako średnia z częstotliwości dla 500, 1000 i 2000 Hz przekracza 70 dB w każdym
z uszu. W przypadkach wątpliwych, dla rozstrzygnięcia, czy
doszło do utraty słuchu w obu uszach, niezbędna będzie
ocena badaniem słuchowych potencjałów wywołanych.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje utraty słuchu w jednym lub
obu uszach, u dziecka u którego przed początkiem odpowie-

dzialności PZU Życie SA wystąpiło trwałe uszkodzenie słuchu
w stopniu większym niż lekki, tzn. upośledzenie ostrości słuchu, któregokolwiek z uszu, stwierdzone w badaniu audiometrycznym, przekraczające 40 dB, jako wartość średnią dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz;
17) tylko takiej utraty wzroku (ślepota):
a) w jednym oku, która oznacza potwierdzony klinicznie, nieodwracalny stan narządu wzroku, charakteryzujący się brakiem poczucia światła, w oku dotkniętym skutkami choroby
lub nieszczęśliwego wypadku. W przypadkach wątpliwych,
czy doszło do utraty wzroku w jednym oku, niezbędna będzie ocena badaniem wzrokowych potencjałów wywołanych,
b) w obu oczach, która oznacza nieodwracalny stan narządu wzroku, zaistniały wskutek choroby lub nieszczęśliwego
wypadku, kiedy w oku lepiej widzącym stwierdza się obniżenie ostrości wzroku, która przy najlepszej możliwej korekcji
optycznej dochodzi do poziomu nie więcej niż V = 0,05 lub
kiedy obuoczne pole widzenia jest koncentrycznie zwężone
do wartości promienia 20 stopni lub mniej. U dzieci do lat
trzech za utratę wzroku w obu oczach uznaje się potwierdzony klinicznie stan braku poczucia światła w obu oczach.
W przypadkach wątpliwych, czy doszło do utraty wzroku
w obu oczach, niezbędna będzie ocena badaniem wzrokowych potencjałów wywołanych.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje utraty wzroku w jednym
lub obu oczach u dziecka, które kiedykolwiek przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA zostało uznane przez
właściwą instytucję za osobę niepełnosprawną lub całkowicie
albo częściowo niezdolną do pracy z powodu stanu narządu
wzroku lub w świetle dokumentacji medycznej można ustalić, że kryteria niepełnosprawności z powodu stanu narządu
wzroku były spełnione przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA;
18) tylko takiego zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi, które
oznacza zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności
(HIV) lub nabyty zespół upośledzenia odporności (AIDS) w wyniku transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych przeprowadzonej po dacie początku odpowiedzialności PZU Życie SA.
Zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych przeprowadzonej po dacie początku odpowiedzialności PZU Życie SA zostanie dowiedzione pod warunkiem:
a) złożenia oświadczenia potwierdzającego odpowiedzialność
cywilną jakiegokolwiek podmiotu za zakażenie HIV, bądź
b) wydania prawomocnego wyroku przez sąd, wskazującego
na istnienie odpowiedzialności cywilnej jakiegokolwiek podmiotu za zakażenie HIV.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zakażenia HIV w wyniku
transfuzji krwi, jeżeli:
a) dziecko choruje na hemofilię, bądź
b) dokona się postęp nauk medycznych, skutkujący tym, że
w chwili zgłoszenia, zakażenia wirusem HIV nie będą już
uznawane za chorobę zagrażającą życiu;
19) tylko takiego zapalenia mózgu, które oznacza chorobę spowodowaną procesem zapalnym umiejscowionym w tkance mózgowej, którego przyczyną jest zakażenie wirusowe lub bakteryjne prowadzące do istotnych powikłań trwających co najmniej
3 miesiące, w tym do trwałego deficytu neurologicznego (umy-
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słowego, piramidowego i narządów zmysłu) potwierdzonego
(zdiagnozowanego) przez neurologa i wynoszącego łącznie
ponad 75% trwałego uszczerbku na zdrowiu;
20) tylko takiego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które
oznacza chorobę spowodowaną procesem zapalnym umiejscowionym w oponie miękkiej, którego przyczyną jest zakażenie wirusowe lub bakteryjne prowadzące do istotnych powikłań
trwających co najmniej 3 miesiące, w tym do trwałego deficytu neurologicznego (umysłowego, piramidowego i narządów
zmysłu) potwierdzonego (zdiagnozowanego) przez neurologa
i wynoszącego łącznie ponad 75% trwałego uszczerbku na
zdrowiu.
_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
W przypadku wystąpienia:
1) ciężkiego oparzenia, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu
świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu wystąpienia,
2) dystrofii mięśni, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu
wystąpienia,
3) gorączki reumatycznej z przetrwałymi powikłaniami sercowymi,
PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości:
a) 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli zakwalifikowano dziecko do klasy IV przewlekłej niewydolności serca według NYHA albo
b) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli
zakwalifikowano dziecko do klasy II albo III przewlekłej niewydolności serca według NYHA,
4) łagodnego guza mózgu, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia,
5) nabytej niedokrwistości aplastycznej, PZU Życie SA wypłaca
ubezpieczonemu świadczenie w wysokości:
a) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli
dziecko rozpoczęło przyjmować regularnie leki immunosupresyjne albo
b) 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli przeszczepiono dziecku szpik kostny,
6) nabytej niedokrwistości hemolitycznej, PZU Życie SA wypłaca
ubezpieczonemu świadczenie w wysokości:
a) 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia,
jeżeli stężenie hemoglobiny wynosiło poniżej 7,7 g/dl przez
okres co najmniej 3 miesięcy albo
b) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli
stężenie hemoglobiny wynosiło poniżej 9 g/dl przez okres co
najmniej 3 miesięcy,
7) nabytej przewlekłej choroby serca, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości:
a) 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli zakwalifikowano dziecko do klasy IV przewlekłej niewydolności serca według NYHA albo
b) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli
zakwalifikowano dziecko do klasy II albo III przewlekłej niewydolności serca według NYHA,
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8) nagminnego porażenia dziecięcego, PZU Życie SA wypłaca
ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia,
9) niewydolności nerek, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu
świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu wystąpienia,
10) nowotworu złośliwego, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia,
11) porażenia (paraliżu), PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu
świadczenie w wysokości:
a) 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia tetraplegii (porażenie czterech kończyn) albo
b) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia paraplegii (porażenie kończyn dolnych) lub hemiplegii (porażenie połowicze),
12) przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C,
PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia,
13) śpiączki, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia. Jeżeli śpiączka utrzymywała się co najmniej 2 miesiące, świadczenie zostanie wypłacone niezależnie od spełnienia warunków określonych w § 4 pkt 13 lit. a), b) i c),
14) tężca, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie
w wysokości 20% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia,
15) utraty kończyn, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości:
a) 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia,
jeżeli dziecko utraciło co najmniej dwie kończyny powyżej
nadgarstka lub kostki albo
b) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli dziecko utraciło jedną kończynę powyżej nadgarstka lub
kostki, albo
c) 25% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli dziecko utraciło rękę lub stopę,
16) utraty słuchu, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości:
a) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli dziecko utraciło słuch w obu uszach albo
b) 20% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli dziecko utraciło słuch w jednym uchu,
17) utraty wzroku, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości:
a) 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli dziecko utraciło wzrok w obu oczach albo
b) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia, jeżeli dziecko utraciło wzrok w jednym oku,
18) zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi, PZU Życie SA wypłaca
ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia,
19) zapalenia mózgu, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu
świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu wystąpienia,
20) zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, PZU Życie SA wypłaca
ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia.

Zawarcie umowy i przystępowanie
do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.
§ 8
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłaty składek oraz
liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązującej w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 9
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem okresu,
na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
§ 16
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do
ubezpieczonego (karencja) w okresie pierwszych 3 miesięcy
licząc od początku odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku
do danego ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Karencji nie stosuje się, jeżeli ciężka choroba dziecka spowodowana została nieszczęśliwym wypadkiem.
§ 17
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ciężkie choroby,
jeżeli wystąpiły przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA
w stosunku do danego ubezpieczonego lub:
1) w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA,
2) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału dziecka w aktach
terroru lub masowych rozruchach społecznych,
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3) w wyniku reakcji termojądrowej, wybuchu nuklearnego, oddziaływania odpadów nuklearnych, działania promieniowania radioaktywnego lub jonizującego oraz w wyniku skażenia chemicznego lub biologicznego,
4) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez dziecko
czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
5) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy dziecko prowadziło
pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) a pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego lub
innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu,
6) gdy dziecko było w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie zdarzenia,
7) w wyniku samookaleczenia, umyślnego wywołania choroby lub
usiłowania popełnienia przez dziecko samobójstwa,
8) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem
alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków
farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
9) podczas lub na skutek wykonywania u dziecka procedur medycznych, bez względu na to przez kogo były wykonywane,
chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku; niniejsze wyłączenie nie dotyczy zakażenia HBV i HCV oraz zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi,
10) na skutek obrażeń doznanych w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportów
walki, sportów motorowych i motorowodnych, sportów lotniczych,
wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania
ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod
wodą, skoków do wody, skoków na linie (ang. bungee jumping).
§ 18
1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każde wystąpienie ciężkiej choroby w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia
ciężkiej choroby w przebiegu innej ciężkiej choroby wymienionej
w § 4 pkt 1 - 20 lub w związku ze stosowaniem metod diagnostycznych bądź leczniczych w terapii tych chorób, zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej,
pierwszej z wymienionych ciężkich chorób.
2. Po wystąpieniu danej ciężkiej choroby u danego dziecka odpowiedzialność PZU Życie SA wygasa w zakresie tej ciężkiej choroby w stosunku do tego dziecka.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 19
1. Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby przysługuje ubezpieczonemu, z zastrzeżeniem ust. 2
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2. Prawo do świadczenia nie przysługuje, jeśli ubezpieczony przyczynił się umyślnie do wystąpienia ciężkiej choroby dziecka.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 20
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) pisemne oświadczenie dziecka o zgodzie na przetwarzanie
jego danych osobowych oraz pisemne upoważnienie przez
dziecko kierownictwa placówek zdrowia oraz lekarzy do
udzielania PZU Życie SA informacji, w tym do przekazania
do PZU Życie SA kopii dokumentacji medycznej, dotyczących stanu zdrowia dziecka – dotyczy tylko tych dzieci, które
w dniu zgłoszenia roszczenia mają ukończony 18 rok życia,
3) akt urodzenia dziecka,
4) kompletną dokumentację medyczną potwierdzającą wystąpienie ciężkiej choroby, w tym wyniki badań potwierdzających
wystąpienie danej ciężkiej choroby zgodnie z definicją przyjętą przez PZU Życie SA,
5) w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 18, oświadczenie potwierdzające odpowiedzialność cywilną podmiotu za zakażenie HIV lub prawomocne orzeczenie sądu,
6) w przypadku ciężkiej choroby będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku,
7) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, opinii lub orzeczenia wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie wyników
zleconych przez siebie badań medycznych.
3. PZU Życie SA pokrywa koszty orzekania wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz koszty zleconych przez siebie badań
medycznych.
§ 21
1. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka,
o którym mowa w § 4 pkt 19 i 20 ustalany jest niezwłocznie po
zakończeniu leczenia i okresu rehabilitacji, a w razie dłuższego
leczenia najpóźniej w 24 miesiącu, od daty wystąpienia ciężkiej
choroby.
2. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, który przed wystąpieniem ciężkiej choroby był uszkodzony wskutek samoistnej choroby lub przebytego urazu, a ma to wpływ na
ustalenie aktualnego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na
zdrowiu, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się na podstawie analizy jako różnicę stanu danego organu,
narządu lub układu przed wystąpieniem ciężkiej choroby a stanem istniejącym po jej wystąpieniu.
3. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na
zdrowiu stosuje się Tabelę norm oceny procentowej trwałego
uszczerbku na zdrowiu stosowaną w ubezpieczeniu podstawowym bądź dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem.
4. Po ustaleniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu

późniejsza zmiana, zarówno w przypadku polepszenia, jak i pogorszenia, nie daje podstawy do zmiany jego wysokości.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 22
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia
podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

§ 23
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/412/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 6 listopada 2008 roku, ze
zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia
14 maja 2009 roku oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia
2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
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PZUŻ 7987/2

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek ciężkiej choroby

Kod warunków: CCGP33

§ 3

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby
zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów
wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) ciężka choroba – stan objęty odpowiedzialnością
PZU Życie SA zdefiniowany w § 3,
2) wystąpienie ciężkiej choroby, oznaczające zaistnienie
w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA następujących
okoliczności:
a) zdiagnozowania – w przypadku: bakteryjnego zapalenia
wsierdzia; choroby Creutzfeldta-Jakoba; choroby Huntingtona; choroby neuronu ruchowego; choroby Parkinsona;
nowotworu złośliwego; oponiaka; przewlekłego zapalenia
wątroby; sepsy; stwardnienia rozsianego; udaru; utraty
słuchu lub utraty wzroku nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem; zawału serca;
b) zajścia nieszczęśliwego wypadku – w przypadku: oparzeń oraz utraty słuchu, utraty wzroku, tężca, wścieklizny
i zgorzeli gazowej spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem;
c) hospitalizacji – w przypadku: bakteryjnego zapalenia
mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych; boreliozy; odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu oraz tężca,
wścieklizny i zgorzeli gazowej nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem;
d) specjalistycznego leczenia – w przypadku: anemii
aplastycznej – regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych lub przeszczepu szpiku kostnego; gruźlicy – leczenia przeciwprątkowego; niewydolności nerek – stałej dializoterapii lub przeszczepu nerki;
e) przeprowadzenia operacji – w przypadku: bąblowca
mózgu; chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass; choroby aorty brzusznej; choroby aorty piersiowej; masywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie; ropnia mózgu; transplantacji organów; utraty kończyny
wskutek choroby; wady serca; zakażonej martwicy trzustki;
f) zakażenia – w przypadku: zakażenia wirusem HIV.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia ciężkich
chorób oznaczają wyłącznie:
1) tylko taką anemię aplastyczną, która oznacza przewlekłą i nieodwracalną niewydolność szpiku, powodującą łączne wystąpienie
spadku liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi,
oraz powodującą konieczność regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych lub przeszczepu szpiku kostnego; rozpoznanie
musi być oparte na wynikach biopsji szpiku kostnego;
2) tylko takie bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, które oznacza rozpoznaną na podstawie
badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego i dodatniego
posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego, leczoną w warunkach
szpitalnych, ostrą chorobę zakaźną;
3) tylko takie bakteryjne zapalenia wsierdzia, które oznacza pozaszpitalne infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) u osoby z własnymi zastawkami serca i bez ciał obcych w układzie sercowo-naczyniowym,
rozpoznane w oparciu o obowiązujące kryteria medyczne przez
specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii. Z odpowiedzialności wyłączone są przypadki tej choroby zdiagnozowane
u osób z implantowanymi sztucznymi zastawkami serca;
4) tylko taki bąblowiec mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę w mózgu, składającą się z pojedynczych lub mnogich
larw typu echinococcus (pęcherz bąblowcowy), potwierdzoną
w rozpoznaniu histopatologicznym;
5) tylko taką boreliozę, która oznacza krętkowicę przenoszoną przez
kleszcze przebiegającą z różnorodnymi objawami narządowymi,
między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem,
zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorodnymi objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego. Zdiagnozowanie choroby skutkujące hospitalizacją
powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę
chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby
(A 69.2) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej
leczenia szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim
wynikiem swoistego badania immunologicznego;
6) tylko takie chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass, które oznacza przeprowadzenie u osoby z objawami niewydolności naczyń wieńcowych operacji w celu korekty zwężenia lub zamknięcia co najmniej jednej tętnicy wieńcowej
poprzez wytworzenie przepływów omijających (by-pass) z użyciem przeszczepów naczyniowych;
7) tylko taką chorobę aorty brzusznej, która oznacza tętniakowate
poszerzenie lub rozwarstwienie aorty brzusznej – z wyłączeniem
odgałęzień na poziomie aorty, które wymagało przeprowadzenia
operacji chirurgicznej polegającej na wymianie chorobowo zmienionego odcinka aorty z zastosowaniem protezy naczyniowej;
rozpoznanie musi być oparte na dokumentacji potwierdzającej
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przebytą w trakcie odpowiedzialności operację wszczepienia
protezy naczyniowej;
tylko taką chorobę aorty piersiowej, która oznacza tętniakowate poszerzenie lub rozwarstwienie aorty piersiowej – z wyłączeniem odgałęzień na poziomie aorty, które wymagało przeprowadzenia operacji chirurgicznej polegającej na wymianie
chorobowo zmienionego odcinka aorty z zastosowaniem protezy naczyniowej; rozpoznanie musi być oparte na dokumentacji
potwierdzającej przebytą w trakcie odpowiedzialności operację
wszczepienia protezy naczyniowej;
tylko taką chorobę Creutzfeldta-Jakoba, która oznacza klinicznie rozpoznaną za życia ubezpieczonego, przez specjalistę neurologa, chorobę powodującą niemożność wykonywania
przez osobę ubezpieczoną minimum trzech z pięciu podanych
poniżej czynności życia codziennego:
a) poruszania się w domu – poruszania się pomiędzy pomieszczeniami w domu – bez konieczności pomocy osoby drugiej,
b) kontrolowania czynności fizjologicznych – samokontroli
w zakresie oddawania kału i moczu oraz utrzymywanie
higieny osobistej,
c) ubierania się – samodzielnego ubierania i rozbierania się –
bez konieczności pomocy osoby drugiej,
d) mycia i toalety – samodzielnego wykonywania czynności
związanych z myciem i higieną osobistą – bez konieczności
pomocy osoby drugiej,
e) jedzenia – wszystkich czynności związanych z samodzielnym jedzeniem gotowych posiłków;
tylko taką chorobę Huntingtona, która oznacza postępującą
chorobę ośrodkowego układu nerwowego, rozpoznaną przez
specjalistę w zakresie neurologii, w oparciu o dostępne w tym
zakresie metody diagnostyczne;
tylko taką chorobę neuronu ruchowego, która oznacza
postępującą chorobę zwyrodnieniową układu nerwowego
spowodowaną wybiórczym uszkodzeniem neuronów ruchowych – obwodowego i ośrodkowego. Podstawą rozpoznania
postawionego przez specjalistę w zakresie neurologii jest obraz
kliniczny i wynik badania elektromiografii (EMG);
tylko taką chorobę Parkinsona, która oznacza przewlekłe
schorzenie układu pozapiramidowego, spowodowane pierwotnym zwyrodnieniem komórek nerwowych istoty czarnej, prowadzącym do zmniejszenia liczby neuronów produkujących dopaminę, którego następstwem jest wystąpienie co najmniej dwóch
z trzech klasycznych objawów osiowych choroby, tj. drżenia
spoczynkowego, spowolnienia ruchowego, plastycznego
wzmożenia napięcia mięśniowego (sztywności mięśniowej),
zmniejszających się po zastosowaniu leków stymulujących
układ dopaminergiczny, zwłaszcza lewodopy. Konieczne jest
wykluczenie parkinsonizmu objawowego;
tylko taką gruźlicę, która oznacza chorobę zakaźną spowodowaną prątkiem gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) z zajęciem miąższu płucnego lub drzewa tchawiczo-oskrzelowego
bądź też opłucnej, węzłów chłonnych klatki piersiowej, układu
moczowo-płciowego, kości i stawów, opon mózgowych. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem badania
bakteriologicznego bądź histologicznego i decyzją o wdrożeniu
leczenia przeciwprątkowego;
tylko taki masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, który oznacza usunięcie świeżej skrzepliny z pnia tętnicy
płucnej poprzez jego nacięcie (tzw. embolektomia chirurgiczna)
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w trakcie zabiegu operacyjnego wykonanego w trybie pilnym
z powodu ostrego zatoru tętnicy płucnej;
tylko taką niewydolność nerek, która oznacza końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obydwu nerek, w następstwie czego doszło
do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub
przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki;
tylko taki nowotwór złośliwy, który oznacza chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest
otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania
tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa
(choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze. Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym. Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone:
a) wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym,
b) wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub przedinwazyjny,
c) nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ,
d) choroba Hodgkina w pierwszym stadium,
e) nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia
wirusem HIV;
tylko takie odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, które
oznacza chorobę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą
z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji, potwierdzoną badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie
potwierdzone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego;
tylko takie oparzenia, które wymagają hospitalizacji i obejmują:
a) ponad 60% powierzchni ciała – dla oparzeń II stopnia oraz II
i III stopnia łącznie lub
b) ponad 15% powierzchni ciała – dla oparzeń III stopnia.
Konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej leczenia
szpitalnego ze szczegółowym określeniem stopnia oparzenia
i procentu oparzonej powierzchni ciała;
tylko taki oponiak, który oznacza potwierdzone histopatologicznie rozpoznanie oponiaka mózgu. Wyłączone z odpowiedzialności PZU Życie SA są jakiekolwiek inne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, tj. torbiele, ziarniniaki, malformacje
naczyniowe, guzy przysadki i rdzenia kręgowego;
tylko takie przewlekłe zapalenie wątroby, które oznacza potwierdzone badaniem biopsyjnym zapalenie wątroby w następstwie
zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lub C, w którym wyznaczniki procesu zapalnego utrzymują się ponad 6 miesięcy;
tylko taki ropień mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie
zmianę w mózgu opisaną w rozpoznaniu histopatologicznym
jako ropień mózgu;
tylko taką sepsę, która oznacza uogólnioną reakcję zapalną,
powstającą w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłaną niewydolnością wielonarządową; przez
niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub
układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ
krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę;
tylko takie stwardnienie rozsiane, które oznacza przewlekłą
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chorobę charakteryzującą się występowaniem ubytkowych objawów neurologicznych powstałych w wyniku rozsianych zmian
demielinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym, przebiegającą z okresami rzutów i remisji lub o przebiegu postępującym. Rozpoznanie musi być postawione na podstawie:
a) badania podmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej
dwa odrębne w czasie rzuty choroby (oddzielone od siebie
okresami dłuższymi niż 30 dni),
b) badania przedmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej dwa objawy ubytkowe z odrębnych części ośrodkowego układu nerwowego,
c) badania rezonansu magnetycznego (MRI), w którym stwierdza
się obraz charakterystyczny dla stwardnienia rozsianego.
Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie;
tylko taki tężec, który oznacza zastosowanie leczenia w warunkach szpitalnych z powodu rozpoznanej w dokumentacji medycznej ostrej choroby zakaźnej, która przebiegała klinicznie
w postaci uogólnionej i którą wywołała neurotoksyna produkowana przez laseczki tężca (Clostridium tetani);
tylko taką transplantację organów, która oznacza przebycie
jako biorca operacji przeszczepienia serca, serca i płuc, wątroby
lub jej części, lub allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego;
tylko taki udar, który oznacza nagłe ogniskowe lub uogólnione
zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie
ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn
naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie
dowodów na utrwalone ubytki neurologiczne;
tylko taką utratę kończyny wskutek choroby, która oznacza
amputację co najmniej jednej kończyny wskutek choroby:
a) powyżej nadgarstka – w zakresie kończyn górnych,
b) powyżej stawu skokowego – w zakresie kończyn dolnych;
tylko taką utratę słuchu, która oznacza całkowitą obustronną
utratę zdolności słyszenia i rozróżniania dźwięków. Rozpoznanie musi być potwierdzone obuusznym ubytkiem słuchu powyżej 90 dB. W celu potwierdzenia utraty słuchu konieczne jest
przeprowadzenie specjalistycznego badania audiometrycznego lub słuchowych potencjałów wywołanych;
tylko taką utratę wzroku, która oznacza obuoczną, nie poddającą się korekcji utratę ostrości wzroku poniżej 5/50 lub obuoczne ograniczenie pola widzenia poniżej 20. W celu potwierdzenia
utraty wzroku konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego
badania okulistycznego oraz statycznego badania pola widzenia;
tylko taką wadę serca, która oznacza zastawkową wadę serca wymagającą wymiany chorobowo zmienionej naturalnej
zastawki bądź zastawek serca z wszczepieniem protezy zastawkowej; rozpoznanie musi być oparte na dokumentacji potwierdzającej przebytą w trakcie odpowiedzialności operację
wszczepienia jednej lub więcej protez zastawkowych; odpowiedzialność PZU Życie SA nie obejmuje zabiegów rekonstrukcji
nieprawidłowo pracujących elementów zastawek naturalnych;
tylko taką wściekliznę, która oznacza zastosowanie leczenia w warunkach szpitalnych z powodu rozpoznanej w dokumentacji medycznej ostrej choroby zakaźnej, której istotą jest ostre zapalenie
mózgu i rdzenia wywołane przez wirusa wścieklizny (Rabies virus);
tylko takie zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych lub pełnoobjawo-
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we AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV podczas
wykonywania obowiązków zawodowych, potwierdzone:
a) prawomocnym orzeczeniem sądu albo
b) inną wiarygodną dokumentacją – zgodnie z życzeniem
PZU Życie SA;
tylko takie zakażenie wirusem HIV, będące powikłaniem transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
u osoby nie chorującej na hemofilię, potwierdzone:
a) prawomocnym orzeczeniem sądu albo
b) inną wiarygodną dokumentacją – zgodnie z życzeniem
PZU Życie SA;
tylko taką zakażoną martwicę trzustki, która oznacza pierwszorazowe wykonanie operacji chirurgicznej, polegającej na laparotomii
i nekrektomii, czyli otwarciu jamy brzusznej i usunięciu martwiczych
tkanek okołotrzustkowych lub trzustki u osoby, u której rozpoznano
zakażenie tych tkanek w przebiegu ostrego zapalenia trzustki;
tylko taki zawał serca, który powoduje:
a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów
sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy
oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),
- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe
dla nowo powstałego niedokrwienia,
- nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych
lub
b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości
przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu
przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI),
lub
c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy
prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się
jednego z następujących objawów:
- nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,
- udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy
wieńcowej,
- udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy
mięśnia sercowego;
tylko taką zgorzel gazową, która oznacza zastosowanie leczenia w warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznanego
w dokumentacji medycznej ciężkiego zakażenia przyrannego,
przebiegającego z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, wytwarzaniem gazu w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi
objawami toksemii, spowodowanego przez bakterie: Clostridium perfringens, Clostridium Novyi (oedematiens) lub Clostridium septicum.

_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 4
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
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§5
1. Zakres ubezpieczenia
w WARIANCIE
PODSTAWOWYM
obejmuje wystąpienie
u ubezpieczonego w okresie
odpowiedzialności
PZU Życie SA następujących – zgodnych z definicjami
określonymi w § 3 – ciężkich
chorób:

3. Zakres ubezpieczenia
w WARIANCIE
PODSTAWOWYM PLUS
obejmuje wystąpienie
u ubezpieczonego w okresie
odpowiedzialności
PZU Życie SA następujących – zgodnych z definicjami
określonymi w § 3 – ciężkich
chorób:

4. Zakres ubezpieczenia
w WARIANCIE
ROZSZERZONYM PLUS
obejmuje wystąpienie
u ubezpieczonego w okresie
odpowiedzialności
PZU Życie SA następujących – zgodnych z definicjami
określonymi w § 3 – ciężkich
chorób:

1) anemia aplastyczna
2) bąblowiec mózgu

1) anemia aplastyczna
2) bąblowiec mózgu

1) anemia aplastyczna
2) bąblowiec mózgu

1) anemia aplastyczna
2) bąblowiec mózgu

3) chirurgiczne leczenie
choroby wieńcowej
by-pass

3) chirurgiczne leczenie
choroby wieńcowej
by-pass

3) chirurgiczne leczenie
choroby wieńcowej
by-pass

3) chirurgiczne leczenie
choroby wieńcowej
by-pass

4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

5) masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie

5) masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie

5) masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie

5) masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie

6) niewydolność nerek
7) nowotwór złośliwy

6) niewydolność nerek
7) nowotwór złośliwy

6) niewydolność nerek
7) nowotwór złośliwy

6) niewydolność nerek
7) nowotwór złośliwy

8) odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu

8) odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu

8) odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu

8) odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu

9)
10)
11)
12)
13)

ropień mózgu
sepsa
tężec
udar
wścieklizna

9)
10)
11)
12)
13)

ropień mózgu
sepsa
tężec
udar
wścieklizna

9)
10)
11)
12)
13)

ropień mózgu
sepsa
tężec
udar
wścieklizna

9)
10)
11)
12)
13)

ropień mózgu
sepsa
tężec
udar
wścieklizna

14) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 32

14) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 32

14) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 32

14) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 32

15) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 33

15) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 33

15) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 33

15) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 33

16) zawał serca
17) zgorzel gazowa
—
—
—
—

16)
17)
18)
19)
20)
21)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

—
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2. Zakres ubezpieczenia
w WARIANCIE
ROZSZERZONYM
obejmuje wystąpienie
u ubezpieczonego w okresie
odpowiedzialności
PZU Życie SA następujących
– zgodnych z definicjami
określonymi w § 3 – ciężkich
chorób:

zawał serca
zgorzel gazowa
oparzenia
transplantacja organów
utrata wzroku
oponiak

22) choroba Parkinsona

zawał serca
zgorzel gazowa
borelioza
choroba aorty brzusznej
choroba aorty piersiowej
gruźlica

zawał serca
zgorzel gazowa
borelioza
choroba aorty brzusznej
choroba aorty piersiowej
gruźlica

22) przewlekłe zapalenie
wątroby

22) przewlekłe zapalenie
wątroby

—

—

23) utrata kończyny wskutek
choroby

23) utrata kończyny wskutek
choroby

—
—

—
—

24) utrata słuchu
25) wada serca

24) utrata słuchu
25) wada serca

—

—

26) choroba neuronu
ruchowego

26) choroba neuronu
ruchowego

—

—

27) choroba Huntingtona

27) choroba Huntingtona

—

—

28) bakteryjne zapalenie
mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych

28) bakteryjne zapalenie
mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych

—

—

29) zakażona martwica trzustki

29) zakażona martwica trzustki

—

—

30) bakteryjne zapalenie
wsierdzia

30) bakteryjne zapalenie
wsierdzia

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

31) stwardnienie rozsiane
—
—
—
—
—

31)
32)
33)
34)
35)
36)

stwardnienie rozsiane
oparzenia
transplantacja organów
utrata wzroku
oponiak
choroba Parkinsona

Świadczenia z tytułu umowy
§ 6
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu jej wystąpienia.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 7
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§ 8
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia dodatkowego w wariancie podstawowym (§ 5 ust. 1), rozszerzonym
(§ 5 ust. 2), podstawowym plus (§ 5 ust. 3) albo rozszerzonym
plus (§ 5 ust. 4).
2. Ubezpieczającemu, który zawarł umowę ubezpieczenia dodatkowego w określonym wariancie, przysługuje prawo do zmiany
wariantu ubezpieczenia na inny wariant.
3. W celu zmiany wariantu ubezpieczenia ubezpieczający składa
wniosek.
§ 9
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 10
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia
dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem okresu, na
jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
§ 11
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia, chyba że zakres ubezpieczenia ulega zmianie.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 12
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 13
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 14
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 15
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od zakresu ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej
i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 16
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. W przypadku zmiany wariantu – w dniu poprzedzającym początek odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu nowego wariantu – kończy się odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu poprzedniego wariantu.
§ 17
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
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4) upływu okresu za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 18
1. W okresie pierwszych 90 dni, licząc od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA
ponosi odpowiedzialność jedynie za ciężkie choroby powstałe
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w tym okresie.
2. W przypadku zmiany wariantu okres karencji liczony jest od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego w nowym wariancie, ale tylko w stosunku do odpowiedzialności z tytułu ciężkich chorób nie objętych wariantem poprzednim.
§ 19
Odpowiedzialność PZU Życie SA nie obejmuje ciężkich chorób,
które wystąpiły lub z powodu których rozpoczęto postępowanie
diagnostyczno-lecznicze u ubezpieczonego przed początkiem
odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego.
§ 20
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ciężkie choroby
powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nieszczęśliwy
wypadek wydarzył się:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego
w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie nieszczęśliwego wypadku,
5) w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez
ubezpieczonego samobójstwa,
6) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
7) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to,
przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.
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§ 21
1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każde wystąpienie ciężkiej choroby w czasie odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku:
1) zawału, udaru, konieczności przeprowadzenia chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass oraz
transplantacji serca spowodowanej chorobą wieńcową zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej z wymienionych chorób,
2) allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego po przebytej
terapii nowotworowej zostanie wypłacone świadczenie tylko
za nowotwór złośliwy,
3) choroby aorty piersiowej, choroby aorty brzusznej oraz wady
serca zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu
wystąpienia tylko jednej z wymienionych chorób,
4) boreliozy, odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu oraz bakteryjnego zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych zostanie wypłacone świadczenie
wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej z wymienionych chorób,
5) przeszczepu wątroby, będącego następstwem przewlekłego zapalenia wątroby oraz nowotworu wątroby, zostanie wypłacone świadczenie tylko za przewlekłe zapalenie wątroby
albo za nowotwór złośliwy,
6) utraty wzroku lub utraty słuchu, które wystąpiły w przebiegu leczenia operacyjnego bąblowca mózgu, nowotworu
mózgu, ropnia mózgu, oponiaka, lub które są następstwem
bakteryjnego zapalenia mózgu i opon mózgowych, zostanie
wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko
jednej z wymienionych chorób, będących przyczyną wystąpienia utraty wzroku lub utraty słuchu,
7) utraty kończyny wskutek choroby po wystąpieniu zgorzeli
gazowej zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu
wystąpienia zgorzeli gazowej,
8) wady serca oraz bakteryjnego zapalenia wsierdzia zostanie
wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko
jednej z wymienionych chorób,
9) masywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie
zostanie wypłacone świadczenie tylko w przypadku, gdy nie
wystąpił on w związku z inną chorobą wymienioną w § 3,
10) nowotworu złośliwego wypłacane jest tylko jedno świadczenie niezależnie od lokalizacji, liczby i rodzajów nowotworów.
2. Po wystąpieniu danej ciężkiej choroby odpowiedzialność
PZU Życie SA wygasa w zakresie tej choroby.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 22
Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 23
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:

1) zgłoszenie roszczenia,
2) kompletną dokumentację medyczną potwierdzającą wystąpienie ciężkiej choroby, w tym wyniki badań potwierdzające
wystąpienie danej ciężkiej choroby zgodnie z definicją przyjętą przez PZU Życie SA,
3) prawomocne orzeczenie sądu lub inną wiarygodną dokumentację – na życzenie PZU Życie SA,
4) kartę informacyjną leczenia szpitalnego – na życzenie
PZU Życie SA,
5) w przypadku ciężkiej choroby będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku,
6) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, opinii lub orzeczenia wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie wyników
zleconych przez siebie badań medycznych.
3. PZU Życie SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

przez siebie lekarza orzecznika oraz koszty zleconych przez siebie badań medycznych.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 24
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 25
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/172/2010 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 23 czerwca 2010 roku ze zmianami
zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
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PZUŻ 7988/1

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek ciężkiej choroby małżonka

Kod warunków: MCGP32

Postanowienia ogólne

2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmien§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodat-

nie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

kowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby małżonka zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów

§ 3

wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie

Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia ciężkich chorób

zwanego ubezpieczeniem podstawowym.

oznaczają wyłącznie:

§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) ciężka choroba – stan objęty odpowiedzialnością PZU Życie SA
zdefiniowany w § 3,
2) małżonek – osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku

1) tylko taką anemię aplastyczną, która oznacza przewlekłą i nieodwracalną niewydolność szpiku, powodującą łączne wystąpienie
spadku liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi oraz
powodującą konieczność regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych lub przeszczepu szpiku kostnego; rozpoznanie musi
być oparte na wynikach biopsji szpiku kostnego;

małżeńskim, w stosunku do której nie została orzeczona se-

2) tylko takie bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdze-

paracja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, której

niowych, które oznacza rozpoznaną na podstawie badania ogólne-

wiek w dniu wystąpienia u niej ciężkiej choroby nie przekra-

go płynu mózgowo-rdzeniowego i dodatniego posiewu płynu mózgo-

cza 70 lat,

wo-rdzeniowego, leczoną w warunkach szpitalnych, ostrą chorobę

3) wiek małżonka – wiek małżonka określony jako różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia
małżonka,

zakaźną;
3) tylko takie bakteryjne zapalenia wsierdzia, które oznacza pozaszpitalne infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) u osoby z własnymi za-

4) wystąpienie ciężkiej choroby, oznaczające zaistnienie w okresie

stawkami serca i bez ciał obcych w układzie sercowo-naczyniowym,

odpowiedzialności PZU Życie SA następujących okoliczności:

rozpoznane w oparciu o obowiązujące kryteria medyczne przez

a) zdiagnozowania – w przypadku: bakteryjnego zapalenia

specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii. Z odpo-

wsierdzia; choroby Creutzfeldta-Jakoba; choroby Huntingto-

wiedzialności wyłączone są przypadki tej choroby zdiagnozowane

na; choroby neuronu ruchowego; choroby Parkinsona; nowo-

u osób z implantowanymi sztucznymi zastawkami serca;

tworu złośliwego; oponiaka; przewlekłego zapalenia wątroby;

4) tylko taki bąblowiec mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie

sepsy; stwardnienia rozsianego; udaru; utraty słuchu lub utra-

zmianę w mózgu, składającą się z pojedynczych lub mnogich larw

ty wzroku nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem;

typu echinococcus (pęcherz bąblowcowy), potwierdzoną w rozpo-

zawału serca;

znaniu histopatologicznym;

b) zajścia nieszczęśliwego wypadku – w przypadku: oparzeń

5) tylko taką boreliozę, która oznacza krętkowicę przenoszoną przez

oraz utraty słuchu, utraty wzroku, tężca, wścieklizny i zgorzeli

kleszcze przebiegającą z różnorodnymi objawami narządowymi,

gazowej spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem;

między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem,

c) hospitalizacji – w przypadku: bakteryjnego zapalenia mózgu

zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorod-

lub opon mózgowo-rdzeniowych; boreliozy; odkleszczowego

nymi objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością lecze-

wirusowego zapalenia mózgu oraz tężca; wścieklizny i zgo-

nia szpitalnego. Zdiagnozowanie choroby skutkujące hospitalizacją

rzeli gazowej nie spowodowanych nieszczęśliwym wypad-

powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę

kiem;

chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby

d) specjalistycznego leczenia – w przypadku: anemii apla-

(A 69.2) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób

stycznej – regularnego przyjmowania leków immunosupresyj-

i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej

nych lub przeszczepu szpiku kostnego; gruźlicy – leczenia

leczenia szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim

przeciwprątkowego; niewydolności nerek – stałej dializoterapii lub przeszczepu nerki;

wynikiem swoistego badania immunologicznego;
6) tylko takie chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych –

e) przeprowadzenia operacji – w przypadku: bąblowca mózgu;

by-pass, które oznacza przeprowadzenie u osoby z objawami nie-

chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-

wydolności naczyń wieńcowych operacji w celu korekty zwężenia

-pass; choroby aorty brzusznej; choroby aorty piersiowej; ma-

lub zamknięcia co najmniej jednej tętnicy wieńcowej poprzez wytwo-

sywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie; ropnia

rzenie przepływów omijających (by-pass) z użyciem przeszczepów

mózgu; transplantacji organów; utraty kończyny wskutek choroby; wady serca; zakażonej martwicy trzustki;
f ) zakażenia – w przypadku: zakażenia wirusem HIV.

naczyniowych;
7) tylko taką chorobę aorty brzusznej, która oznacza tętniakowate
poszerzenie lub rozwarstwienie aorty brzusznej – z wyłączeniem
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odgałęzień na poziomie aorty, które wymagało przeprowadzenia

poprzez jego nacięcie (tzw. embolektomia chirurgiczna) w trak-

operacji chirurgicznej polegającej na wymianie chorobowo zmie-

cie zabiegu operacyjnego wykonanego w trybie pilnym z powodu

nionego odcinka aorty z zastosowaniem protezy naczyniowej; roz-

ostrego zatoru tętnicy płucnej;

poznanie musi być oparte na dokumentacji potwierdzającej prze-

15) tylko taką niewydolność nerek, która oznacza końcowe stadium

bytą w trakcie odpowiedzialności operację wszczepienia protezy

niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia

naczyniowej;

czynności obydwu nerek, w następstwie czego doszło do koniecz-

8) tylko taką chorobę aorty piersiowej, która oznacza tętniakowate
poszerzenie lub rozwarstwienie aorty piersiowej – z wyłączeniem

ności regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia
operacji przeszczepienia nerki;

odgałęzień na poziomie aorty, które wymagało przeprowadzenia

16) tylko taki nowotwór złośliwy, który oznacza chorobę objawiającą

operacji chirurgicznej polegającej na wymianie chorobowo zmie-

się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczo-

nionego odcinka aorty z zastosowaniem protezy naczyniowej; roz-

ny torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek

poznanie musi być oparte na dokumentacji potwierdzającej prze-

i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem nowotworu

bytą w trakcie odpowiedzialności operację wszczepienia protezy

złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia

naczyniowej;

układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodg-

9) tylko taką chorobę Creutzfeldta-Jakoba, która oznacza klinicznie

kina) i chłoniaki nieziarnicze. Rozpoznanie nowotworu złośliwego

rozpoznaną za życia małżonka, przez specjalistę neurologa, choro-

musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym. Z zakresu

bę powodującą niemożność wykonywania przez małżonka minimum

ubezpieczenia zostają wyłączone:

trzech z pięciu podanych poniżej czynności życia codziennego:

a) wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym,

a) poruszania się w domu – poruszania się pomiędzy pomiesz-

b) wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym stwier-

czeniami w domu – bez konieczności pomocy osoby drugiej,
b) kontrolowania czynności fizjologicznych – samokontroli w zakresie oddawania kału i moczu oraz utrzymywanie higieny osobistej,
c) ubierania się – samodzielnego ubierania i rozbierania się – bez
konieczności pomocy osoby drugiej,

dzono stan przednowotworowy lub przedinwazyjny,
c) nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ,
d) choroba Hodgkina w pierwszym stadium,
e) nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;

d) mycia i toalety – samodzielnego wykonywania czynności zwią-

17) tylko takie odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, które

zanych z myciem i higieną osobistą – bez konieczności pomocy

oznacza chorobę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą

osoby drugiej,

z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecz-

e) jedzenia – wszystkich czynności związanych z samodzielnym
jedzeniem gotowych posiłków;

nością hospitalizacji, potwierdzoną badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie

10) tylko taką chorobę Huntingtona, która oznacza postępującą cho-

potwierdzone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wska-

robę ośrodkowego układu nerwowego, rozpoznaną przez specja-

zaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodo-

listę w zakresie neurologii, w oparciu o dostępne w tym zakresie

wej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

metody diagnostyczne;

ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego;

11) tylko taką chorobę neuronu ruchowego, która oznacza postępującą chorobę zwyrodnieniową układu nerwowego spowodowaną
wybiórczym uszkodzeniem neuronów ruchowych – obwodowego

a) ponad 60% powierzchni ciała – dla oparzeń II stopnia oraz II
i III stopnia łącznie lub

i ośrodkowego. Podstawą rozpoznania postawionego przez spe-

b) ponad 15% powierzchni ciała – dla oparzeń III stopnia.

cjalistę w zakresie neurologii jest obraz kliniczny i wynik badania

Konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej leczenia szpital-

elektromiografii (EMG);

nego ze szczegółowym określeniem stopnia oparzenia i procentu

12) tylko taką chorobę Parkinsona, która oznacza przewlekłe scho-

oparzonej powierzchni ciała;

rzenie układu pozapiramidowego, spowodowane pierwotnym

19) tylko taki oponiak, który oznacza potwierdzone histopatologicznie

zwyrodnieniem komórek nerwowych istoty czarnej, prowadzącym

rozpoznanie oponiaka mózgu. Wyłączone z odpowiedzialności

do zmniejszenia liczby neuronów produkujących dopaminę, któ-

PZU Życie SA są jakiekolwiek inne zmiany w ośrodkowym układzie

rego następstwem jest wystąpienie co najmniej dwóch z trzech

nerwowym, tj. torbiele, ziarniniaki, malformacje naczyniowe, guzy

klasycznych objawów osiowych choroby, tj. drżenia spoczynko-

przysadki i rdzenia kręgowego;

wego, spowolnienia ruchowego, plastycznego wzmożenia napię-

20) tylko takie przewlekłe zapalenie wątroby, które oznacza potwier-

cia mięśniowego (sztywności mięśniowej), zmniejszających się

dzone badaniem biopsyjnym zapalenie wątroby w następstwie

po zastosowaniu leków stymulujących układ dopaminergiczny,

zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lub C, w którym wy-

zwłaszcza lewodopy. Konieczne jest wykluczenie parkinsonizmu

znaczniki procesu zapalnego utrzymują się ponad 6 miesięcy;

objawowego;
13) tylko taką gruźlicę, która oznacza chorobę zakaźną spowodowaną prątkiem gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) z zajęciem

21) tylko taki ropień mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie
zmianę w mózgu opisaną w rozpoznaniu histopatologicznym jako
ropień mózgu;

miąższu płucnego lub drzewa tchawiczo-oskrzelowego bądź też

22) tylko taką sepsę, która oznacza uogólnioną reakcję zapalną,

opłucnej, węzłów chłonnych klatki piersiowej, układu moczowo-

powstającą w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneu-

-płciowego, kości i stawów, opon mózgowych. Rozpoznanie musi

mokokowego, powikłaną niewydolnością wielonarządową; przez

być potwierdzone dodatnim wynikiem badania bakteriologicznego

niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym do-

bądź histologicznego i decyzją o wdrożeniu leczenia przeciwprąt-

chodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narzą-

kowego;

dów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwo-

14) tylko taki masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
który oznacza usunięcie świeżej skrzepliny z pnia tętnicy płucnej
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18) tylko takie oparzenia, które wymagają hospitalizacji i obejmują:

wy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki,
wątrobę;

23) tylko takie stwardnienie rozsiane, które oznacza przewlekłą cho-

32) tylko takie zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpo-

robę charakteryzującą się występowaniem ubytkowych objawów

średniego wykonania obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe

neurologicznych powstałych w wyniku rozsianych zmian demie-

AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV podczas wyko-

linizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym, przebiegającą

nywania obowiązków zawodowych, potwierdzone:

z okresami rzutów i remisji lub o przebiegu postępującym. Rozpo-

a) prawomocnym orzeczeniem sądu albo

znanie musi być postawione na podstawie:

b) inną wiarygodną dokumentacją – zgodnie z życzeniem

a) badania podmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej dwa
odrębne w czasie rzuty choroby (oddzielone od siebie okresami
dłuższymi niż 30 dni),

PZU Życie SA;
33) tylko takie zakażenie wirusem HIV, będące powikłaniem transfuzji
krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby

b) badania przedmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej

nie chorującej na hemofilię, potwierdzone:

dwa objawy ubytkowe z odrębnych części ośrodkowego układu

a) prawomocnym orzeczeniem sądu albo

nerwowego,

b) inną wiarygodną dokumentacją – zgodnie z życzeniem

c) badania rezonansu magnetycznego (MRI), w którym stwierdza
się obraz charakterystyczny dla stwardnienia rozsianego.
Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie;

PZU Życie SA;
34) tylko taką zakażoną martwicę trzustki, która oznacza pierwszorazowe wykonanie operacji chirurgicznej, polegającej na laparotomii

24) tylko taki tężec, który oznacza zastosowanie leczenia w warun-

i nekrektomii, czyli otwarciu jamy brzusznej i usunięciu martwiczych

kach szpitalnych z powodu rozpoznanej w dokumentacji medycz-

tkanek okołotrzustkowych lub trzustki u osoby, u której rozpoznano

nej ostrej choroby zakaźnej, która przebiegała klinicznie w postaci
uogólnionej i którą wywołała neurotoksyna produkowana przez laseczki tężca (Clostridium tetani);

zakażenie tych tkanek w przebiegu ostrego zapalenia trzustki;
35) tylko taki zawał serca, który powoduje:
a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów ser-

25) tylko taką transplantację organów, która oznacza przebycie jako

cowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze

biorca operacji przeszczepienia serca, serca i płuc, wątroby lub jej

to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obec-

części, lub allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego;

ność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedo-

26) tylko taki udar, który oznacza nagłe ogniskowe lub uogólnione

krwienia mięśnia sercowego:

zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków

- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowy-

- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla

mi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości

nowo powstałego niedokrwienia,

ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych

- nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obra-

spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami ura-

zowych,

zowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone

lub

ubytki neurologiczne;

b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości prze-

27) tylko taką utratę kończyny wskutek choroby, która oznacza amputację co najmniej jednej kończyny wskutek choroby:
a) powyżej nadgarstka – w zakresie kończyn górnych,
b) powyżej stawu skokowego – w zakresie kończyn dolnych;

kraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym
ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej
interwencji wieńcowej (PCI),
lub

28) tylko taką utratę słuchu, która oznacza całkowitą obustronną utra-

c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku

tę zdolności słyszenia i rozróżniania dźwięków. Rozpoznanie musi

pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości

być potwierdzone obuusznym ubytkiem słuchu powyżej 90 dB.

przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawi-

W celu potwierdzenia utraty słuchu konieczne jest przeprowadze-

dłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego

nie specjalistycznego badania audiometrycznego lub słuchowych

z następujących objawów:

potencjałów wywołanych;

- nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej

29) tylko taką utratę wzroku, która oznacza obuoczną, nie podda-

odnogi pęczka Hisa,

jącą się korekcji utratę ostrości wzroku poniżej 5/50 lub obuocz-

- udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu

ne ograniczenie pola widzenia poniżej 20. W celu potwierdzenia

wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wień-

utraty wzroku konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego badania okulistycznego oraz statycznego badania pola widzenia;

cowej,
- udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy
mięśnia sercowego.

30) tylko taką wadę serca, która oznacza zastawkową wadę serca

36) tylko taką zgorzel gazową, która oznacza zastosowanie leczenia

wymagającą wymiany chorobowo zmienionej naturalnej zastawki

w warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznanego w dokumen-

bądź zastawek serca z wszczepieniem protezy zastawkowej; roz-

tacji medycznej ciężkiego zakażenia przyrannego, przebiegające-

poznanie musi być oparte na dokumentacji potwierdzającej prze-

go z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, wytwarzaniem gazu

bytą w trakcie odpowiedzialności operację wszczepienia jednej

w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi objawami toksemii,

lub więcej protez zastawkowych; odpowiedzialność PZU Życie SA

spowodowanego przez bakterie: Clostridium perfringens, Clostri-

nie obejmuje zabiegów rekonstrukcji nieprawidłowo pracujących

dium Novyi (oedematiens) lub Clostridium septicum.

elementów zastawek naturalnych;
31) tylko taką wściekliznę, która oznacza zastosowanie leczenia
w warunkach szpitalnych z powodu rozpoznanej w dokumentacji
medycznej ostrej choroby zakaźnej, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez wirusa wścieklizny (Rabies
virus);

___________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 4
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie małżonka.
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§ 5

1. Zakres ubezpieczenia
2. Zakres ubezpieczenia
3. Zakres ubezpieczenia
4. Zakres ubezpieczenia
w WARIANCIE
w WARIANCIE
w WARIANCIE
w WARIANCIE
PODSTAWOWYM
ROZSZERZONYM
PODSTAWOWYM PLUS
ROZSZERZONYM PLUS
obejmuje wystąpienie
obejmuje wystąpienie
obejmuje wystąpienie
obejmuje wystąpienie
u małżonka w okresie
u małżonka w okresie
u małżonka w okresie
u małżonka w okresie
odpowiedzialności
odpowiedzialności
odpowiedzialności
odpowiedzialności
PZU Życie SA następująPZU Życie SA następująPZU Życie SA następująPZU Życie SA następujących – zgodnych z definicjami
cych – zgodnych z definicjami
cych – zgodnych z definicjami
cych – zgodnych z definicjami
określonymi w § 3 – ciężkich
określonymi w § 3 – ciężkich
określonymi w § 3 – ciężkich
określonymi w § 3 – ciężkich
chorób:
chorób:
chorób:
chorób:
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1) anemia aplastyczna

1) anemia aplastyczna

1) anemia aplastyczna

1) anemia aplastyczna

2) bąblowiec mózgu

2) bąblowiec mózgu

2) bąblowiec mózgu

2) bąblowiec mózgu

3) chirurgiczne leczenie
choroby naczyń
wieńcowych – by-pass

3) chirurgiczne leczenie
choroby naczyń
wieńcowych – by-pass

3) chirurgiczne leczenie
choroby naczyń
wieńcowych – by-pass

3) chirurgiczne leczenie
choroby naczyń
wieńcowych – by-pass

4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

5) masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie

5) masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie

5) masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie

5) masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie

6) niewydolność nerek

6) niewydolność nerek

6) niewydolność nerek

6) niewydolność nerek

7) nowotwór złośliwy

7) nowotwór złośliwy

7) nowotwór złośliwy

7) nowotwór złośliwy

8) odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu

8) odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu

8) odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu

8) odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu

9) ropień mózgu

9) ropień mózgu

9) ropień mózgu

9) ropień mózgu

10) sepsa

10) sepsa

10) sepsa

10) sepsa

11) tężec

11) tężec

11) tężec

11) tężec

12) udar

12) udar

12) udar

12) udar

13) wścieklizna

13) wścieklizna

13) wścieklizna

13) wścieklizna

14) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 32

14) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 32

14) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 32

14) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 32

15) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 33

15) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 33

15) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 33

15) zakażenie wirusem HIV,
o którym mowa w § 3 pkt 33

16) zawał serca

16) zawał serca

16) zawał serca

16) zawał serca

17) zgorzel gazowa

17) zgorzel gazowa

17) zgorzel gazowa

17) zgorzel gazowa

—

18) oparzenia

18) borelioza

18) borelioza

—

19) transplantacja organów

19) choroba aorty brzusznej

19) choroba aorty brzusznej

—

20) utrata wzroku

20) choroba aorty piersiowej

20) choroba aorty piersiowej

—

21) oponiak

21) gruźlica

21) gruźlica

—

22) choroba Parkinsona

22) przewlekłe zapalenie
wątroby

22) przewlekłe zapalenie
wątroby

—

—

23) utrata kończyny wskutek
choroby

23) utrata kończyny wskutek
choroby

—
—

—
—

24) utrata słuchu
25) wada serca

24) utrata słuchu
25) wada serca

—

—

26) choroba neuronu
ruchowego

26) choroba neuronu
ruchowego

—

—

27) choroba Huntingtona

27) choroba Huntingtona

—

—

—

—

28) bakteryjne zapalenie
mózgu lub opon
mózgowo-rdzeniowych
29) zakażona martwica trzustki

28) bakteryjne zapalenie
mózgu lub opon
mózgowo-rdzeniowych
29) zakażona martwica trzustki

—

—

30) bakteryjne zapalenie
wsierdzia

30) bakteryjne zapalenie
wsierdzia

—

—

31) stwardnienie rozsiane

31) stwardnienie rozsiane

—

—

—

32) oparzenia

—

—

—

33) transplantacja organów

—

—

—

34) utrata wzroku

—

—

—

35) oponiak

—

—

—

36) choroba Parkinsona

Świadczenia z tytułu umowy

Wypowiedzenie umowy

§ 6

§ 13

PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku wystąpienia ciężkiej

1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są

choroby w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu jej
wystąpienia.

zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wy-

___________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie
do ubezpieczenia
§ 7

powiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
___________________________________________________________

Suma ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz z za-

§ 14

warciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.

1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawar§ 8

1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia dodatkowego w wariancie podstawowym (§ 5 ust. 1), rozszerzonym (§ 5 ust. 2),
podstawowym plus (§ 5 ust. 3) albo rozszerzonym plus (§ 5 ust. 4).
2. Ubezpieczającemu, który zawarł umowę ubezpieczenia dodatkowe-

cie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
___________________________________________________________

Składka

go w określonym wariancie, przysługuje prawo do zmiany wariantu

§ 15

ubezpieczenia na inny wariant.
3. W celu zmiany wariantu ubezpieczenia ubezpieczający składa
wniosek.

1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od zakresu
ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opła-

§ 9
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym.

cania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej
osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona

___________________________________________________________

Czas trwania umowy

polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

§ 10
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym
że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta
na okres do najbliższej rocznicy polisy.

___________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 16

2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na kolejne
okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia podstawowe-

1 Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego

go i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie wy-

rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu

rażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego

podstawowym.

na kolejny okres powinno być złożone do wiadomości drugiej strony

2. W przypadku zmiany wariantu – w dniu poprzedzającym początek

na piśmie na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpie-

odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu nowego wariantu – koń-

czenia dodatkowego została zawarta.

czy się odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu poprzedniego wa-

§ 11

riantu.

W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na ko-

§ 17

lejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpie-

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego koń-

nia, chyba że zakres ubezpieczenia ulega zmianie.

czy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:

___________________________________________________________

Odstąpienie od umowy

1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez

§ 12
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji
ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
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Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 18

2) allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego po przebytej terapii nowotworowej zostanie wypłacone świadczenie tylko za
nowotwór złośliwy,
3) choroby aorty piersiowej, choroby aorty brzusznej oraz wady

1. W okresie pierwszych 180 dni, licząc od początku odpowiedzialności

serca zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wy-

w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA ponosi

stąpienia tylko jednej z wymienionych chorób,

odpowiedzialność jedynie za ciężkie choroby małżonka powstałe

4) boreliozy, odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu oraz

w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nieszczęśliwy wypadek

bakteryjnego zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych

wydarzył się w tym okresie.

zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia

2. W przypadku zmiany wariantu okres karencji liczony jest od począt-

tylko jednej z wymienionych chorób,

ku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego w nowym wa-

5) przeszczepu wątroby, będącego następstwem przewlekłego

riancie, ale tylko w stosunku do odpowiedzialności z tytułu ciężkich

zapalenia wątroby oraz nowotworu wątroby, zostanie wypłaco-

chorób nie objętych wariantem poprzednim.

ne świadczenie tylko za przewlekłe zapalenie wątroby albo za

§ 19

nowotwór złośliwy,
6) utraty wzroku lub utraty słuchu, które wystąpiły w przebiegu

Odpowiedzialność PZU Życie SA nie obejmuje ciężkich chorób, któ-

leczenia operacyjnego bąblowca mózgu, nowotworu mózgu,

re wystąpiły lub z powodu których rozpoczęto postępowanie diagno-

ropnia mózgu, oponiaka, lub które są następstwem bakteryjne-

styczno-lecznicze u małżonka przed początkiem odpowiedzialności

go zapalenia mózgu i opon mózgowych, zostanie wypłacone

PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego.

świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej z wymienionych chorób, będących przyczyną wystąpienia utraty

§ 20

wzroku lub utraty słuchu,

PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ciężkie choroby powsta-

7) utraty kończyny wskutek choroby po wystąpieniu zgorzeli gazo-

łe w wyniku nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed początkiem

wej zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystą-

odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału małżonka w aktach

pienia zgorzeli gazowej,
8) wady serca oraz bakteryjnego zapalenia wsierdzia zostanie wy-

terroru lub masowych rozruchach społecznych,

płacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej

2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez małżonka czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,

z wymienionych chorób,
9) masywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie zo-

3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy małżonek prowadził pojazd:

stanie wypłacone świadczenie tylko w przypadku, gdy nie wy-

a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,

stąpił on w związku z inną chorobą wymienioną w § 3,
10) nowotworu złośliwego wypłacane jest tylko jedno świadczenie

b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) gdy małżonek był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków za-

niezależnie od lokalizacji, liczby i rodzajów nowotworów.
2. Po

wystąpieniu

danej

ciężkiej

___________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 22

a spowodowało to zaistnienie nieszczęśliwego wypadku,
żonka samobójstwa,

odpowiedzialność

PZU Życie SA wygasa w zakresie tej choroby.

stępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
5) w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez mał-

choroby

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby przysługuje
ubezpieczonemu, o ile nie przyczynił się umyślnie do wystąpienia cięż-

6) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych

kiej choroby małżonka.
___________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań

bez względu na zastosowaną dawkę,

§ 23

7) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez

1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy

kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich

składa do PZU Życie SA:

następstw nieszczęśliwego wypadku.

1) zgłoszenie roszczenia,

§ 21

2) pisemne oświadczenie małżonka o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych oraz pisemne upoważnienie przez małżonka kiero-

1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każde wystąpienie ciężkiej

wnictwa placówek zdrowia oraz lekarzy do udzielania PZU Życie SA

choroby w czasie odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu ubezpie-

informacji, w tym do przekazania do PZU Życie SA kopii dokumenta-

czenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku:
1) zawału, udaru, konieczności przeprowadzenia chirurgicznego le-
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cji medycznej, dotyczących stanu zdrowia małżonka,
3) akt małżeństwa ubezpieczonego,

czenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass oraz transplanta-

4) kompletną dokumentację medyczną potwierdzającą wystąpie-

cji serca spowodowanej chorobą wieńcową zostanie wypłacone

nie ciężkiej choroby, w tym wyniki badań potwierdzające wystą-

świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej z wymie-

pienie danej ciężkiej choroby zgodnie z definicją przyjętą przez

nionych chorób,

PZU Życie SA,

5) prawomocne orzeczenie sądu lub inną wiarygodną dokumenta-

Postanowienia końcowe

cję – na życzenie PZU Życie SA,
6) kartę

informacyjną

leczenia

szpitalnego

–

na

§ 24

życzenie

PZU Życie SA,

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach mają

7) w przypadku ciężkiej choroby będącej następstwem nieszczę-

zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy

śliwego wypadku, dokumentację potwierdzającą okoliczności

kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne

wypadku,

stosowne przepisy prawa.

8) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszcze-

§ 25

nia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie doku-

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzo-

mentacji, o której mowa w ust. 1 lub opinii lub orzeczenia wskazane-

ne uchwałą nr UZ/172/2010 Zarządu Powszechnego Zakładu

go przez siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie wyników zleco-

Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 23 czerwca 2010 roku ze zmiana-

nych przez siebie badań medycznych.

mi zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego

3. PZU Życie SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego przez
siebie lekarza orzecznika oraz koszty zleconych przez siebie badań
medycznych.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Członek Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

7

PZUŻ 7989/1

