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Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodat-
kowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku 
na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypad-
kiem 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 uszko-
dzenie 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 odmien-
nie, 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 trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypad-
kiem 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 za-
warciem 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 okre-
ślony, zgodny z okresem, na jaki została zawarta umowa ubezpie-
czenia 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 zgod-
ne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje od-
stąpieniem 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 wy-
powiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.

_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 11

1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawar-
cie 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, struk-
tury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubez-
pieczenia.

2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatko-
wego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona 
polisą.

3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie pod-
stawowe.

_______________________________________________________________

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 pod-
stawowym.

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 nieszczęśli-
wego 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 ubezpieczo-

nego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego prze-
stępstwa,

3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony prowadził 
pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach pra-

wa do prowadzenia danego pojazdu,
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b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, 
pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psy-
chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii,

4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narko-
tyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środ-
ków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narko-
manii, a spowodowało to zaistnienie nieszczęśliwego wypadku,

5) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia przez ubezpie-
czonego samobójstwa, 

6) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alko-
holu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psy-
chotropowych 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 zabie-
gami 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 spowo-
dowanego 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 roszcze-

nia – 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 wska-
zanego 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 wi-

dzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy 
nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu 
ubezpieczonego.

2. Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubez-
pieczonego przysługuje maksymalnie za 100% trwałego uszczerbku 
na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego jednym nieszczęśli-
wym wypadkiem.

§ 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 występu-
je 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 osta-
tecznego 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 wypad-
ku, 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 samoist-
nej choroby lub przebytego urazu, a ma to wpływ na ustalenie aktu-
alnego 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 ubezpie-
czenia.

6. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu 
nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy ani czynności wykonywa-
nych przez ubezpieczonego. 

7. Po ustaleniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu 
późniejsza zmiana, zarówno w przypadku polepszenia, jak i pogor-
szenia, 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 zastoso-
wanie 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 Ubezpie-
czeń na Życie SA z dnia 3 marca 2004 roku, ze zmianami zatwier-
dzonymi 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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