OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO
SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci
ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
(kod warunków: NWPP40) dotyczą podstawowych warunków umowy
ubezpieczenia, stanowiąca ich integralną część.
Lp. Rodzaj informacji

Numer zapisu

1. Przesłanki wypłaty świadczeń lub
wartości wykupu ubezpieczenia:

§ 2, § 4, § 5, § 9, § 15,
§ 16 OWU NWPP40,
§ 2 ust. 1 i ust. 2
OWU PPPP40.

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty świadczenia lub
jego obniżenia:

§ 2, § 12, § 13,
§ 14 OWU NWPP40,
§ 2 ust. 1 i ust. 2, § 26,
§ 27, § 31 OWU PPPP40.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§1

§8

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
wskazanych przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanego
ubezpieczeniem podstawowym. Integralną częścią niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia jest załącznik zawierający informacje, które z postanowień dotyczą podstawowych warunków
umowy.

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.

§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 ORAZ ŚWIADCZENIA
Z TYTUŁU UMOWY
§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
100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci ubezpieczonego.

SUMA UBEZPIECZENIA
§9
Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym jest równa
aktualnej sumie ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym.
SKŁADKA
§ 10
Koszty ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia dodatkowego PZU Życie SA pobiera zgodnie z zasadami dotyczącymi
kosztów ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 11
1. Wysokość kosztów ochrony ubezpieczeniowej zależy od liczby, struktury wiekowej, płciowej osób zatrudnionych u ubezpieczającego.
2. Wysokość kosztów ochrony ubezpieczeniowej obowiązująca
w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest w umowie.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA
§ 12
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 13

ZAWARCIE UMOWY
§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7
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.

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, za jaki przekazano składkę, w przypadku
rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego;
4) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA
§ 14
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który powstał:
1) przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego;
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2) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
3) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez
ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa;
4) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony
prowadził pojazd 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, o ile
stan ten miał wpływ na zajście zdarzenia;
5) 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;
6) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo
popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa;
7) 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;
8) 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;
9) w wyniku chorób i stanów chorobowych nawet takich, do
ujawnienia których doszło w sposób nagły.
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA
§ 15
Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje zgodnie z zasadami
określonymi w ubezpieczeniu podstawowym.
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

1) zgłoszenie roszczenia;
2) akt zgonu ubezpieczonego,
3) kartę zgonu albo dokumentację medyczną stwierdzającą
przyczynę śmierci;
4) dokumenty potwierdzające śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem;
5) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia lub wysokości świadczenia, wskazane przez
PZU Życie SA po wpłynięciu zawiadomienia o zajściu
zdarzenia.
2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
3. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu
widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy
pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią ubezpieczonego.
4. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć ubezpieczonego
nastąpiła w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia
podstawowego, przepisy ustawy o ppe, przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.
2. Stronom umowy oraz ubezpieczonemu przysługują prawa
i obowiązki wynikające z warunków ubezpieczenia podstawowego.
§ 18
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą
Nr UZ/52/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie SA z dnia 20 marca 2015 roku i zmienione uchwałą
UZ/231/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie SA z dnia 8 grudnia 2015 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 16
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
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