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To jest materiał zawierający kluczowe informacje. Pełne informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach,
w szczególności w ogólnych warunkach dodatkowego grupowego ubezpieczenia W Razie Wypadku, o kodzie warunków
PWGP36 (OWU). Zanim podejmiesz decyzję o zawarciu umowy, zapoznaj się z OWU.
Zawarcie umowy jest dobrowolne.
Informacja o produkcie
• jest prezentowana w celach informacyjnych,
• nie jest częścią umowy ubezpieczenia (umowy),
• nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
• nie powinna stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji dotyczącej ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia – co ubezpieczamy?
Ubezpieczamy Twoje życie i zdrowie oraz zdarzenie w Twoim życiu, którym jest śmierć małżonka albo partnera życiowego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
• śmierć ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, którym jest: wypadek komunikacyjny, wypadek
komunikacyjny w porze nocnej, wypadek komunikacyjny w pracy, wypadek komunikacyjny z udziałem samochodu ciężarowego,
pożar albo zatrucie tlenkiem węgla, utonięcie, wybuch gazu, porażenie prądem albo uderzenie pioruna,
• śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, który nastąpił wskutek: uprawiania sportu, uprawiania
niebezpiecznego sportu, uprawiania sportu na kółkach, uprawiania narciarstwa albo snowboardingu,
• zdarzenie w Twoim życiu, którym jest śmierć Twojego małżonka albo partnera życiowego, która nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego
wypadku będącego wypadkiem komunikacyjnym,
• oparzenia u Ciebie, które nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• Twoje trwałe inwalidztwo, które nastąpiło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, którym jest: wypadek komunikacyjny, pożar, wybuch
gazu, porażenie prądem albo uderzenie pioruna,
• złamanie kości, jakie spowodował tylko taki nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił wskutek: uprawiania sportu na kółkach,
uprawiania joggingu, gry w piłkę.
Charakterystyka produktu – jakie są główne cechy naszego ubezpieczenia?
W razie śmierci ubezpieczonego wskutek opisanego powyżej szczególnego rodzaju nieszczęśliwego wypadku wypłacimy 500% sumy
ubezpieczenia.
W stosunku do uposażonego, w tym w zakresie trybu i sposobu jego wskazywania, zmiany i odwoływania, stosuje się zasady przyjęte
w ubezpieczeniu podstawowym.
Po śmierci Twojego małżonka albo partnera życiowego, którą spowodował wypadek komunikacyjny, wypłacimy Ci świadczenie
w wysokości 500% sumy ubezpieczenia.
W razie oparzeń, które nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłacimy Ci świadczenie w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia.
W razie całkowitego trwałego inwalidztwa wypłacimy Ci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, natomiast w razie
częściowego trwałego inwalidztwa lub złamania kości wypłacimy Ci określony w tabeli w OWU procent sumy ubezpieczenia dla
określonego rodzaju uszkodzenia ciała, rodzaju złamania.
Ubezpieczenie może być zawarte wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo, za naszą zgodą, w dowolnym
momencie jej trwania. W ubezpieczeniu występują warianty różniące się wysokością świadczeń i składki.
Kto może zawrzeć z nami umowę, kogo ubezpieczamy?
Umowę ubezpieczenia dodatkowego zawiera ubezpieczający, który przekazuje składki za ubezpieczenie.
Możesz przystąpić do umowy ubezpieczenia dodatkowego, jeśli przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia podstawowego. Możesz
przystąpić tylko do jednego wariantu. Możesz zmienić wariant w dowolnym momencie.
Jak długo trwa umowa?
Ubezpieczający może zawrzeć z nami umowę ubezpieczenia dodatkowego na rok. Jeśli zawiera z nami umowę ubezpieczenia
dodatkowego pomiędzy rocznicami polisy, to nasza ochrona działa do najbliższej rocznicy polisy.
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, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Umowa dodatkowego grupowego ubezpieczenia zostanie przedłużona – jeśli przedłużona zostanie umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.
Jak i kiedy płaci się składkę?
Częstotliwość oraz termin przekazywania składek określone są we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzone w polisie.
Składka przekazywana jest przez ubezpieczającego wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Nasza ochrona rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
Nasza ochrona w stosunku do ubezpieczonego kończy się:
• z dniem zakończenia naszej ochrony w ubezpieczeniu podstawowym,
• z dniem, w którym otrzymamy oświadczenie ubezpieczającego, że odstępuje od umowy,
• z dniem zakończenia naszej ochrony w zakresie ubezpieczenia dodatkowego – jeśli nie jest przedłużane,
• z ostatnim dniem miesiąca, w którym rezygnujesz z ubezpieczenia dodatkowego i za który otrzymaliśmy składkę,
• z dniem, w którym upływa okres wypowiedzenia ubezpieczenia dodatkowego,
• z dniem, w którym umowa w zakresie ubezpieczenia dodatkowego ulega rozwiązaniu.
Główne wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej – czyli czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku:
• gdy ubezpieczony prowadził pojazd: bez uprawnień, bez aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów, które
dopuszczają do ruchu, w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli
któraś z tych okoliczności miała wpływ na zajście zdarzenia,
• samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia samobójstwa albo popełnienia samobójstwa przez
ubezpieczonego,
• zawodowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego.
Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli dana sytuacja nie jest objęta zakresem ubezpieczenia, nie spełnia definicji wskazanej
w umowie lub skończyła się nasza odpowiedzialność (np. z powodu nieopłacenia składki).
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia dodatkowego w terminie 30 dni od zawarcia umowy, a w przypadku gdy
ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Po tym czasie ubezpieczający może rozwiązać umowę
poprzez jej pisemne wypowiedzenie. Umowę ubezpieczenia dodatkowego można rozwiązać w wyniku jej nieprzedłużenia.
Wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczenia
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

801 102 102

pzu.pl

Opłata zgodna z taryfą operatora

PZUŻ 9974

W tabeli znajdziesz postanowienia ogólnych warunków
dodatkowego grupowego ubezpieczenia W Razie Wypadku, o kodzie
warunków PWGP36 (OWU), które wskazują główne warunki
umowy ubezpieczenia.
Informacje te są częścią OWU i wynikają z przepisów prawa
(art. 17 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej).
Lp. Rodzaj informacji

Numer zapisu

1. Przesłanki wypłaty świadczenia

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

1–2 OWU
4–5 OWU
8–9 OWU
10–20 OWU
21 OWU
23–27 OWU
29–32 OWU
33 OWU

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty świadczeń
lub ich obniżenia

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

1–2 OWU
4 OWU
6–7 OWU
8–9 OWU
17–20 OWU
23 OWU
27 OWU
28 OWU
32 OWU
33 OWU

Informacje o ubezpieczeniu uzyskasz:

   na pzu.pl

lub pod numerem 801 102 102

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, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
W RAZIE WYPADKU
Kod OWU: PWGP36

Zarząd PZU Życie SA ustalił ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia W Razie Wypadku uchwałą nr UZ/228/2018
z dnia 5 listopada 2018 roku (zwane dalej OWU).
OWU wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2018 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Ubezpieczający przed zawarciem umowy powinien dokładnie zapoznać się z OWU oraz przekazać OWU każdemu, kto chce
przystąpić do umowy. Zanim przystąpisz do umowy, zapoznaj się dokładnie z OWU otrzymanymi od ubezpieczającego.

SŁOWNICZEK

– czyli co oznaczają użyte terminy
1. W OWU używamy terminów:
1) gra w piłkę – rekreacyjna gra w piłkę co najmniej dwóch osób;
2) jogging – rekreacyjna forma biegu na świeżym powietrzu, poza obiektami zamkniętymi – w której nie ma
elementów rywalizacji;
3) leczenie szpitalne – stacjonarne leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, gdzie bada się i leczy chorych, którzy wymagają
stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;
4) nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które:
a)	jest gwałtowne i niespodziewane oraz
b)	jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, oraz
c)	jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, oraz
d)	nie zależy od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera życiowego.
Nieszczęśliwy wypadek oznacza w OWU:
• wypadek komunikacyjny,
• wypadek komunikacyjny w porze nocnej,
• wypadek komunikacyjny w pracy,
• wypadek komunikacyjny z udziałem samochodu ciężarowego,
• pożar,
• zatrucie tlenkiem węgla,
• utonięcie,
• wybuch gazu,
• porażenie prądem albo uderzenie pioruna,
• wypadek wskutek uprawiania sportu,
• wypadek wskutek uprawiania niebezpiecznego sportu,
• wypadek wskutek uprawiania sportu na kółkach,
• wypadek wskutek uprawiania narciarstwa albo snowboardingu,
• wypadek, który powoduje oparzenia;
5) oparzenia – uszkodzenia skóry, które wymagają leczenia szpitalnego i obejmują:
a)	ponad 60% powierzchni ciała – dla oparzeń wyłącznie II stopnia,
b)	ponad 60% powierzchni ciała – dla oparzeń II i III stopnia łącznie,
c)	ponad 15% powierzchni ciała – dla oparzeń wyłącznie III stopnia;
6) pora nocna – godziny od 22.00 do 6.00 czasu lokalnego;
7) porażenie prądem – zdarzenie, podczas którego przez ciało ubezpieczonego przepłynął prąd elektryczny;
8) pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
9) praca – zwykłe czynności lub polecenia przełożonego wykonywane przez ubezpieczonego w ramach stosunku prawnego,
za które opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych;
10) samochód ciężarowy – samochód o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC), która przekracza 12 ton;
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11) statek – pasażerski albo towarowy statek morski, albo statek śródlądowy, który ma napęd silnikowy lub żaglowy – statkiem
nie są okręty wojenne;
12) trwałe inwalidztwo – uszkodzenie ciała, które spowodował tylko taki nieszczęśliwy wypadek, jak wypadek komunikacyjny,
pożar, wybuch gazu, porażenie prądem albo uderzenie pioruna i:
a)	skutkuje trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe –
tzw. całkowite trwałe inwalidztwo
lub
b)	polega na utracie organu lub organów, które wymieniamy w pkt 4. 4), lub na całkowitej utracie funkcji w tym organie lub
organach – tzw. częściowe trwałe inwalidztwo;
13) ubezpieczenie – umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają niniejsze OWU;
14) ubezpieczenie podstawowe – grupowe ubezpieczenie na życie PZU Pod Dobrą Opieką;
15) uderzenie pioruna – wyładowanie atmosferyczne, które zadziała bezpośrednio na ubezpieczonego;
16) uprawianie niebezpiecznego sportu – rekreacyjne uprawianie sportów:
a)	wodnych: sportów motorowodnych, nart wodnych, windsurfingu, surfingu, kitesurfingu, nurkowania ze specjalistycznym
sprzętem, który umożliwia oddychanie pod wodą, raftingu, żeglarstwa,
b)	powietrznych: baloniarstwa, bungee jumpingu, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa,
sportów lotniczych,
c)	lądowych: speleologii, sportów hippicznych, wspinaczki wysokogórskiej lub skałkowej, snowboardingu, narciarstwa,
zorbingu i sportów walki;
17) uprawianie sportu – rekreacyjna aktywność fizyczna w czasie wolnym;
18) uprawianie sportu na kółkach – rekreacyjne przemieszczanie się pojazdem sportowym lub na sprzęcie sportowym na kołach
lub kółkach. Pojazd sportowy lub sprzęt sportowy:
a)	jest napędzany jedynie siłą mięśni ubezpieczonego oraz
b)	nie ma silnika, nawet jeśli może być napędzany siłą mięśni;
19) utonięcie – uduszenie, które nastąpiło wskutek zablokowania dróg oddechowych w czasie, gdy ubezpieczony zanurzył się
w płynie;
20) wybuch gazu – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów. Zmianę wywołuje
właściwość gazów do rozprzestrzeniania się;
21) wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany:
a)	ruchem pojazdu na drodze – jeśli ubezpieczony lub małżonek albo partner życiowy brał w nim udział jako uczestnik ruchu
(zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem jest również tramwaj,
b)	ruchem pojazdu kolejowego, którego porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra – jeśli
ubezpieczony lub małżonek albo partner życiowy był pasażerem albo członkiem załogi tego pojazdu.
Wypadkiem komunikacyjnym nie jest wypadek, który dotyczy kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu
linowego i linowo-terenowego,
c)	ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) – jeśli ubezpieczony lub małżonek albo partner
życiowy był członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot:
• został uszkodzony lub zniszczony albo
• zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu,
d)	ruchem statku – jeśli ubezpieczony lub małżonek albo partner życiowy był członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek:
• zatonął albo został uszkodzony, albo
• zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu;
22) złamanie kości – całkowite przerwanie ciągłości tkanki kostnej, które spowodował nieszczęśliwy wypadek wskutek:
a)	uprawiania sportu na kółkach,
b)	uprawiania joggingu,
c)	gry w piłkę.
Ochrona nie obejmuje pęknięcia kości, nadłamania kości ani odprysku kości.
2. Pozostałe terminy, które stosujemy w tych OWU, zdefiniowaliśmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego –
terminów tych używamy w takim samym znaczeniu.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
– czyli co ubezpieczamy

3. Ubezpieczamy:
1) Twoje życie i zdrowie;
2) zdarzenie w Twoim życiu, którym jest śmierć małżonka albo partnera życiowego.

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ WYPŁATY ŚWIADCZENIA
– czyli za jakie zdarzenia zapłacimy i ile

4. Jeśli jesteś ubezpieczonym bliskim możesz przystąpić do ubezpieczenia, nawet jeśli ubezpieczony podstawowy nie wybrał go
w swoim zakresie. Ubezpieczenie obejmuje poniższe zdarzenia, jeśli wystąpią one w okresie ochrony.
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Zdarzenie
1) śmierć ubezpieczonego, która nastąpiła
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, którym
jest:
a) wypadek komunikacyjny,
b)	wypadek komunikacyjny
w porze nocnej,
c)	wypadek komunikacyjny w pracy,
d)	wypadek komunikacyjny z udziałem
samochodu ciężarowego,
e)	pożar albo zatrucie tlenkiem węgla,
f)	utonięcie,
g)	wybuch gazu,
h)	porażenie prądem albo uderzenie
pioruna

Jaki procent sumy ubezpieczenia wypłacimy?
500% sumy ubezpieczenia
Jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku jednocześnie występujących kilku
rodzajów nieszczęśliwego wypadku, zsumujemy kwoty do wypłaty świadczenia za
każdy rodzaj nieszczęśliwego wypadku.
PRZYKŁAD
Jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku wypadku
komunikacyjnego w nocy z udziałem samochodu ciężarowego
i w czasie wypadku ubezpieczony był w pracy wypłacimy:
• 500% sumy ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek, który
spowodował wypadek komunikacyjny oraz
• 500% sumy ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek, który
spowodował wypadek komunikacyjny w pracy, oraz
• 500% sumy ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek, który
spowodował wypadek komunikacyjny z udziałem samochodu
ciężarowego, oraz
• 500% sumy ubezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek, który
spowodował wypadek komunikacyjny w nocy.

śmierć ubezpieczonego spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem, który
nastąpił wskutek:
a)	uprawiania sportu,
b)	uprawiania niebezpiecznego sportu,
c)	uprawiania sportu na kółkach,
d)	uprawiania narciarstwa albo
snowboardingu
2) zdarzenie w Twoim życiu, którym jest
śmierć Twojego małżonka albo partnera
życiowego, która nastąpiła w wyniku
nieszczęśliwego wypadku będącego
wypadkiem komunikacyjnym

500% sumy ubezpieczenia

3) oparzenia u Ciebie, które nastąpiły
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% sumy ubezpieczenia

4) Twoje trwałe inwalidztwo, które nastąpiło
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
którym jest:
a)	wypadek komunikacyjny,
b)	pożar,
c)	wybuch gazu,
d)	porażenie prądem albo uderzenie
pioruna

Całkowite trwałe inwalidztwo – 100% sumy ubezpieczenia.
Częściowe trwałe inwalidztwo – zgodnie z tabelą:
Rodzaj uszkodzenia ciała

Procent sumy
ubezpieczenia
prawa
lewa
kończyna kończyna

utrata kończyny górnej (wraz z przedramieniem, ręką,
palcami)

70%

60%

utrata przedramienia (wraz z ręką, palcami)

65%

55%

utrata ręki (wraz z palcami)

60%

50%

utrata palca u ręki

7% za każdy palec

utrata kciuka

20%

utrata wszystkich palców u ręki

50%

utrata nogi (wraz z podudziem, stopą,
palcami)

75%

utrata podudzia (wraz ze stopą, palcami)

60%

utrata stopy (wraz z palcami)

50%

utrata palca u stopy,
z wyłączeniem palucha
utrata palucha
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Zdarzenie

Jaki procent sumy ubezpieczenia wypłacimy?
utrata wszystkich palców u stopy

25%

całkowita utrata wzroku
w obydwu oczach

100%

całkowita utrata wzroku
w jednym oku

30%

całkowita utrata mowy

100%

Jeśli jesteś osobą leworęczną i stracisz lewą kończynę górną, lewe przedramię lub
lewą rękę, wypłacimy Ci procent sumy ubezpieczenia, który należy się za utratę
prawej kończyny górnej, prawego przedramienia lub prawej ręki.
Jeśli Twoje trwałe inwalidztwo nastąpi w wyniku jednocześnie występujących
kilku rodzajów nieszczęśliwego wypadku, wypłacimy pieniądze tylko za jeden
rodzaj nieszczęśliwego wypadku
PRZYKŁAD
Jeśli byłeś ofiarą wypadku komunikacyjnego i jednocześnie
doszło do pożaru auta, w którym się znajdowałeś, w wyniku
czego straciłeś nogę, wypłacimy 75% sumy ubezpieczenia.
5) złamanie kości, jakie spowodował
tylko taki nieszczęśliwy wypadek, który
nastąpił wskutek:
a) uprawiania sportu na kółkach,
b) uprawiania joggingu,
c) gry w piłkę

Rodzaj złamania

Procent sumy
ubezpieczenia

kości nadgarstka (jedna lub kilka)

2%

kość strzałkowa (złamanie izolowane, bez złamania kości
piszczelowej, w miejscu innym niż nasada dalsza)

2%

kości śródręcza (jedna lub kilka)

2%

kości śródstopia (jedna lub kilka)

2%

mostek

2%

rzepki (złamanie izolowane)

2%

żebra (trzy lub więcej żeber)

2%

kości nosa (jedna lub dwie)

3%

kości stępu (jedna lub kilka,
z wyłączeniem kości piętowej
i skokowej)

3%

łopatka

3%

obojczyk

3%

kości twarzoczaszki
(z wyłączeniem kości nosa i zębów)

3%

nasada dalsza kości ramiennej lub nasada bliższa kości
promieniowej lub nasada bliższa kości łokciowej

4%

nasada bliższa kości ramiennej

4%

trzon kości łokciowej lub trzon kości promieniowej

4%

kości sklepienia i podstawy czaszki

4%

nasada dalsza kości łokciowej lub nasada dalsza kości
promieniowej

4%

nasada dalsza kości piszczelowej lub nasada dalsza kości
strzałkowej

4%
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Zdarzenie

Jaki procent sumy ubezpieczenia wypłacimy?
nasada dalsza kości udowej lub nasada bliższa kości
piszczelowej lub rzepka (z wyłączeniem izolowanego
złamania rzepki)

5%

kość piętowa lub kość skokowa

5%

kości tworzące miednicę
(z wyłączeniem kości guzicznej)

5%

kości paliczków kciuka (jedna lub dwie)

5%

trzon kręgu w odcinku szyjnym lub piersiowym lub
lędźwiowym kręgosłupa (jeden lub kilka kręgów)

6%

trzon kości piszczelowej lub dwie kości podudzia

8%

trzon kości ramiennej

8%

nasada bliższa lub szyjka, lub trzon kości udowej

10%

Jeśli jednocześnie złamiesz kilka kości, które wymieniliśmy w tym samym wierszu
w powyższej tabeli, pieniądze wypłacimy tylko raz.
Jeśli złamanie kości spowoduje jednocześnie kilka rodzajów nieszczęśliwego
wypadku, wypłacimy pieniądze tylko za jeden rodzaj nieszczęśliwego wypadku.
5. Zarówno zdarzenie, jak i nieszczęśliwy wypadek, który je spowoduje, muszą wystąpić w okresie naszej ochrony.

WYŁĄCZENIA NASZEJ OCHRONY

– czyli w jakich sytuacjach nie wypłacimy świadczenia
6. Dla celów określenia wyłączeń naszej ochrony używamy terminu zawodowe uprawianie sportu – jest to uprawianie dyscyplin
sportowych przez:
1) członków kadry klubów, które biorą udział w rozgrywkach profesjonalnych, ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
Rozgrywki te – w odniesieniu do gier zespołowych – muszą organizować związek sportowy lub federacja sportu zawodowego
właściwe dla danej dyscypliny – lub
2) osoby, które uprawiają sporty indywidualne i biorą udział w rozgrywkach profesjonalnych, ogólnokrajowych lub
międzynarodowych. Rozgrywki te muszą organizować związek sportowy lub federacja sportu zawodowego właściwe dla danej
dyscypliny – lub
3) osoby, które otrzymują wynagrodzenie, a także stypendium lub zwrot kosztów związanych z uprawianiem sportu
indywidualnego lub gier zespołowych (diety, zasiłki) – na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
7. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń, które wystąpiły w wyniku poniższych okoliczności.
Zdarzenie

W takich sytuacjach nie udzielamy ochrony

1) śmierć ubezpieczonego, która nastąpiła
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
którym jest:
• wypadek komunikacyjny,
• wypadek komunikacyjny w porze nocnej,
• wypadek komunikacyjny z udziałem
samochodu ciężarowego

Śmierć lub trwałe inwalidztwo, które nastąpiły:
a) w wyniku działań wojennych,
b) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych
rozruchach społecznych,
c) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego
czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
d) jeśli ubezpieczony prowadził pojazd:
• bez uprawnień,
• bez aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów, które
dopuszczają do ruchu,
• w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
– jeśli któraś z tych okoliczności miała wpływ na zdarzenia,
e) w przypadku, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem:
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli
miało to wpływ na zajście wypadku komunikacyjnego,

2) Twoje trwałe inwalidztwo, które nastąpiło
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
którym jest wypadek komunikacyjny
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f) w
 wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia
samobójstwa albo popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
g) w wyniku zawodowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego.
3) śmierć ubezpieczonego, która nastąpiła
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
którym jest wypadek komunikacyjny
w pracy

Śmierć nastąpiła:
a) w wyniku działań wojennych,
b) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych
rozruchach społecznych,
c) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego
czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
d) jeśli ubezpieczony prowadził pojazd:
• bez uprawnień,
• bez aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów, które
dopuszczają do ruchu,
• w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii
– jeśli któraś z tych okoliczności miała wpływ na zdarzenie,
e) w przypadku, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem:
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli
miało to wpływ na zajście wypadku komunikacyjnego,
f) w wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia
samobójstwa albo popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
g) w wyniku wykonywania pracy bez kwalifikacji lub uprawnień,
h) w wyniku zawodowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego.

4) zdarzenie w Twoim życiu, którym jest
śmierć Twojego małżonka albo partnera
życiowego, która nastąpiła w wyniku
nieszczęśliwego wypadku będącego
wypadkiem komunikacyjnym

Śmierć Twojego małżonka albo partnera życiowego nastąpiła:
a) w wyniku działań wojennych,
b) w wyniku czynnego udziału małżonka albo partnera życiowego w aktach
terroru lub masowych rozruchach społecznych,
c) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez małżonka
albo partnera życiowego czynu, który wypełnia ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa,
d) jeśli małżonek albo partner życiowy prowadził pojazd:
• bez uprawnień,
• bez aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów, które
dopuszczają do ruchu,
• w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii
– jeśli któraś z tych okoliczności miała wpływ na śmierć małżonka albo
partnera życiowego,
e) w przypadku, gdy małżonek albo partner życiowy był w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem: narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych – w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli doprowadziło to do
wypadku komunikacyjnego,
f) w wyniku samookaleczenia się małżonka albo partnera życiowego lub
usiłowania popełnienia samobójstwa albo popełnienia samobójstwa przez
małżonka albo partnera życiowego,
g) w wyniku zawodowego uprawiania sportu przez małżonka albo
partnera życiowego.

5) śmierć ubezpieczonego, która nastąpiła
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
którym jest:
• pożar albo zatrucie tlenkiem węgla,
• utonięcie,
• wybuch gazu,
• porażenie prądem albo uderzenie
pioruna

Śmierć lub trwałe inwalidztwo nastąpiło:
a) w wyniku działań wojennych,
b) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych
rozruchach społecznych,
c) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego
czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
d) jeśli ubezpieczony prowadził pojazd:
• bez uprawnień,
• w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub

6) Twoje trwałe inwalidztwo, które nastąpiło
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w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
którym jest:
• pożar albo
• wybuch gazu, albo
• porażenie prądem, albo uderzenie
pioruna

środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
– jeśli któraś z tych okoliczności doprowadziła do zajścia zdarzenia,
e) w przypadku, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem:
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli
miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f) w wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia
samobójstwa albo popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.

7) Twoje oparzenia, które nastąpiły w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

Oparzenia nastąpiły:
a) w wyniku działań wojennych,
b) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych
rozruchach społecznych,
c) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego
czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
d) jeśli ubezpieczony prowadził pojazd:
• bez uprawnień,
• w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii
– jeśli któraś z tych okoliczności doprowadziła do zdarzenia,
e) w przypadku, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem:
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli
miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f) w wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia
samobójstwa przez ubezpieczonego,
g) w wyniku przejścia przez ubezpieczonego zabiegów leczniczych lub
diagnostycznych, bez względu na to, kto je wykonał – chyba, że chodziło
o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.

8) śmierć ubezpieczonego spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem, który
nastąpił wskutek:
• uprawiania sportu,
• uprawiania niebezpiecznego sportu,
• uprawiania sportu na kółkach,
• uprawiania narciarstwa albo
snowboardingu

Śmierć lub złamanie kości nastąpiło:
a) w wyniku działań wojennych,
b) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych
rozruchach społecznych,
c) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego
czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
d) jeśli ubezpieczony prowadził pojazd:
• bez uprawnień,
• bez aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów, które
dopuszczają do ruchu,
• w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii
– jeśli któraś z tych okoliczności miała wpływ na zajście zdarzenia,
e) w przypadku, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem:
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli
miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f) w wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia
albo popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
g) w wyniku zawodowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego.

9) złamanie kości przez Ciebie, jakie
spowodował tylko taki nieszczęśliwy
wypadek, który nastąpił wskutek:
• uprawiania sportu na kółkach,
• uprawiania joggingu,
• gry w piłkę

OGRANICZENIA OCHRONY

– czyli w jakich sytuacjach i ile maksymalnie wypłacimy z ubezpieczenia
8. Jeśli wskutek jednego nieszczęśliwego wypadku doznasz całkowitego trwałego inwalidztwa i częściowego trwałego inwalidztwa,
wypłacamy większą z kwot świadczenia.
9. Jeśli dojdzie u Ciebie do amputacji po złamaniu kości, wypłacimy świadczenie – jeśli leczyłeś złamanie kości.
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WYPŁATA ŚWIADCZENIA PO TWOICH WYPADKACH

– czyli kiedy wypłacimy Ci pieniądze w razie oparzeń, trwałego inwalidztwa i złamania kości
10. Jeśli oparzysz się, dostarcz nam:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) taką dokumentację medyczną, która potwierdza stopień i powierzchnię oparzeń, oraz dokumentację, która potwierdza
okoliczności wypadku;
3) kartę informacyjną leczenia szpitalnego.
11. Jeśli dojdzie do trwałego inwalidztwa, dostarcz nam:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) taką dokumentację medyczną, która potwierdza trwałe inwalidztwo oraz dokumentację, która potwierdza okoliczności,
w jakich do niego doszło.
12. Jeśli złamiesz kości, dostarcz nam:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) taką dokumentację medyczną, która potwierdza złamanie kości, oraz dokumentację, która potwierdza okoliczności, w jakich
do niego doszło.
13. O wypłacie świadczenia decydujemy na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji.
14. W razie złamania kości i trwałego inwalidztwa możemy:
1) poprosić o opinię lekarza, którego wskażemy;
2) zlecić dodatkowe badania medyczne
– jeśli będzie to potrzebne.
15. Pokrywamy koszty opinii lekarza oraz badań medycznych, które zlecimy.
16. Jeśli dostarczone dokumenty nie wystarczą do tego, aby uznać, że wypłata świadczenia Ci się należy i w jakiej wysokości, możemy
poprosić o inne niezbędne dokumenty.
17. Należy Ci się prawo do świadczenia, jeśli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy między
nieszczęśliwym wypadkiem a oparzeniami, trwałym inwalidztwem, złamaniem kości.
18. Ustalamy trwałe inwalidztwo niezwłocznie po tym, kiedy zakończysz leczenie i rehabilitację. Stanie się to najpóźniej w 24.
miesiącu od dnia, w którym wydarzył się nieszczęśliwy wypadek.
19. Jeśli w późniejszym czasie zmieni się stopień trwałego inwalidztwa (polepszy się lub pogorszy), nie zmienimy wysokości
wypłaty świadczenia.
20. Jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku utracisz lub uszkodzisz organ lub narząd, którego funkcje przed tym wypadkiem były już
upośledzone, procent częściowego trwałego inwalidztwa ustalimy w ten sposób, że porównamy stan sprzed i po wypadku.
PRZYKŁAD
Zrobimy to tak: pomniejszymy procent częściowego trwałego inwalidztwa danego organu
lub narządu po wypadku o procent uszkodzenia lub utraty tego organu lub narządu, który istniał bezpośrednio
przed wypadkiem.
Czyli jeśli przed wypadkiem nie miałeś drugiego palca u prawej ręki, a wskutek wypadku stracisz całą prawą rękę,
wypłacimy 53% sumy ubezpieczenia (60% za utratę całej prawej ręki minus 7% za utratę drugiego palca tej ręki
równa się 53%).

WYPŁATA ŚWIADCZENIA PO ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO
– czyli komu i kiedy je wypłacimy

21. Wypłata świadczenia przysługuje uposażonemu.
22. Uposażonego możesz wskazać, zmienić lub odwołać na takich samych zasadach jak w ubezpieczeniu podstawowym.
23. Wypłaty świadczenia nie otrzyma osoba, która umyślnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego.
24. Po śmierci ubezpieczonego osoba, która wnioskuje o wypłatę świadczenia, musi dostarczyć nam:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) akt zgonu;
3) kartę zgonu albo – jeśli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną, która stwierdza przyczynę śmierci.
25. Jeżeli dostarczone dokumenty nie wystarczą aby uznać, że wypłata świadczenia jest należna i w jakiej wysokości, możemy
poprosić o inne niezbędne dokumenty.
26. O wypłacie świadczenia decydujemy na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji.
27. Prawo do wypłaty świadczenia po śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przysługuje, jeśli z medycznego
punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy między nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią ubezpieczonego.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA PO ŚMIERCI TWOJEGO MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO
– czyli kiedy Ci je wypłacimy

28. Nie otrzymasz wypłaty świadczenia, jeśli umyślnie przyczynisz się do śmierci Twojego małżonka albo partnera życiowego.
29. Po śmierci małżonka albo partnera życiowego dostarcz nam:
OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA W RAZIE WYPADKU
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1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) akt zgonu;
3) kartę zgonu, albo – jeśli nie możesz jej uzyskać – dokumentację medyczną, która stwierdza przyczynę śmierci.
30. Jeśli dostarczone dokumenty nie wystarczą do tego, aby uznać, że wypłata świadczenia Ci się należy i w jakiej wysokości, możemy
poprosić o inne niezbędne dokumenty.
31. O wypłacie świadczenia decydujemy na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji.
32. Prawo do wypłaty świadczenia przysługuje, jeśli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy między
nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Twojego małżonka albo partnera życiowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– czyli co jeszcze jest ważne

33. W sprawach, których nie reguluje to ubezpieczenie, stosujemy: ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne przepisy prawa.

801 102 102

pzu.pl

Opłata zgodna z taryfą operatora

PZUŻ 9973

