OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
(dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 lipca 2009 do 1 marca 2011)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia
szpitalnego nastêpstw nieszczêœliwego wypadku
Kod warunków: LSKP31

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego ubezpieczenia leczenia szpitalnego nastêpstw nieszczêœliwego wypadku, zawieranych jako umowy ubezpieczenia
dodatkowego do umów wskazanego przez PZU ¯ycie SA ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§2
1. U¿yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia
oznaczaj¹:
1) leczenie szpitalne – trwaj¹ce nieprzerwanie d³u¿ej ni¿
3 dni, spowodowane nieszczêœliwym wypadkiem stacjonarne, ca³odobowe leczenie stanów nag³ych, w których
odroczenie w czasie pomocy medycznej mo¿e skutkowaæ
utrat¹ zdrowia albo ¿ycia oraz leczenie stanów, w których
nie mo¿na uzyskaæ celu leczniczego podczas leczenia
ambulatoryjnego,
2) nieszczêœliwy wypadek – przypadkowe, nag³e, niezale¿ne od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwa³towne zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, bêd¹ce
wy³¹czn¹ oraz bezpoœredni¹ przyczyn¹ zdarzenia objêtego odpowiedzialnoœci¹ PZU ¯ycie SA, nieszczêœliwym
wypadkiem nie jest choroba, nawet taka, która ujawniona
zosta³a przypadkowym i nag³ym zdarzeniem wywo³anym
przyczyn¹ zewnêtrzn¹,
3) OIT – Oddzia³ Intensywnej Terapii wyodrêbniony organizacyjnie jako osobny oddzia³ w strukturach szpitala,
wyposa¿ony w sprzêt umo¿liwiaj¹cy sta³e monitorowanie
podstawowych czynnoœci ¿yciowych oraz podjêcie czynnoœci zastêpczych w przypadku niewydolnoœci narz¹dów
lub uk³adów ustroju,
4) pobyt na OIT – trwaj¹cy nieprzerwanie co najmniej 48
godzin pobyt na OIT w trakcie leczenia szpitalnego,
5) rehabilitacja – rehabilitacja lecznicza ubezpieczonego,
bêd¹ca kontynuacj¹ leczenia szpitalnego, prowadzona
ca³odobowo w warunkach stacjonarnych na oddziale rehabilitacyjnym szpitala, trwaj¹ca nieprzerwanie d³u¿ej ni¿
3 dni, która rozpoczê³a siê nie póŸniej ni¿ po up³ywie
3 miesiêcy od dnia zajœcia nieszczêœliwego wypadku lub
rozpoczê³a siê bezpoœrednio po leczeniu szpitalnym
objêtym odpowiedzialnoœci¹ PZU ¯ycie SA,
6) szpital – zak³ad lecznictwa zamkniêtego przeznaczony
do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego,
7) wiek ubezpieczonego – wiek ubezpieczonego okreœlony
jako ró¿nica lat pomiêdzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia ubezpieczonego.
2. Je¿eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowi¹
odmiennie, okreœlenia, które zosta³y zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, u¿ywane s¹
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim
samym znaczeniu.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3

3) rehabilitacja spowodowana nieszczêœliwym wypadkiem,
z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ za pierwsze i kolejne
leczenie szpitalne, pobyt na OIT lub rehabilitacjê, je¿eli w ci¹gu 14 dni od dnia zajœcia nieszczêœliwego wypadku rozpocznie siê pierwsze leczenie szpitalne lub pobyt na OIT
spowodowane tym nieszczêœliwym wypadkiem.
3. PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ za kolejne leczenie
szpitalne lub pobyt na OIT, je¿eli rozpoczê³y siê nie póŸniej
ni¿ w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia zajœcia tego nieszczêœliwego
wypadku.
4. PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ, je¿eli zdarzenie,
o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 – 3, mia³o miejsce na terytorium
kraju nale¿¹cego do Unii Europejskiej lub na terytorium:
Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Watykanu, Monako, USA,
Kanady, Japonii, Australii, Nowej Zelandii.

ŒWIADCZENIA Z TYTU£U UMOWY
§5
1. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie w wysokoœci:
1) 1% sumy ubezpieczenia za ka¿dy dzieñ leczenia szpitalnego lub rehabilitacji,
2) jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci 10% sumy ubezpieczenia w przypadku pobytu na OIT.
2. W trakcie jednego leczenia szpitalnego PZU ¯ycie SA ponosi
odpowiedzialnoœæ wy³¹cznie za jeden pobyt na OIT.
3. Wysokoœæ nale¿nego œwiadczenia ustalana jest na podstawie wysokoœci sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zajœcia
nieszczêœliwego wypadku.
§6
1. PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ maksymalnie za 90
dni ³¹cznie leczenia szpitalnego, pobytu na OIT lub rehabilitacji w ka¿dym okresie pomiêdzy rocznicami polisy, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ maksymalnie za 21
dni rehabilitacji spowodowanej jednym nieszczêœliwym
wypadkiem.
§7
1. Je¿eli nieszczêœliwy wypadek powsta³ w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA z tytu³u wczeœniejszej umowy zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i spowodowa³ koniecznoœæ leczenia szpitalnego,
pobytu na OIT lub rehabilitacji w okresie odpowiedzialnoœci
PZU ¯ycie SA z tytu³u aktualnie obowi¹zuj¹cej umowy
ubezpieczenia, PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ, o ile
brak jest przerwy w op³acie sk³adek pomiêdzy okresami
obowi¹zywania umów.
2. Je¿eli leczenie szpitalne, pobyt na OIT lub rehabilitacja
rozpoczê³y siê w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA
z tytu³u wczeœniejszej umowy zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i trwaj¹ w okresie
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA z tytu³u aktualnie obowi¹zuj¹cej umowy ubezpieczenia, PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ, o ile brak jest przerwy w op³acie sk³adek pomiêdzy okresami obowi¹zywania umów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

ZAWARCIE UMOWY
§4
§8
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyst¹pienie nastêpuj¹cych
zdarzeñ w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA:
1) leczenie szpitalne nastêpstw nieszczêœliwego wypadku,
2) pobyt na OIT spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem,

1. Podstaw¹ zawarcia umowy jest z³o¿enie nastêpuj¹cych
dokumentów:
1) wniosku o zawarcie umowy, który zawiera zgodê ubezpie-
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czonego na objêcie ubezpieczeniem na warunkach okreœlonych
w umowie, w tym na wysokoœæ sumy ubezpieczenia, o ile ubezpieczony jest inn¹ osob¹ ni¿ ubezpieczaj¹cy,
2) innych dokumentów maj¹cych wp³yw na zawarcie umowy – na
¿yczenie PZU ¯ycie SA.
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w trakcie jej trwania.
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta na rzecz
ubezpieczonego, o ile w roku kalendarzowym, w którym przypada pocz¹tek odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do tego ubezpieczonego, wiek ubezpieczonego nie przekracza 64 lat.
PZU ¯ycie SA mo¿e odmówiæ zawarcia umowy.
Umowê uwa¿a siê za zawart¹ z dniem pocz¹tku odpowiedzialnoœci.

ubezpieczenia oraz czêstotliwoœci przekazywania sk³adek.
2. Wysokoœæ sk³adki obowi¹zuj¹cej w umowie ubezpieczenia dodatkowego
okreœlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona dokumentem
ubezpieczenia.
3. Sk³adka jest przekazywana w pe³nej wymaganej kwocie wraz ze sk³adk¹
za ubezpieczenie podstawowe, za takie same okresy odpowiedzialnoœci
PZU ¯ycie SA, jak w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 15
Sk³adkê uwa¿a siê za przekazan¹ zgodnie z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym. Pod pojêciem przekazania sk³adki rozumie siê jej
op³acenie, je¿eli takie pojêcie jest u¿ywane w ubezpieczeniu podstawowym.

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ¯YCIE SA

CZAS TRWANIA UMOWY
§9

§ 16

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym
¿e je¿eli jest zawierana pomiêdzy rocznicami polisy ubezpieczenia
podstawowego, zostaje zawarta na okres do najbli¿szej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed³u¿ona na kolejne
okresy roczne, o ile obowi¹zuje umowa ubezpieczenia podstawowego
i ¿adna ze stron nie postanowi inaczej, z tym ¿e oœwiadczenie wyra¿aj¹ce
wolê nieprzed³u¿enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny
okres powinno byæ z³o¿one do wiadomoœci drugiej strony na piœmie na
30 dni przed up³ywem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego
zosta³a zawarta.
3. Je¿eli PZU ¯ycie SA wskaza³ termin przekazania pierwszej sk³adki,
a ubezpieczaj¹cy nie przekaza³ jej w tym terminie, umowa ubezpieczenia
dodatkowego rozwi¹zuje siê z up³ywem okresu, za który przypada³a
nieprzekazana sk³adka.

Pocz¹tek odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego
przypada w pierwszym dniu miesi¹ca kalendarzowego i okreœlony jest
w dokumencie ubezpieczenia, z zastrze¿eniem § 10.

§ 10
1. Je¿eli w dniu pocz¹tku odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA nie istnieje
odpowiedzialnoœæ w ubezpieczeniu podstawowym, to odpowiedzialnoœæ
w ubezpieczeniu dodatkowym nie rozpocznie siê, a umowa ubezpieczenia dodatkowego rozwi¹zuje siê z tym dniem.
2. Je¿eli do dnia pocz¹tku odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA nast¹pi przerwa
w odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w ubezpieczeniu podstawowym, to
odpowiedzialnoœæ w ubezpieczeniu dodatkowym nie rozpocznie siê,
a umowa ubezpieczenia dodatkowego rozwi¹¿e siê z tym dniem.

ODST¥PIENIE OD UMOWY
§ 11
1. Zasady odst¹pienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹ zgodne
z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 12
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹ zgodne
z zasadami przyjêtymi 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
§ 13
1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest we wniosku o zawarcie
umowy i potwierdzona dokumentem ubezpieczenia.
2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez ca³y czas trwania
umowy.

SK£ADKA
§ 14
1. Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ¯ycie SA w zale¿noœci od wysokoœci sumy

§ 17
Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego koñczy siê
w dniu zaistnienia jednej z okolicznoœci:
1) zakoñczenia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU ¯ycie SA oœwiadczenia o odst¹pieniu przez
ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) up³ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
4) rocznicy polisy przypadaj¹cej w roku kalendarzowym, w którym wiek
ubezpieczonego wynosi 65 lat,
5) up³ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed³u¿enia,
6) rozwi¹zania umowy ubezpieczenia dodatkowego.

WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
PZU ¯YCIE SA
§ 18
1. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego, je¿eli koniecznoœæ leczenia szpitalnego, pobytu na OIT lub
rehabilitacji wynika z:
1) obra¿eñ i skutków chorobowych powsta³ych w wyniku nieszczêœliwego wypadku, który nie mia³ miejsca w okresie odpowiedzialnoœci,
z zastrze¿eniem § 7,
2) obra¿eñ i skutków chorobowych powsta³ych w wyniku dzia³añ wojennych, aktów terroru, katastrof powoduj¹cych ska¿enie promieniotwórcze, chemiczne b¹dŸ biologiczne oraz udzia³u ubezpieczonego
w masowych rozruchach spo³ecznych,
3) obra¿eñ powsta³ych w wyniku pope³nienia lub usi³owania pope³nienia
przez ubezpieczonego czynu wype³niaj¹cego ustawowe znamiona
umyœlnego przestêpstwa,
4) obra¿eñ powsta³ych w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego
pojazdu gdy:
a) ubezpieczony nie mia³ uprawnieñ okreœlonych w stosownych
przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) ubezpieczony by³ w stanie po u¿yciu alkoholu, w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych,
substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii,
5) obra¿eñ doznanych wskutek przebywania w stanie wskazuj¹cym
na spo¿ycie alkoholu, po u¿yciu narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych,
6) skutków samookaleczenia lub usi³owania pope³nienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
7) obra¿eñ doznanych w wyniku uprawiania sportu o ryzykownym charakterze, takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty
lotnicze, wspinaczka wysokogórska i ska³kowa, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzêtem umo¿liwiaj¹cym oddychanie pod
wod¹, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping) oraz udzia³
w wyœcigach wszelkiego rodzaju z wyj¹tkiem biegów i p³ywania,
8) zatrucia spowodowanego spo¿yciem alkoholu, u¿yciem narkotyków,
œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków
zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii.
2. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u leczenia szpitalnego
lub rehabilitacji w:
1) zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególnoœci w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych
oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych,
2) oddzia³ach dziennych
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oraz innych, nie wymienionych z nazwy zak³adach opieki zdrowotnej nie
przeznaczonych do udzielania œwiadczeñ w zakresie leczenia
szpitalnego.

UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA
§ 19
Prawo do œwiadczenia z tytu³u leczenia szpitalnego, pobytu na OIT lub
rehabilitacji przys³uguje ubezpieczonemu.

WYKONANIE ZOBOWI¥ZAÑ

Polska, wnioskuj¹cy dostarcza dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3
i 4, przet³umaczone na jêzyk polski przez t³umacza przysiêg³ego.
3. PZU ¯ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji,
o której mowa w ust. 1 i 2.
§ 22
Prawo do œwiadczenia z tytu³u leczenia szpitalnego, pobytu na OIT lub
rehabilitacji przys³uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje
normalny zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy nieszczêœliwym
wypadkiem a odpowiednio: leczeniem szpitalnym, pobytem na OIT lub
rehabilitacj¹.
§ 23

§ 20
Roszczenie o wykonanie zobowi¹zania mo¿e zostaæ zg³oszone:
1) po zakoñczeniu 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. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania wnioskuj¹cy sk³ada do
PZU ¯ycie SA:
1) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
2) dokument potwierdzaj¹cy zajœcie nieszczêœliwego wypadku i jego datê,
3) odpowiednio kartê informacyjn¹ leczenia szpitalnego lub kartê wypisow¹ z OIT – w przypadku, o którym mowa w § 20 pkt 1,
4) dokument potwierdzaj¹cy odpowiednio leczenie szpitalne lub rehabilitacjê, wydany przez lekarza prowadz¹cego lub kartê wypisow¹ z OIT
– w przypadku, o którym mowa w § 20 pkt 2,
5) inne dokumenty niezbêdne do stwierdzenia zasadnoœci roszczenia –
na ¿yczenie PZU ¯ycie SA.
2. W przypadku leczenia szpitalnego, pobytu na OIT lub rehabilitacji na
terytorium kraju, o którym mowa w § 4 ust. 4 – innym ni¿ Rzeczpospolita

Œwiadczenie wyp³acane jest w formie jednorazowej w pe³nej nale¿nej kwocie,
z zastrze¿eniem § 20 pkt 2.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 24
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach maj¹ zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy
prawa.
§ 25
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie z dniem
10 sierpnia 2007 roku i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych pocz¹wszy od tej daty.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹
nr UZ/346/2007 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 17 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi
uchwa³¹ nr UZ/145/2009 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 14 maja 2009 roku.

Prezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna
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