OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO
SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS
(dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 sierpnia 2005 do 9 sierpnia 2007)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ÂMIERCI UBEZPIECZONEGO
SPOWODOWANEJ NIESZCZ¢ÂLIWYM WYPADKIEM NW PLUS
Kod warunków NWKP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si´ do umów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek
Êmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem, zawieranych jako umowy
ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU ˚ycie SA ubezpieczenia indywidualnie
kontynuowanego, zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§2
1. Je˝eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowià odmiennie, okreÊlenia, które zosta∏y
zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, u˝ywane sà w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
2. Za nieszcz´Êliwy wypadek obj´ty ubezpieczeniem uwa˝a si´ nag∏e, niezale˝ne od woli
ubezpieczonego, zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, w nast´pstwie którego ubezpieczony
zmar∏.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç ubezpieczonego spowodowanà nieszcz´Êliwym wypadkiem
zaistnia∏ym w okresie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.
§5
PZU ˚ycie SA wyp∏aca w przypadku Êmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszcz´Êliwym
wypadkiem Êwiadczenie w wysokoÊci 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego.
ZAWARCIE UMOWY
§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo˝e byç zawarta przez ubezpieczajàcego, który jest
jednoczeÊnie ubezpieczonym i w dniu zawarcia umowy nie ukoƒczy∏ 79. roku ˝ycia.
§7
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo˝e zostaç zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia
podstawowego albo w trakcie jej trwania.
§8
Umow´ uwa˝a si´ za zawartà w dniu podpisania przez ubezpieczajàcego indywidualnego
potwierdzenia.
CZAS TRWANIA UMOWY
§9
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W pierwszym roku obowiàzywania umowy ubezpieczenia czas jej trwania wyd∏u˝ony jest o okres od
dnia zawarcia umowy ubezpieczenia do dnia poczàtku odpowiedzialnoÊci.
3. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed∏u˝ona na kolejne okresy roczne, o ile obowiàzuje
umowa ubezpieczenia podstawowego i ˝adna ze stron nie postanowi inaczej, z tym, ˝e oÊwiadczenie wyra˝ajàce wol´ nieprzed∏u˝enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres
powinno byç z∏o˝one do wiadomoÊci drugiej strony na piÊmie na 30 dni przed up∏ywem okresu, na
jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego zosta∏a zawarta.
§ 10
Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego w terminie 30 dni od
daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
WYPOWIEDZENIE I ROZWIÑZANIE UMOWY
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego sà zgodne z zasadami przyj´tymi
w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypowiedzeniem umowy
ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy
ubezpieczenia podstawowego.
PRAWA I OBOWIÑZKI STRON
§ 12
1. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany op∏acaç sk∏adk´ terminowo i w pe∏nej wymaganej kwocie.
2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany zg∏aszaç PZU ˚ycie SA zmiany swoich danych wskazanych
w indywidualnym potwierdzeniu.
§ 13
1. PZU ˚ycie SA jest obowiàzany:
1) prawid∏owo i terminowo wykonywaç zobowiàzania przewidziane umowà,
2) przekazywaç ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu pisemne informacje dotyczàce zmiany
warunków umowy lub zmiany prawa w∏aÊciwego dla umowy, przed dokonaniem takich zmian,
z okreÊleniem wp∏ywu tych zmian na wartoÊç lub zakres Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u umowy,
3) informowaç ubezpieczajàcego, ubezpieczonego i uprawnionych o zajÊciu zdarzeƒ obj´tych
odpowiedzialnoÊcià PZU ˚ycie SA, o ile zdarzenie zosta∏o zg∏oszone do PZU ˚ycie SA oraz
o dokumentach potrzebnych do ustalenia zobowiàzania,
4) zawiadamiaç uprawnionych, którzy zg∏osili roszczenie, o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia
ich roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
5) udost´pniaç ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu oraz uprawnionym informacje i dokumenty,
które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA lub wysokoÊç (zakres)
zobowiàzaƒ, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. PZU ˚ycie SA zastrzega sobie prawo nieudost´pniania informacji i dokumentów, których udost´pnienie jest sprzeczne z obowiàzujàcymi przepisami prawa.
3. PZU ˚ycie SA zwolniony jest z obowiàzku pisemnego informowania ubezpieczajàcego
o wysokoÊci sumy ubezpieczenia, w zwiàzku z przyj´tà w umowie niezmiennà wysokoÊcià sumy
ubezpieczenia.
ZMIANA UMOWY
§ 14
Wszelkie zmiany w umowie sà dokonywane w drodze rokowaƒ i potwierdzane w formie pisemnej.
O zmianie PZU ˚ycie SA b´dzie informowa∏ ubezpieczajàcego na piÊmie.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 15
1. WysokoÊç sumy ubezpieczenia dodatkowego okreÊlona jest w indywidualnym potwierdzeniu.
2. WysokoÊç sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez ca∏y czas trwania umowy.
SK¸ADKA
§ 16
Sk∏adk´ uwa˝a si´ za op∏aconà zgodnie z zasadami przyj´tymi w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 17
1. WysokoÊç sk∏adki okreÊla PZU ˚ycie SA w zale˝noÊci od wysokoÊci sumy ubezpieczenia,
cz´stotliwoÊci op∏acania sk∏adek oraz taryfy.
2. WysokoÊç sk∏adki obowiàzujàcej w umowie ubezpieczenia dodatkowego okreÊlona jest
w indywidualnym potwierdzeniu.
3. Sk∏adka jest op∏acana w pe∏nej wymaganej kwocie wraz ze sk∏adkà za ubezpieczenie podstawowe,
za takie same okresy odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA jak w ubezpieczeniu podstawowym.

POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 18
Poczàtek odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego przypada w pierwszym
dniu miesiàca kalendarzowego i okreÊlony jest w indywidualnym potwierdzeniu.
§ 19
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego koƒczy si´ w dniu zaistnienia jednej
z okolicznoÊci:
1) zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w ubezpieczeniu podstawowym,
2) otrzymania przez PZU ˚ycie SA oÊwiadczenia o odstàpieniu przez ubezpieczajàcego od umowy
ubezpieczenia dodatkowego,
3) up∏ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed∏u˝enia,
4) up∏ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego, je˝eli ubezpieczony w danym roku
kalendarzowym koƒczy 80. rok ˝ycia,
5) up∏ywu okresu, za który zosta∏a op∏acona ostatnia sk∏adka na ubezpieczenie dodatkowe, z tym ˝e
odpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA zostaje wyd∏u˝ona o 3 miesiàce, je˝eli w okresie tych 3 miesi´cy
nastàpi∏a Êmierç ubezpieczonego spowodowana nieszcz´Êliwym wypadkiem,
6) up∏ywu okresu wypowiedzenia.
WY¸ÑCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 20
PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki nieszcz´Êliwych wypadków, które powsta∏y:
1) wskutek dzia∏aƒ wojennych albo w wyniku masowych rozruchów spo∏ecznych,
2) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, je˝eli ubezpieczony nie
posiada∏ odpowiedniego prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniajàcego do prowadzenia
danego pojazdu (okreÊlonych w kodeksie drogowym),
3) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez ubezpieczonego
w stanie nietrzeêwoÊci,
4) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia przez ubezpieczonego przest´pstwa,
5) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
6) w wyniku zatrucia spowodowanego spo˝yciem alkoholu, u˝ywaniem narkotyków lub innych
Êrodków odurzajàcych,
7) w wyniku uszkodzenia cia∏a spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez wzgl´du
na to, przez kogo by∏y wykonane, chyba ˝e chodzi∏o o leczenie bezpoÊrednich nast´pstw wypadku.
UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
§ 21
1. Prawo do Êwiadczenia przys∏uguje osobie, b´dàcej uprawnionà do Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci
ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym.
2. W stosunku do uprawnionego stosuje si´ zasady przyj´te w ubezpieczeniu podstawowym.
WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡
§ 22
Zg∏aszajàc roszczenie o wykonanie zobowiàzania, wnioskujàcy sk∏ada do PZU ˚ycie SA:
1) wype∏niony formularz zg∏oszenia roszczenia,
2) akt zgonu ubezpieczonego,
3) kart´ zgonu albo – je˝eli jej uzyskanie nie jest mo˝liwe – dokumentacj´ medycznà stwierdzajàcà
przyczyn´ Êmierci,
4) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia – na ˝yczenie PZU ˚ycie SA.
§ 23
1. Âwiadczenie z tytu∏u nieszcz´Êliwego wypadku mo˝e byç ustalone po stwierdzeniu, ˝e istnieje
zwiàzek przyczynowy pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem a zgonem – na podstawie
dostarczonych dowodów.
2. Âwiadczenie z tytu∏u zgonu wskutek nieszcz´Êliwego wypadku przys∏uguje, je˝eli ubezpieczony
wskutek doznanego wypadku zmar∏ w ciàgu 2 lat od daty nieszcz´Êliwego wypadku.
§ 24
1. PZU ˚ycie SA wykonuje zobowiàzania najpóêniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu
dokumentów uzasadniajàcych wykonanie zobowiàzaƒ.
2. W przypadku, gdy wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego albo wysokoÊci lub zakresu
zobowiàzania okaza∏o si´ niemo˝liwe, PZU ˚ycie SA wykonuje zobowiàzanie w ciàgu 14 dni od
dnia, w którym, przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci, wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.
§ 25
Âwiadczenie wyp∏acane jest w formie jednorazowej w pe∏nej nale˝nej kwocie.
§ 26
1. W przypadku, gdy PZU ˚ycie SA w zwiàzku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiàzaƒ
wynikajàcych z umowy obowiàzane jest, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa, pobraç
i odprowadziç jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególnoÊci kwoty na poczet zobowiàzaƒ podatkowych
osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez PZU ˚ycie SA pomniejszajà kwoty
stosownych wyp∏at p∏atnych przez PZU ˚ycie SA na podstawie umowy.
2. Opodatkowanie zobowiàzaƒ PZU ˚ycie SA regulujà obowiàzujàce przepisy prawa dotyczàce
podatku dochodowego, w szczególnoÊci przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
§ 27
Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje w ca∏oÊci lub w cz´Êci, PZU ˚ycie SA informuje o tym niezw∏ocznie
osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà, uzasadniajàcà
ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wykonania zobowiàzania.
§ 28
Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy mo˝na wytoczyç przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby ubezpieczonego, uposa˝onego lub uprawnionego z umowy albo sàd
w∏aÊciwy wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie ogólne
warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 30
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie z dniem 5 lipca 2005 roku i majà
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych poczàwszy od 1 sierpnia 2005 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone uchwa∏à nr UZ/280/2005 Zarzàdu
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA z dnia 5 lipca 2005 roku.

