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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów
dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, zawieranych jako umowy
ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA
ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) 
dokument ubezpieczenia – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczającym a PZU Życie SA oraz warunki tej umowy, taki jak polisa, indywidualne potwierdzenie itp.,
2) 
nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, niezależne od
woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz
bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością
PZU Życie SA, nieszczęśliwym wypadkiem nie jest choroba, nawet
taka, która ujawniona została przypadkowym i nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, z zastrzeżeniem ust. 2,
3) 
wiek ubezpieczonego – wiek ubezpieczonego określony jako
różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem
urodzenia ubezpieczonego.
2. Definicję nieszczęśliwego wypadku, określoną w ust. 1 pkt 2,
stosuje się, jeżeli ubezpieczenie podstawowe nie obejmuje śmierci
ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Jeżeli
ubezpieczenie podstawowe obejmuje śmierć ubezpieczonego
spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, wówczas stosuje się
definicję określoną w ubezpieczeniu podstawowym.
3. 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 UBEZPIECZENIA

odpowiedzialność, o ile brak jest przerwy w opłacie składek pomiędzy
okresami obowiązywania umów.
ZAWARCIE UMOWY
§7
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w trakcie jej
trwania, jeżeli ubezpieczający i ubezpieczony jest tą samą osobą.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta na rzecz
ubezpieczonego, o ile w roku kalendarzowym, w którym przypada
początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do tego ubezpieczonego, wiek ubezpieczonego nie przekracza 79 lat.
3. Umowę uważa się za zawartą z dniem początku odpowiedzialności.
4. Umowa nie dochodzi do skutku, jeżeli pierwsza składka została
przekazana po śmierci ubezpieczonego.
CZAS TRWANIA UMOWY
§8
1. W pierwszym okresie obowiązywania umowa ubezpieczenia
zawierana jest na okres 3 miesięcy. Po upływie pierwszego okresu
obowiązywania jej przedłużenie następuje na podstawie oświadczenia woli ubezpieczającego, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego, do dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na kolejne,
roczne okresy, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie
wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do wiadomości drugiej
strony na piśmie na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa
ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego spowodowaną
nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności
PZU Życie SA.

§9
1. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni
od zawarcia umowy albo od poinformowania go o zawarciu umowy,
jeżeli jest to termin późniejszy.
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.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§5
1. PZU Życie SA wypłaca w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie w wysokości 100%
sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci ubezpieczonego.
2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu
12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku i w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

§ 10
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.

§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

§6
Jeżeli nieszczęśliwy wypadek powstał w okresie odpowiedzialności
PZU Życie SA z tytułu wcześniejszej umowy zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i spowodował śmierć
ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu
aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia, PZU Życie SA ponosi

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 11
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w dokumencie
ubezpieczenia.
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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, częstotliwości przekazywania składek oraz
taryfy.
2. Wysokość składki obowiązującej w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest w dokumencie ubezpieczenia.
3. Składka jest przekazywana w pełnej wymaganej kwocie wraz ze
składką za ubezpieczenie podstawowe, za takie same okresy odpowiedzialności PZU Życie SA, jak w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 13
Składkę uważa się za przekazaną zgodnie z zasadami przyjętymi
w ubezpieczeniu podstawowym. Pod pojęciem przekazania składki
rozumie się jej opłacenie, jeżeli takie pojęcie jest używane w ubezpieczeniu podstawowym.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA
§ 14
Początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego przypada w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego i określony
jest w dokumencie ubezpieczenia.
§ 15
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 wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
4) rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym
wiek ubezpieczonego wynosi 80 lat,
5) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA
§ 16
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w przypadkach
wyłączeń odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Jeżeli ubezpieczenie podstawowe nie obejmuje śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, to PZU Życie SA
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczonego
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, który powstał:
1) w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych,
2) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez
ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa,
3) przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku
do ubezpieczonego, z zastrzeżeniem § 6,
4) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli ubezpieczony nie miał uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków
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zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii,
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 bez względu na zastosowaną dawkę.
3. Jeżeli ubezpieczenie podstawowe nie obejmuje śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, to w zakresie zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem PZU Życie SA nie
ponosi odpowiedzialności za skutki chorób lub stanów chorobowych
nawet takich, które ujawnione zostały przypadkowym i nagłym
zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną.
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA
§ 17
1. Prawo do świadczenia przysługuje uposażonemu w ubezpieczeniu
podstawowym.
2. W stosunku do uposażonego stosuje się zasady przyjęte w ubezpieczeniu podstawowym.
3. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się
do śmierci ubezpieczonego.
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
§ 18
Zgłaszając roszczenie o wykonanie zobowiązania wnioskujący składa
do PZU Życie SA:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
2) akt zgonu ubezpieczonego,
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci,
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
§ 19
Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia
istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią ubezpieczonego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej
oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 21
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem
10 sierpnia 2007 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych począwszy od tej daty.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/346/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 17 lipca 2007 roku, ze zmianami
zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/471/2007 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 3 października 2007 roku
oraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja
2009 roku.
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