Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
DoraŸna Ochrona Medyczna
Kod warunków: ASGP31

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia DoraŸna Ochrona
Medyczna, zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów grupowego ubezpieczenia na ¿ycie wskazanych
przez PZU ¯ycie SA, zwanych ubezpieczeniem podstawowym.
§2
1. U¿yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia
oznaczaj¹:
1) centrum medyczne – centrum zorganizowane przez
œwiadczeniodawcê w celu udzielenia pomocy ubezpieczonym lub wspó³ubezpieczonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) dom – jedno miejsce sta³ego pobytu ubezpieczonego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, maj¹ce zastosowanie
dla ca³ego okresu odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA,
wskazane przez ubezpieczonego poprzez podanie
dok³adnego adresu,
3) dziecko – dziecko ubezpieczonego w³asne, a tak¿e przysposobione lub pasierb w wieku do 18 lat zamieszkali
w domu,
4) hospitalizacja – pobyt w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej trwaj¹cy nieprzerwanie d³u¿ej ni¿ 7 dni,
bêd¹cy wynikiem nieszczêœliwego wypadku w domu lub
nag³ego zachorowania w domu,
5) lekarz centrum medycznego – osobê, któr¹ ³¹czy ze
œwiadczeniodawc¹ stosowna umowa, uprawnion¹
do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z polskim prawem,
6) ma³¿onek – osobê pozostaj¹c¹ z ubezpieczonym w zwi¹zku ma³¿eñskim, w stosunku do którego nie zosta³a orzeczona separacja zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa,
7) nag³e zachorowanie – powsta³y w sposób nag³y, podczas pobytu ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego
w domu, stan chorobowy zagra¿aj¹cy ¿yciu lub zdrowiu,
8) nieszczêœliwy wypadek – przypadkowe, nag³e, niezale¿ne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego lub
wspó³ubezpieczonego, maj¹ce miejsce w domu gwa³towne zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, wymagaj¹ce pomocy lekarskiej, jednak¿e nie zagra¿aj¹ce ¿yciu
i nie wymagaj¹ce œwiadczeñ pogotowia ratunkowego;
nieszczêœliwym wypadkiem nie jest choroba, nawet taka,
która ujawniona zosta³a przypadkowym i nag³ym zdarzeniem wywo³anym przyczyn¹ zewnêtrzn¹,
9) okres odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA – czas trwania
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego wyznaczony przez
daty pocz¹tku i koñca odpowiedzialnoœci,
10) opieka – sprawowanie pieczy nad dzieckiem do lat 15 lub
osob¹ niesamodzieln¹ poprzez zapewnienie jej nale¿ytej
egzystencji w zakresie podstawowych potrzeb bytowych
i ochrony przed niebezpieczeñstwami,
11) osoba niesamodzielna – osobê zamieszkuj¹c¹ z ubezpieczonym, która ze wzglêdu na podesz³y wiek, z³y stan
zdrowia lub wady wrodzone nie jest w stanie samodzielnie
zaspokajaæ swoich potrzeb i wymaga sta³ej opieki,
12) osoba wyznaczona – osobê wskazan¹ do sprawowania
opieki nad dzieæmi ubezpieczonego lub ma³¿onka
i osobami niesamodzielnymi, w sytuacji o której mowa
w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz do przyjêcia dziecka w sytuacji
okreœlonej w § 4 ust. 2 pkt 1 i przebywaj¹ca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,

13) transport medyczny – transport zapewniony ubezpieczonemu lub wspó³ubezpieczonemu przez centrum
medyczne w sposób wskazany przez lekarza centrum
medycznego, dostosowany do stanu zdrowia ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego, jednak¿e nie zagra¿aj¹cego ¿yciu i nie wymagaj¹cego œwiadczeñ pogotowia
ratunkowego,
14) œwiadczeniodawca – podmiot, który zawar³ umowê
z PZU ¯ycie SA, dotycz¹c¹ realizacji œwiadczeñ, okreœlonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia,
15) wspó³ubezpieczony – cz³onka rodziny ubezpieczonego
objêtego ubezpieczeniem tj. ma³¿onka lub dziecko ubezpieczonego,
16) zdarzenia – zdarzenia objête odpowiedzialnoœci¹
PZU ¯ycie SA okreœlone w § 4.
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 UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) zdrowie ubezpieczonego – wariant podstawowy i
2) zdrowie ubezpieczonego i wszystkich wspó³ubezpieczonych – wariant rozszerzony.

ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ ŒWIADCZENIA
Z TYTU£U UMOWY
§4
1. W przypadku nieszczêœliwego wypadku, który mia³ miejsce
w domu w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA, zakres
ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1) udzielenie ubezpieczonemu przez lekarza centrum
medycznego pierwszej telefonicznej porady dotycz¹cej
sposobu postêpowania, organizacji pierwszej pomocy
i planowania leczenia,
2) zorganizowanie wizyty lekarza pierwszego kontaktu
w domu, je¿eli koniecznoœæ takiej wizyty zostanie stwierdzona przez lekarza centrum medycznego,
3) zorganizowanie wizyty pielêgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu opieki, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿
przez pierwsze 48 godzin po wypadku, je¿eli koniecznoœæ
takiej wizyty zostanie stwierdzona przez lekarza centrum
medycznego,
4) zorganizowanie transportu medycznego ubezpieczonego z jego domu do najbli¿szego szpitala danej
specjalnoœci, je¿eli koniecznoœæ transportu medycznego
zostanie stwierdzona przez lekarza centrum medycznego.
2. W przypadku hospitalizacji, która mia³a miejsce w okresie
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA i która wyst¹pi³a wskutek
nieszczêœliwego wypadku w domu lub nag³ego zachorowania w domu, zakres ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce
œwiadczenia:
1) zorganizowanie przewozu dzieci ubezpieczonego do lat
15 do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej albo
innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wskazanego przez osobê wyznaczon¹,
2) zorganizowanie przewozu osoby wyznaczonej do domu,
w którym znajduj¹ siê dzieci ubezpieczonego do lat 15,
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3) zorganizowanie przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym
znajduj¹ siê osoby niesamodzielne,
4) zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze
szpitala, w którym by³ hospitalizowany, do jego domu œrodkiem
transportu wskazanym przez lekarza centrum medycznego,
5) zorganizowanie wizyty pielêgniarki w domu dla zapewnienia
ubezpieczonemu pomocy, przez czas zalecony przez lekarza centrum
medycznego, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez pierwsze 5 dni po wypisaniu
ubezpieczonego ze szpitala.
3. W przypadku, gdy PZU ¯ycie SA nie ma mo¿liwoœci skontaktowania siê
z osob¹ wyznaczon¹ pod adresem wskazanym przez ubezpieczonego,
PZU ¯ycie SA za zgod¹ ubezpieczonego spe³nia œwiadczenie polegaj¹ce
na:
1) zorganizowaniu opieki nad dzieæmi ubezpieczonego do lat 15 w domu,
przez okres nie d³u¿szy ni¿ 7 dni. Je¿eli po up³ywie powy¿szego okresu
w domu nie bêdzie ¿adnej osoby mog¹cej zapewniæ opiekê nad
dzieæmi do lat 15, PZU ¯ycie SA do³o¿y wszelkich starañ w celu
zorganizowania opieki przez rodzinê ubezpieczonego lub opiekê
spo³eczn¹,
2) zorganizowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi w domu, przez
okres nie d³u¿szy ni¿ 7 dni. Je¿eli po up³ywie powy¿szego okresu
w domu nie bêdzie ¿adnej osoby mog¹cej zapewniæ opiekê nad
osobami niesamodzielnymi, PZU ¯ycie SA do³o¿y wszelkich starañ
w celu zorganizowania opieki przez rodzinê ubezpieczonego lub
opiekê spo³eczn¹.
4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, okres 7 dni rozpoczyna siê
nastêpnego dnia po dniu, w którym PZU ¯ycie SA stwierdzi³ brak
mo¿liwoœci skontaktowania siê z osob¹ wyznaczon¹ lub brak mo¿liwoœci
spe³nienia jednego ze œwiadczeñ, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 – 3.
5. O sposobie i zasadnoœci realizacji œwiadczenia, o którym mowa w ust. 1
pkt. 1 – 4 oraz ust. 2 pkt. 4 i 5 decyduje lekarz centrum medycznego,
a w przypadku œwiadczeñ, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 – 3 decyduje
centrum medyczne.

CZAS TRWANIA UMOWY
§ 10
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym,
¿e je¿eli jest zawierana pomiêdzy rocznicami polisy, 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.
§ 11
W przypadku przed³u¿enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny
okres nie jest wymagane ponowne z³o¿enie deklaracji przyst¹pienia.

ODST¥PIENIE OD UMOWY
§ 12
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
§5
§ 13
1. PZU ¯ycie SA spe³nia œwiadczenia, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 – 3
wy³¹cznie wtedy, gdy w domu nie ma ¿adnej osoby mog¹cej zapewniæ
opiekê nad dzieæmi do lat 15 lub osobami niesamodzielnymi.
2. Œwiadczenia wskazane w § 4 ust. 2 pkt 1 – 5 wykonywane s¹ na wniosek
ubezpieczonego, nie wczeœniej ni¿ po uzyskaniu przez lekarza centrum
medycznego potwierdzenia udzielonego oficjalnie przez lekarza lecz¹cego ubezpieczonego w placówce szpitalnej dotycz¹cego faktu
hospitalizacji ubezpieczonego oraz przewidywanego czasu jej trwania.
§6
Zakres œwiadczeñ i sposób realizacji œwiadczeñ, o których mowa w § 4 i § 5,
w wariancie rozszerzonym dotyczy ubezpieczonego oraz wspó³ubezpieczonych.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTÊPOWANIE DO UBEZPIECZENIA
§7
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e byæ zawarta wraz z zawarciem
umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej
trwania.

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.

SK£ADKA
§ 14
1. Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ¯ycie SA w zale¿noœci od wariantu ubezpieczenia.
2. Wysokoœæ sk³adki obowi¹zuj¹ca w umowie ubezpieczenia dodatkowego
okreœlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polis¹.
3. Sk³adka przekazywana jest wraz ze sk³adk¹ za ubezpieczenie
podstawowe.

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ¯YCIE SA

§8

§ 15

1. Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê ubezpieczenia dodatkowego w wariancie podstawowym i rozszerzonym.
2. Ubezpieczony ma prawo wybraæ i w ka¿dym czasie zmieniæ wariant
ubezpieczenia.
3. W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia przez ubezpieczonego
ubezpieczaj¹cy przekazuje pierwsz¹ sk³adkê z tytu³u nowego wariantu
ubezpieczenia i sk³ada nastêpuj¹ce dokumenty wype³nione zgodnie
z wymogami PZU ¯ycie SA:
1) deklaracjê przyst¹pienia, w której ubezpieczony wyra¿a zgodê na
objêcie ubezpieczeniem na warunkach nowego wariantu, okreœlonych
w umowie,
2) wykaz osób, za które przekazano pierwsz¹ sk³adkê z tytu³u nowego
wariantu ubezpieczenia,
3) potwierdzenie przekazania pierwszych sk³adek z tytu³u nowego
wariantu ubezpieczenia – na ¿yczenie PZU ¯ycie SA.

1. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego
i wspó³ubezpieczonego rozpoczyna siê zgodnie z zasadami przyjêtymi
w ubezpieczeniu podstawowym.
2. W przypadku zmiany wariantu – wraz z pocz¹tkiem odpowiedzialnoœci
PZU ¯ycie SA z tytu³u nowego wariantu – koñczy siê odpowiedzialnoœæ
PZU ¯ycie SA z tytu³u poprzedniego wariantu.

§9
1. Do ubezpieczenia dodatkowego mog¹ przyst¹piæ ubezpieczeni objêci
ubezpieczeniem podstawowym.
2. Umowa mo¿e zostaæ zawarta, je¿eli do ubezpieczenia przyst¹pi okreœlona przez PZU ¯ycie SA liczba ubezpieczonych objêtych ubezpieczeniem
podstawowym.

§ 16
1. 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 1 miesi¹ca, licz¹c od koñca okresu, za który zosta³a przekazana ostatnia sk³adka na ubezpieczenie dodatkowe, z zastrze¿eniem
ust. 4,
4) up³ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed³u¿enia,
5) up³ywu okresu za jaki przekazano sk³adkê w przypadku rezygnacji
ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
6) up³ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
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7) rozwi¹zania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do wspó³ubezpieczonego
koñczy siê w dniu zaistnienia jednej z okolicznoœci:
1) zakoñczenia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym lub dodatkowym,
2) œmierci wspó³ubezpieczonego,
3) z up³ywem okresu za który zosta³a przekazana ostatnia sk³adka na
ubezpieczenie dodatkowe, w przypadku ustania zwi¹zku ma³¿eñskiego lub orzeczenia separacji,
4) z up³ywem okresu za jaki zosta³a przekazana ostatnia sk³adka
w przypadku zmiany przez ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ubezpieczony objêty jest
podstawowym wariantem ubezpieczenia.
4. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego lub
wspó³ubezpieczonego zostaje przed³u¿ona o 1 miesi¹c po ustaniu stosunku prawnego ³¹cz¹cego ubezpieczonego z ubezpieczaj¹cym, pod
warunkiem przekazania sk³adki za ten miesi¹c.

cznego, w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeñ w poruszaniu siê
wprowadzonych decyzjami w³adz administracyjnych, mog¹cych powodowaæ niedyspozycyjnoœæ us³ugodawców realizuj¹cych dane œwiadczenia.
2. Z zakresu odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA wy³¹czone s¹ zdarzenia
i skutki zdarzeñ zwi¹zanych z zagro¿eniem ¿ycia, wymagaj¹cych natychmiastowej interwencji pogotowia ratunkowego. W przypadku otrzymania
przez centrum medyczne zg³oszenia zdarzenia zwi¹zanego z zagro¿eniem ¿ycia ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego PZU ¯ycie SA
mo¿e odmówiæ realizacji œwiadczeñ.
3. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci i jest zwolniony z obowi¹zku
zwrotu wszelkich kosztów poniesionych bez porozumienia z centrum
medycznym, nawet jeœli mieszcz¹ siê one w granicach okreœlonych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba ¿e powiadomienia centrum medycznego nie dokonano z powodu si³y wy¿szej.

UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA
WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
PZU ¯YCIE SA
§ 17
W okresie pierwszego miesi¹ca kalendarzowego, licz¹c od pocz¹tku
odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego, PZU ¯ycie SA zapewnia œwiadczenie polegaj¹ce wy³¹cznie na udzieleniu przez lekarza pierwszej telefonicznej porady dotycz¹cej sposobu postêpowania, organizacji pierwszej pomocy i planowania leczenia w przypadku
nieszczêœliwego wypadku.
§ 18
PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego
lub wspó³ubezpieczonego, je¿eli zdarzenia powsta³y przed pocz¹tkiem
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego lub
wspó³ubezpieczonego lub powsta³y:
1) w wyniku dzia³añ wojennych, aktów terroru lub udzia³u ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego w masowych rozruchach spo³ecznych,
2) w zwi¹zku z pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia przez
ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego czynu wype³niaj¹cego
ustawowe znamiona umyœlnego przestêpstwa,
3) w zwi¹zku ze spo¿ywaniem alkoholu, narkotyków lub innych œrodków
odurzaj¹cych przez ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego,
4) w wyniku samookaleczenia lub usi³owania pope³nienia samobójstwa
przez ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego,
5) w wyniku nag³ego pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego lub
wspó³ubezpieczonego lub powik³añ w przypadku chorób, które wymagaj¹ sta³ego leczenia lub opieki medycznej,
6) w wyniku wszelkich zaburzeñ psychicznych u ubezpieczonego lub
wspó³ubezpieczonego,
7) w wyniku chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, chorób wenerycznych, AIDS i chorób towarzysz¹cych infekcji wirusem HIV
u ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego,
8) w wyniku ci¹¿y, przerywania ci¹¿y, sztucznego zap³odnienia lub
ka¿dego innego leczenia niep³odnoœci ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego,
9) w wyniku niestosowania siê ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego do zaleceñ lekarza centrum medycznego.
§ 19
1. Skorzystanie przez ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego z jednego
ze œwiadczeñ, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 – 4 w zwi¹zku z jednym
nieszczêœliwym wypadkiem oraz w § 4 ust. 2 pkt. 1 – 5 w zwi¹zku
z hospitalizacj¹ wy³¹cza mo¿liwoœæ ponownego skorzystania z tego
samego œwiadczenia, w zwi¹zku z tym samym nieszczêœliwym
wypadkiem lub analogicznie, w zwi¹zku z t¹ sam¹ hospitalizacj¹,
z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Skorzystanie przez ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego z jednego
ze œwiadczeñ, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 – 3 w zwi¹zku z jedn¹
hospitalizacj¹, wy³¹cza mo¿liwoœæ skorzystania z innego ze œwiadczeñ,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 – 3 w zwi¹zku z t¹ sam¹ hospitalizacj¹.

§ 21
Prawo do œwiadczenia przys³uguje ubezpieczonemu lub wspó³ubezpieczonemu w zale¿noœci od wariantu ubezpieczenia.

WYKONANIE ZOBOWI¥ZAÑ
§ 22
1. Œwiadczenia realizowane s¹ wy³¹cznie na podstawie telefonicznego
wniosku z³o¿onego przez ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego
w centrum medycznym w ci¹gu 48 godzin od chwili powstania zdarzenia.
Wniosek powinien zostaæ zg³oszony pod czynny ca³odobowo numer
telefonu wskazany przez PZU ¯ycie SA w deklaracji przyst¹pienia.
2. Wnioskuj¹cy obowi¹zany jest do podania w centrum medycznym nastêpuj¹cych danych:
1) imiê i nazwisko ubezpieczonego,
2) nr PESEL lub NIP,
3) adres domu,
4) osoby wyznaczonej niezbêdnej do realizacji œwiadczenia,
5) inne dane niezbêdne do realizacji œwiadczenia – na ¿yczenie
PZU ¯ycie SA.
3. PZU ¯ycie SA zobowi¹zany jest do spe³nienia œwiadczenia z tytu³u
ubezpieczenia dodatkowego, je¿eli wniosek zosta³ zg³oszony w czasie
trwania odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA, z zastrze¿eniem § 17.
4. Ubezpieczony lub wspó³ubezpieczony obowi¹zani s¹ okazaæ na
wezwanie centrum medycznego wa¿ny dokument to¿samoœci.
5. W wariancie rozszerzonym wspó³ubezpieczony obowi¹zany jest
na wezwanie centrum medycznego okazaæ dokument niezbêdny do
stwierdzenia pokrewieñstwa z ubezpieczonym.
6. W celu umo¿liwienia spe³nienia œwiadczenia transportu medycznego,
o którym mowa w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia,
ubezpieczony lub wspó³ubezpieczony zobowi¹zani s¹ do zapewnienia
zespo³owi medycznemu lub innym osobom uprawnionym przez
PZU ¯ycie SA dostêpu do wszelkich informacji pozwalaj¹cych na ocenê
stanu zdrowia ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego i celowoœci
transportu medycznego, pod rygorem utraty prawa do korzystania
ze œwiadczenia transportu medycznego.
7. Zg³aszaj¹c wniosek o spe³nienie œwiadczenia o charakterze medycznym,
ubezpieczony lub wspó³ubezpieczony wyra¿aj¹ zgodê na przekazywanie
PZU ¯ycie SA przez lekarzy i placówki opieki medycznej informacji
dotycz¹cych stanu zdrowia i przebiegu hospitalizacji na potrzeby
ustalenia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA i spe³nienia œwiadczenia.
8. Je¿eli ubezpieczony lub wspó³ubezpieczony z winy umyœlnej lub ra¿¹cego
niedbalstwa, nie dope³ni¹ któregokolwiek z obowi¹zków, o których mowa
w ust. 1 – 7, PZU ¯ycie SA mo¿e odmówiæ spe³nienia œwiadczenia.
9. Rozmowy telefoniczne prowadzone miêdzy centrum medycznym
a wnioskuj¹cym s¹ nagrywane. PZU ¯ycie SA mo¿e odmówiæ spe³nienia
œwiadczenia w przypadku nie wyra¿enia przez ubezpieczonego lub
wspó³ubezpeczonego zgody na nagranie rozmowy.
§ 23
PZU ¯ycie SA wykonuje zobowi¹zanie za poœrednictwem œwiadczeniodawcy.

§ 20
1. PZU ¯ycie SA i centrum medyczne nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci
za niewykonanie lub opóŸnienie w wykonaniu œwiadczenia okreœlonego
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, jeœli opóŸnienie lub
niemo¿liwoœæ wykonania œwiadczeñ spowodowane s¹ strajkami, niepokojami spo³ecznymi, zamieszkami, atakami terroru lub sabota¿u, wojn¹
(równie¿ domow¹), skutkami promieniowania radioaktywnego, si³¹
wy¿sz¹. Nie ponosz¹ te¿ odpowiedzialnoœci za ewentualne opóŸnienia
zaistnia³e z przyczyn zewnêtrznych niezale¿nych od centrum medy-

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 24
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach maj¹
zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.
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§ 25
1. Niniejsze ogólne warunki 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/345/2007 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 17 lipca 2007 roku.

Wiceprezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Miros³aw Koz³owski
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