Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek Êmierci ubezpieczonego spowodowanej
nieszcz´Êliwym wypadkiem
kod warunków NWGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si´
do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek Êmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem zawieranych jako
umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów
wskazanego przez PZU ˚ycie SA grupowego ubezpieczenia na ˝ycie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§2
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.

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 równej wysokoÊci Êwiadczenia wyp∏acanego z tytu∏u Êmierci ubezpieczonego
w ubezpieczeniu podstawowym.
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ZAWARCIE UMOWY I PRZYST¢POWANIE
DO UBEZPIECZENIA
§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo˝e zostaç
zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia
podstawowego.
§7
1. Przystàpienie do ubezpieczenia dodatkowego
mo˝liwe jest wy∏àcznie jednoczeÊnie z przystàpieniem do ubezpieczenia podstawowego.
2. Rezygnacja z ubezpieczenia dodatkowego oznacza jednoczesnà rezygnacj´ z ubezpieczenia
podstawowego.

CZAS TRWANIA UMOWY
§8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana
jest na czas okreÊlony, zgodny z okresem, na jaki zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia podstawowego.
2. W przypadku przed∏u˝enia umowy ubezpieczenia
podstawowego umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed∏u˝ona na taki sam co do d∏ugoÊci okres.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§9
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. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego za wypowiedzianà przez
ubezpieczajàcego uwa˝a si´ równie˝ umow´
ubezpieczenia podstawowego.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 10
WysokoÊç sumy ubezpieczenia okreÊlona jest we
wniosku o zawarcie umowy, potwierdzona polisà i jest
równa wysokoÊci sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym.

SK¸ADKA
§ 11
1. WysokoÊç sk∏adki okreÊla PZU ˚ycie SA w zale˝noÊci od wysokoÊci sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeƒ dodatkowych, wysokoÊci Êwiadczeƒ, cz´stotliwoÊci przekazywania sk∏adek oraz
liczby, struktury wiekowej, p∏ciowej i zawodowej
osób przyst´pujàcych do ubezpieczenia.
2. WysokoÊç sk∏adki obowiàzujàca w umowie ubezpieczenia dodatkowego okreÊlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisà.
3. Sk∏adka przekazywana jest wraz ze sk∏adkà za
ubezpieczenie podstawowe.

POCZÑTEK I KONIEC
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 12
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna si´ zgodnie z zasadami
przyj´tymi w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 13
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego koƒczy si´ w dniu zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w ubezpieczeniu podstawowym.
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WY¸ÑCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 14
PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki nieszcz´Êliwego wypadku, który powsta∏:
1) przed
poczàtkiem
odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego,
2) w wyniku dzia∏aƒ wojennych, aktów terroru lub
udzia∏u w masowych rozruchach spo∏ecznych,
3) w wyniku pope∏nienia przez ubezpieczonego
czynu wype∏niajàcego ustawowe znamiona
umyÊlnego przest´pstwa,
4) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego
pojazdu:
a) je˝eli ubezpieczony nie mia∏ uprawnieƒ
okreÊlonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) je˝eli ubezpieczony by∏ w stanie po u˝yciu
alkoholu albo w stanie nietrzeêwoÊci,
5) gdy ubezpieczony by∏ w stanie nietrzeêwoÊci,
pod wp∏ywem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia∏aniu narkomanii, a spowodowa∏o to zaistnienie nieszcz´Êliwego wypadku,
6) w wyniku samookaleczenia, usi∏owania pope∏nienia albo pope∏nienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
7) bezpoÊrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spo˝yciem alkoholu, u˝yciem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii, u˝ycia Êrodków farmakologicznych bez
wzgl´du na zastosowanà dawk´,
8) w wyniku uszkodzeƒ cia∏a spowodowanych
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez wzgl´du na to, przez kogo
by∏y wykonane, chyba ˝e chodzi∏o o leczenie
bezpoÊrednich nast´pstw nieszcz´Êliwego
wypadku,
9) w wyniku chorób i stanów chorobowych nawet
takich, do ujawnienia których dosz∏o w sposób nag∏y.

UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
§ 15
1. Prawo do Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem przys∏uguje uposa˝onemu.
2. Âwiadczenie nie przys∏uguje osobie, która umyÊlnie przyczyni∏a si´ do Êmierci ubezpieczonego.
3. W stosunku do uposa˝onego stosuje si´ zasady
przyj´te w ubezpieczeniu podstawowym.

§ 17
1. Prawo do Êwiadczenia przys∏uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny
zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem a Êmiercià ubezpieczonego.
2. Prawo do Êwiadczenia przys∏uguje, je˝eli Êmierç
ubezpieczonego nastàpi∏a w ciàgu 12 miesi´cy
od daty nieszcz´Êliwego wypadku i w okresie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 16
1. Zg∏aszajàc roszczenie o wykonanie zobowiàzania
wnioskujàcy sk∏ada do PZU ˚ycie SA:
1) wype∏niony formularz zg∏oszenia roszczenia,
2) deklaracj´ przystàpienia,
3) akt zgonu ubezpieczonego,
4) kart´ zgonu albo — je˝eli jej uzyskanie nie jest
mo˝liwe — dokumentacj´ medycznà stwierdzajàcà przyczyn´ Êmierci,
5) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia
zasadnoÊci roszczenia — na ˝yczenie
PZU ˚ycie SA.
2. PZU ˚ycie SA decyduje o zasadnoÊci roszczenia
na podstawie dokumentacji, o której mowa
w ust. 1.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach majà zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.
§ 19
1. Niniejsze ogólne warunki wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 marca 2004 roku i majà zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych poczàwszy
od 1 maja 2004 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y
zatwierdzone uchwa∏à nr UZ/86/2004 Zarzàdu
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ na ˚ycie
SA z dnia 3 marca 2004 roku.

PZU˚ 7951
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