Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka
kod warunków ODGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si´
do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek osierocenia dziecka zawieranych jako
umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU ˚ycie SA grupowego ubezpieczenia na ˝ycie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§2
1. U˝yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia
okreÊlenia oznaczajà:
1) dziecko — dziecko ubezpieczonego (w∏asne,
a tak˝e przysposobione lub pasierb — je˝eli
nie ˝yje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat,
a w razie ucz´szczania do szko∏y w wieku do
25 lat lub bez wzgl´du na wiek w razie jego
ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy,
2) ucz´szczanie do szko∏y — kszta∏cenie si´
w publicznej lub niepublicznej szkole oraz
paƒstwowej lub niepaƒstwowej szkole wy˝szej, znajdujàcej si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, w rozumieniu przepisów
o oÊwiacie i szkolnictwie wy˝szym, z wy∏àczeniem wszelkich kursów oraz kszta∏cenia korespondencyjnego.
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.
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§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje osierocenie dziecka
wskutek Êmierci ubezpieczonego zaistnia∏e w okresie
odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.
§5
PZU ˚ycie SA wyp∏aca Êwiadczenie w przypadku
osierocenia dziecka w wysokoÊci 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu Êmierci ubezpieczonego.

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 w poni˝szych granicach
i potwierdzona polisà:
1) suma minimalna — 35% sumy ubezpieczenia
podstawowego,
2) suma maksymalna — 45% sumy ubezpieczenia podstawowego.

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.
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§ 13
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego koƒczy si´ w dniu zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w ubezpieczeniu podstawowym.

WY¸ÑCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 14
PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci w przypadkach wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
Êmierci w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 15
W ubezpieczeniu ma zastosowanie karencja w przypadkach i na zasadach analogicznych jak w ubezpieczeniu podstawowym.

UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
§ 16
Prawo do Êwiadczenia z tytu∏u osierocenia dziecka
przez ubezpieczonego przys∏uguje ka˝demu dziecku, o ile nie przyczyni∏o si´ umyÊlnie do Êmierci ubezpieczonego.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡
§ 17
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, je˝eli Êmierç by∏a
spowodowana nieszcz´Êliwym wypadkiem lub
je˝eli Êmierç nastàpi∏a w pierwszych dwóch latach od poczàtku odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego,
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.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 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.
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