OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, kod warunków TNGP31 (OWU), dotyczą
podstawowych warunków umowy ubezpieczenia.
Informacja stanowi integralną część OWU i wynika z art. 17 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Lp. Rodzaj informacji
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2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty świadczeń
lub ich obniżenia
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13 – 14 OWU
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20 OWU

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek niezdolnoÊci do pracy
kod warunków TNGP31

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si´
do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek niezdolnoÊci do pracy 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) niezdolnoÊç do pracy – utrzymujàcà si´
w okresie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA,
d∏u˝ej ni˝ 180 dni ca∏kowità i d∏ugotrwa∏à niezdolnoÊç do wykonywania jakiejkolwiek pracy
zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do
samodzielnej egzystencji, b´dàcà rezultatem
nieszcz´Êliwego wypadku lub choroby,
2) choroba – stan organizmu polegajàcy na nieprawid∏owej reakcji uk∏adów lub narzàdów na
bodêce Êrodowiska zewn´trznego lub wewn´trznego,
3) nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie
wywo∏ane gwa∏townie dzia∏ajàcà przyczynà
zewn´trznà, niezale˝ne od woli ubezpieczonego.
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 zdrowie ubezpieczonego.
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§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystàpienie u ubezpieczonego niezdolnoÊci do pracy w okresie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.
§5
PZU ˚ycie SA wyp∏aca Êwiadczenie w przypadku wystàpienia niezdolnoÊci do pracy w wysokoÊci 100%
sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu spe∏nienia warunków niezdolnoÊci do pracy, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYST¢POWANIE
DO UBEZPIECZENIA
§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo˝e zostaç zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§7
1. Do ubezpieczenia mogà przystàpiç ubezpieczeni
obj´ci ubezpieczeniem podstawowym, którzy
w dniu z∏o˝enia deklaracji przystàpienia nie ukoƒczyli 64. roku ˝ycia i którzy nie otrzymali wczeÊniej
Êwiadczenia, o którym mowa w § 5.
2. Osoby spe∏niajàce wymogi okreÊlone w ust. 1
tworzà grup´.
3. Umowa mo˝e zostaç zawarta, je˝eli w grupie liczàcej:
1) od 3 do 15 osób – deklaracje przystàpienia
z∏o˝y 100% grupy,
2) od 16 do 100 osób – deklaracje przystàpienia
z∏o˝y co najmniej 75% grupy,
3) powy˝ej 100 osób – deklaracje przystàpienia
z∏o˝y co najmniej 60% grupy.
§8
W przypadku przed∏u˝enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres nie jest wymagane ponowne z∏o˝enie deklaracji przystàpienia.

CZAS TRWANIA UMOWY

SK¸ADKA

§9
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana
jest na 1 rok, z tym ˝e je˝eli jest zawierana pomi´dzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres
do najbli˝szej rocznicy polisy.
2. 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.

§ 12
1. WysokoÊç sk∏adki okreÊla PZU ˚ycie SA w zale˝noÊci od wysokoÊci sumy ubezpieczenia, cz´stotliwoÊci op∏acania 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.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 13
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna si´ zgodnie z zasadami
przyj´tymi w ubezpieczeniu podstawowym.

§ 10
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.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 11
WysokoÊç sumy ubezpieczenia okreÊlona jest we
wniosku o zawarcie umowy w poni˝szych granicach
i potwierdzona polisà:
1) suma minimalna – 2-krotna wysokoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia,
2) suma maksymalna – 10-krotna wysokoÊç
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia,
z tym ˝e nie wy˝sza ni˝ suma ubezpieczenia
w ubezpieczeniu podstawowym.
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POCZÑTEK I KONIEC
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA

§ 14
1. 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 1 miesiàca, liczàc od koƒca okresu, za
który zosta∏a przekazana ostatnia sk∏adka na
ubezpieczenie dodatkowe, z zastrze˝eniem
ust. 2,
4) rocznicy polisy przypadajàcej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony koƒczy 65.
rok ˝ycia,
5) wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy,
6) up∏ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia
dodatkowego w przypadku jej nieprzed∏u˝enia,
7) up∏ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego zostaje wznowiona z zachowaniem ciàg∏oÊci odpowiedzialnoÊci w przypadku
uzupe∏nienia zaleg∏oÊci w przekazywaniu sk∏adek
przed up∏ywem trzeciego miesiàca zaleg∏oÊci.

WY¸ÑCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 15
Po ukoƒczeniu przez ubezpieczonego 55. roku ˝ycia
PZU ˚ycie SA ponosi odpowiedzialnoÊç z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy powsta∏ej wy∏àcznie w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.
§ 16
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA nie obejmuje niezdolnoÊci do pracy ubezpieczonego b´dàcej nast´pstwem chorób lub stanów istniejàcych przed poczàtkiem odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego.
§ 17
PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy b´dàcej nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku zaistnia∏ego przed poczàtkiem odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego lub powsta∏ej:
1) w wyniku dzia∏aƒ wojennych, aktów terroru lub
udzia∏u ubezpieczonego w masowych rozruchach spo∏ecznych,
2) w wyniku pope∏nienia przez ubezpieczonego
czynu wype∏niajàcego ustawowe znamiona
umyÊlnego przest´pstwa,
3) 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,
4) 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 niezdolnoÊç do pracy,
5) w wyniku samookaleczenia lub usi∏owania pope∏nienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
6) 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´ oraz w wyniku schorzeƒ spowodowanych nadu˝ywaniem
ww. substancji,
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7) 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.

UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
§ 18
Prawo do Êwiadczenia z tytu∏u wystàpienia niezdolnoÊci do pracy przys∏uguje ubezpieczonemu.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡
§ 19
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) orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego
do orzekania niezdolnoÊci do pracy,
4) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia
zasadnoÊci roszczenia – na ˝yczenie
PZU ˚ycie SA.
2. PZU ˚ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia na
podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1
lub kieruje ubezpieczonego na komisyjne badania lekarskie.
3. PZU ˚ycie SA ponosi koszty powo∏ania i funkcjonowania komisji lekarskiej.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach majà zastosowanie ogólne warunki
ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz
inne stosowne przepisy prawa.
§ 21
1. Niniejsze ogólne warunki wchodzà w ˝ycie
z dniem 6 paêdziernika 2004 roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych poczàwszy od 6 paêdziernika 2004 roku.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y
zatwierdzone uchwa∏à nr UZ/407/2004 Zarzàdu

PZU˚ 7947/2
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Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ na ˚ycie
SA z dnia 6 paêdziernika 2004 roku.

