OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
SPOWODOWANEGO ZAWAŁEM SERCA
LUB KRWOTOKIEM ŚRÓDMÓZGOWYM

Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca
lub krwotokiem śródmózgowym, kod warunków TZGP30 (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

Numer zapisu

1. Przesłanki wypłaty świadczenia

§
§
§
§
§
§
§

2 OWU*
4 OWU
5 OWU
11 OWU
15 OWU
16 – 18 OWU
19 OWU

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty świadczeń
lub ich obniżenia

§
§
§
§

2 OWU*
13 – 14 OWU
17 – 18 OWU
19 OWU

*w
 definicji zawału serca, wypłata świadczenia nie jest warunkowana koniecznością pojawienia
się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego zawa∏em serca lub krwotokiem Êródmózgowym
kod warunków TZGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si´
do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawa∏em serca lub krwotokiem Êródmózgowym jako umowy ubezpieczenia dodatkowego
do umów wskazanego przez PZU ˚ycie SA grupowego ubezpieczenia na ˝ycie zwanego ubezpieczeniem
podstawowym.

§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

§2
1. U˝yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia
okreÊlenia oznaczajà:
1) zawa∏ serca — martwic´ cz´Êci mi´Ênia sercowego spowodowanà nag∏ym zmniejszeniem dop∏ywu krwi do tej cz´Êci mi´Ênia sercowego. Rozpoznanie musi byç potwierdzone
∏àcznie:
a) wystàpieniem znamiennego wzrostu poziomu troponiny,
b) pojawieniem si´ patologicznego za∏amka
Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem),
c) pojawieniem si´ nieistniejàcych wczeÊniej
globalnych lub regionalnych zaburzeƒ
kurczliwoÊci mi´Ênia sercowego w badaniach obrazowych,
2) krwotok Êródmózgowy — wynaczynienie
krwi do tkanki mózgowej,
3) trwa∏y uszczerbek na zdrowiu — trwa∏e, nie
rokujàce poprawy uszkodzenie danego organu, narzàdu lub uk∏adu, polegajàce na fizycznej utracie tego organu, narzàdu lub uk∏adu
lub upoÊledzeniu jego funkcji.
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.
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§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystàpienie u ubezpieczonego trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawa∏em serca lub krwotokiem Êródmózgowym zaistnia∏ym w okresie odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA.
§5
1. PZU ˚ycie SA wyp∏aca Êwiadczenie w przypadku
wystàpienia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
w wysokoÊci 4, 3, 2 albo 1% sumy ubezpieczenia
aktualnej w dniu zawa∏u serca albo krwotoku
Êródmózgowego za 1% trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu.
2. WysokoÊç Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
okreÊlona jest przez ubezpieczajàcego we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona w polisie.

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.
2. Osoby spe∏niajàce wymogi okreÊlone w ust. 1
stanowià 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
§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.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 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:
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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.

SK¸ADKA
§ 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.

POCZÑTEK I KONIEC
ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU ˚YCIE SA
§ 13
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna si´ zgodnie z zasadami
przyj´tymi w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 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) up∏ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia
dodatkowego w przypadku jej nieprzed∏u˝enia,
6) 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.

1.

2.

UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
§ 15
Prawo do Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego zawa∏em serca lub krwotokiem Êródmózgowym przys∏uguje ubezpieczonemu.

3.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡
§ 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) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia
zasadnoÊci roszczenia — na ˝yczenie
PZU ˚ycie SA.
2. PZU ˚ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia
z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu oraz jego stopniu (procencie) na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, orzeczenia wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie wyników zleconych przez siebie badaƒ medycznych.
3. PZU ˚ycie SA pokrywa koszty orzekania przez
wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz
koszty zleconych przez siebie badaƒ medycznych.
§ 17
1. Prawo do Êwiadczenia przys∏uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny
zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi´dzy zawa∏em serca albo krwotokiem Êródmózgowym
a trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego.
2. Prawo do Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego przys∏uguje maksymalnie za 100% trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego jednym
zawa∏em serca albo krwotokiem Êródmózgowym.
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4.

5.

6.

7.

§ 18
Stopieƒ (procent) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakoƒczeniu leczenia
usprawniajàcego i okresu rehabilitacji.
Je˝eli po 4 miesiàcach od daty zawa∏u serca lub
krwotoku Êródmózgowego leczenie usprawniajàce i okres rehabilitacji nie zosta∏y zakoƒczone,
PZU ˚ycie SA kieruje ubezpieczonego do lekarza
orzecznika w celu wydania orzeczenia oraz ewentualnie zleca badania medyczne i wyp∏aca bezspornà cz´Êç Êwiadczenia.
W przypadku, gdy lekarz orzecznik nie jest w stanie okreÊliç ostatecznego stopnia (procentu)
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, PZU ˚ycie SA
kieruje ubezpieczonego powtórnie do lekarza
orzecznika, z tym ˝e nie póêniej ni˝ w 24. miesiàcu od daty zawa∏u serca albo krwotoku Êródmózgowego, w celu okreÊlenia ostatecznego stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.
W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu
lub uk∏adu, który przed zawa∏em serca albo krwotokiem Êródmózgowym by∏ uszkodzony wskutek
samoistnej choroby lub przebytego urazu, a ma
to wp∏yw na ustalenie aktualnego stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, stopieƒ
(procent) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu ustala
si´ na podstawie analizy jako ró˝nic´ stanu danego organu, narzàdu lub uk∏adu przed zawa∏em
serca albo krwotokiem Êródmózgowym a stanem
istniejàcym po zawale serca albo krwotoku Êródmózgowym.
Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu stosuje si´ Tabel´ norm
oceny procentowej trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, stanowiàcà za∏àcznik do ogólnych warunków
ubezpieczenia.
Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu nie bierze si´ pod uwag´
rodzaju pracy ani czynnoÊci wykonywanych przez
ubezpieczonego.
Po ustaleniu stopnia (procentu) trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu póêniejsza zmiana, zarówno w przypadku polepszenia, jak i pogorszenia, nie daje podstawy do zmiany wysokoÊci
Êwiadczenia.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 19
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.

PZU˚ 7948
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§ 20
1. Niniejsze ogólne warunki wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 grudnia 2003 roku i majà zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych poczàwszy
od 1 stycznia 2004 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y
zatwierdzone uchwa∏à nr UZ/432/2003 Zarzàdu
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ na ˚ycie
SA z dnia 26 listopada 2003 roku.

