OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO
SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM

Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,
kod warunków WKGP30 (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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Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek Êmierci ubezpieczonego
spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym
Kod warunków: WKGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE

szych ogólnych warunkach ubezpieczenia
w takim samym znaczeniu.

§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje
si´ do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek Êmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym, 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) nieszcz´Êliwy wypadek – przypadkowe,
nag∏e, niezale˝ne od woli ubezpieczonego
i stanu jego zdrowia, gwa∏towne zdarzenie
wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, b´dàce
wy∏àcznà oraz bezpoÊrednià przyczynà
zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
PZU ˚ycie SA,
2) okres odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA
–
czas
trwania
odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego wyznaczony przez daty poczàtku
i koƒca odpowiedzialnoÊci,
3) polisa – dokument potwierdzajàcy zawarcie
umowy
pomi´dzy
ubezpieczajàcym
a PZU ˚ycie SA oraz warunki tej umowy,
4) rocznica polisy – ka˝dà kolejnà rocznic´
okreÊlonego w polisie poczàtku ubezpieczenia,
5) umowa – umow´ ubezpieczenia zawieranà
na wniosek ubezpieczajàcego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia i potwierdzonà polisà,
6) uposa˝ony – podmiot wskazany na piÊmie
przez ubezpieczonego jako uprawniony do
otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci
ubezpieczonego,
7) wypadek komunikacyjny – nieszcz´Êliwy
wypadek wywo∏any ruchem pojazdów na
drodze, w którym ubezpieczony bra∏ udzia∏
jako uczestnik ruchu bàdê kierowca, z tym
˝e „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane sà zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiàzujàce przepisy prawa o ruchu drogowym.
2. Je˝eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia
nie stanowià odmiennie, okreÊlenia, które zosta∏y zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, u˝ywane sà w niniej-

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç ubezpieczonego spowodowanà wypadkiem komunikacyjnym, zaistnia∏ym w okresie odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA.
§5
PZU ˚ycie SA wyp∏aca w przypadku Êmierci
ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym Êwiadczenie w wysokoÊci okreÊlonej
we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej
polisà jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu Êmierci.

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.
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.
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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.

ODSTÑPIENIE OD UMOWY
§ 10
1. Zasady odstàpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego sà zgodne z zasadami przyj´tymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
2. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego
skutkuje odstàpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie
skutkuje odstàpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 11
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.

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
§ 14
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna si´ zgodnie z zasadami przyj´tymi
w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 15
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) up∏ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed∏u˝enia,
5) up∏ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
dodatkowego,
6) up∏ywu okresu, za jaki przekazano sk∏adk´ – w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia
dodatkowego,
7) rozwiàzania 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 ODPOWIEDZIALNOÂCI
PZU ˚YCIE SA
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 16
§ 12
1. WysokoÊç sumy ubezpieczenia okreÊlona jest we wniosku o zawarcie umowy, potwierdzona polisà i jest równa
wysokoÊci sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym.
2. WysokoÊç sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez
ca∏y czas trwania umowy.

SK¸ADKA
§ 13
1. WysokoÊç sk∏adki okreÊla PZU ˚ycie SA w zale˝noÊci od
wysokoÊci sumy ubezpieczenia i wysokoÊci Êwiadczenia,

PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki wypadku komunikacyjnego, 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 lub usi∏owania 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,
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c) który nie posiada aktualnego badania technicznego
lub innych dokumentów warunkujàcych dopuszczenie do ruchu,
5) gdy ubezpieczony by∏ w stanie nietrzeêwoÊci, pod
wp∏ywem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych
w rozumieniu obowiàzujàcych przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii, a spowodowa∏o to zaistnienie
wypadku komunikacyjnego,
6) w wyniku samookaleczenia, usi∏owania pope∏nienia
albo pope∏nienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
7) w wyniku chorób i stanów chorobowych nawet takich,
do ujawnienia których dosz∏o w sposób nag∏y.

UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
§ 17
1. Prawo do Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci ubezpieczonego
spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym 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.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡

czyn´ Êmierci,
5) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia, w szczególnoÊci dokumentacj´
potwierdzajàcà okolicznoÊci wypadku komunikacyjnego – na ˝yczenie PZU ˚ycie SA.
2. PZU ˚ycie SA decyduje o zasadnoÊci roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
§ 19
1. Prawo do Êwiadczenia przys∏uguje, o ile z medycznego
punktu widzenia istnieje normalny zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi´dzy wypadkiem komunikacyjnym
a Êmiercià ubezpieczonego.
2. Prawo do Êwiadczenia przys∏uguje, je˝eli Êmierç ubezpieczonego nastàpi∏a w ciàgu 12 miesi´cy od daty wypadku komunikacyjnego i w okresie odpowiedzialnoÊci
PZU ˚ycie SA.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach majà zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne
przepisy prawa.
§ 21

§ 18
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 przy-

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 listopada 2005 roku i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia, zawieranych poczàwszy od 1 listopada
2005 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone uchwa∏à nr UZ/388/2005 Zarzàdu Powszechnego
Zak∏adu Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA z dnia 27 wrzeÊnia
2005 roku.

Prezes Zarzàdu
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ
na ˚ycie Spó∏ka Akcyjna

Wiceprezes Zarzàdu
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ
na ˚ycie Spó∏ka Akcyjna

Jerzy Kochaƒski

Krzysztof Rosiƒski

PZU˚ 7436
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