OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK SPECJALISTYCZNEGO LECZENIA

Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek specjalistycznego leczenia, kod warunków LCGP30 (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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Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek specjalistycznego leczenia
Kod warunków: LCGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek specjalistycznego leczenia zawieranych jako umowy ubezpieczenia
dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia
oznaczają:
1) ablacja – zabieg wykonywany w warunkach szpitalnych
za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca,
2) chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby
nowotworowej za pomocą co najmniej dwóch leków
przeciwnowotworowych lub leków hamujących układ
odpornościowy znajdujących się w grupie leków L01 lub
L04 według klasyfikacji ATC, podawanych drogą pozajelitową w warunkach szpitalnych,
3) kardiowerter/defibrylator – urządzenie elektroniczne z
funkcją detekcyjną i defibrylacyjną wszczepiane w warunkach szpitalnych chorym, którzy mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego
zatrzymania krążenia,
4) radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego w warunkach szpitalnych,
5) rozrusznik serca – (stymulator serca, kardiostymulator)
urządzenie elektroniczne służące do pobudzania rytmu
serca, wszczepiane do ciała chorego w warunkach
szpitalnych,
6) terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową
interferonu w warunkach szpitalnych jako metoda
leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
typu C.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim
samym znaczeniu.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA specjalistycznego leczenia tj.:
1) chemioterapii albo radioterapii,
2) terapii interferonowej,
3) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora,
4) wszczepienia rozrusznika serca,
5) ablacji.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY
§5
PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku specjalisty-

cznego leczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
aktualnej w dniu:
1) podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii
i terapii interferonowej,
2) podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego,
3) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika
serca lub wykonania ablacji.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTĘPOWANIE
DO UBEZPIECZENIA
§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo
w dowolnym momencie jej trwania.
§7
1. Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci
ubezpieczeniem podstawowym, którzy w dniu złożenia
deklaracji przystąpienia nie ukończyli 64. roku życia.
2. Osoby spełniające wymogi określone w ust. 1 stanowią
grupę.
3. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta,
jeżeli w grupie liczącej:
1) od 3 do 15 osób – deklaracje przystąpienia złoży 100%
grupy,
2) od 16 do 100 osób – deklaracje przystąpienia złoży co
najmniej 75% grupy,
3) powyżej 100 osób – deklaracje przystąpienia złoży co
najmniej 60% grupy.
§8
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego
na kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji
przystąpienia.

CZAS TRWANIA UMOWY
§9
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy,
zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej,
z tym że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia
umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres
powinno być złożone do wiadomości drugiej strony na piśmie
na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego
są zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego
skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie
skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 11

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
PZU ŻYCIE SA
§ 16

1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są zgodne
z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.

W okresie pierwszych 90 dni, licząc od początku odpowiedzialności
w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA nie ponosi
odpowiedzialności za specjalistyczne leczenie.

SUMA UBEZPIECZENIA

Odpowiedzialność PZU Życie SA nie obejmuje specjalistycznego leczenia,
które rozpoczęło się przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA
w stosunku do ubezpieczonego.

§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie
umowy w poniższych granicach i potwierdzona polisą:
1) suma minimalna – 1-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia,
2) suma maksymalna – 10-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas trwania
umowy.

SKŁADKA
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy
ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek oraz liczby, struktury
wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego
określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.

§ 17

§ 18
1. W przypadku wypłacenia przez PZU Życie SA świadczenia z tytułu:
1) chemioterapii albo radioterapii,
2) terapii interferonowej,
3) wszczepienia kardiowertera/ defibrylatora,
4) wszczepienia rozrusznika serca,
5) ablacji,
odpowiedzialność PZU Życie SA wygasa w zakresie tego specjalistycznego leczenia.
2. PZU Życie SA wypłaca jedno świadczenie w przypadku radioterapii lub
chemiooterapii.

UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA
§ 19
Prawo do świadczenia przysługuje ubezpieczonemu.

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
§ 20

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna
się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 15
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy
się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez
ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu 1 miesiąca, licząc od końca okresu, za który została
przekazana ostatnia składka na ubezpieczenie dodatkowe,
z zastrzeżeniem ust. 2,
4) rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym
ubezpieczony kończy 65. rok życia,
5) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzedłużenia,
6) upływu okresu za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji
ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
7) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
8) rozwiązania umowy ubezpieczenia.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje
wznowiona z zachowaniem ciągłości odpowiedzialności w przypadku
uzupełnienia zaległości w przekazywaniu składek przed upływem
trzeciego miesiąca zaległości.

PZUŻ 7982

1. Zgłaszając roszczenie o wykonanie zobowiązania wnioskujący składa do
PZU Życie SA:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
2) deklarację przystąpienia,
3) dokumentację medyczną potwierdzającą specjalistyczne leczenie,
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia –
na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji,
o której mowa w ust. 1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach mają
zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.
§ 22
1. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2006 roku
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych począwszy od
1 listopada 2006 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą
nr UZ/336/2006 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie SA z dnia 7 września 2006 roku.
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