Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek leczenia szpitalnego
Kod warunków: LSGP40

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTÊPOWANIE
DO UBEZPIECZENIA

§1
§6
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego 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 okreœlenia
oznaczaj¹:
1) choroba – stan organizmu polegaj¹cy na nieprawid³owej
reakcji uk³adów lub narz¹dów na bodŸce œrodowiska
zewnêtrznego lub wewnêtrznego powoduj¹cy koniecznoœæ leczenia szpitalnego,
2) leczenie szpitalne – leczenie stacjonarne stanów nag³ych, w których odroczenie w czasie pomocy medycznej
mo¿e skutkowaæ utrat¹ zdrowia albo utrat¹ ¿ycia lub leczenie stanów, w których nie mo¿na uzyskaæ celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego,
3) pobyt w szpitalu – ca³odobowy pobyt ubezpieczonego
w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwaj¹cy nieprzerwanie d³u¿ej ni¿ 3 dni,
4) przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie – przeciêtne
miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw
og³aszane przez GUS, wed³ug stanu wynikaj¹cego
z ostatniego og³oszenia opublikowanego przed 1 grudnia
poprzedniego roku kalendarzowego,
5) szpital – zak³ad lecznictwa zamkniêtego przeznaczony
do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego.
2. Je¿eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowi¹
odmiennie, okreœlenia, które zosta³y zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, u¿ywane s¹
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim
samym znaczeniu.

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta
wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo
w dowolnym momencie jej trwania z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta
pod warunkiem przyst¹pienia do niej wszystkich ubezpieczonych objêtych ubezpieczeniem podstawowym.
§7
1. Ubezpieczony wraz z przyst¹pieniem do ubezpieczenia
podstawowego przystêpuje do ubezpieczenia dodatkowego,
o ile razem z umow¹ ubezpieczenia podstawowego funkcjonuje umowa ubezpieczenia dodatkowego.
2. Rezygnacja ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego
oznacza jednoczesn¹ rezygnacjê z ubezpieczenia podstawowego.

CZAS TRWANIA UMOWY
§8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym ¿e je¿eli jest zawierana pomiêdzy rocznicami polisy,
zostaje zawarta na okres do najbli¿szej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed³u¿ona
na kolejne okresy roczne, o ile obowi¹zuje umowa ubezpieczenia podstawowego i ¿adna ze stron nie postanowi inaczej,
z tym ¿e oœwiadczenie wyra¿aj¹ce wolê nieprzed³u¿enia
umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno byæ z³o¿one do wiadomoœci drugiej strony na piœmie na
30 dni przed up³ywem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia
dodatkowego zosta³a zawarta.
§9

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3

W przypadku przed³u¿enia umowy ubezpieczenia dodatkowego
na kolejny okres nie jest wymagane ponowne z³o¿enie deklaracji
przyst¹pienia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

ODST¥PIENIE OD UMOWY
§4
§ 10
Zakres ubezpieczenia obejmuje wyst¹pienie nastêpuj¹cych
zdarzeñ w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA:
1) pobyt w szpitalu spowodowany chorob¹,
2) pobyt w szpitalu spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem.

ŒWIADCZENIA Z TYTU£U UMOWY
§5
1. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie za ka¿dy dzieñ pobytu
w szpitalu w wysokoœci 0,5% sumy ubezpieczenia, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli pobyt w szpitalu jest pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczêœliwym wypadkiem i rozpocz¹³ siê nie
póŸniej ni¿ w okresie 14 dni po dniu zajœcia nieszczêœliwego
wypadku, PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie za ka¿dy dzieñ
pobytu w szpitalu w wysokoœci 1% sumy ubezpieczenia
w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu.
3. Wysokoœæ nale¿nego œwiadczenia ustalana jest na podstawie wysokoœci sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu pobytu
w szpitalu.

1. Zasady odst¹pienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego
s¹ zgodne z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie
skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego
s¹ zgodne z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna,
al. Jana Paw³a II 24, 00-133 Warszawa, zarejestrowana
w S¹dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydzia³
Gospodarczy, KRS 0000030211, NIP 527-020-60-56, wysokoœæ
kapita³u zak³adowego: 295 000 000,00 z³, kapita³ wp³acony
w ca³oœci

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 19
§ 12

1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest we wniosku o zawarcie
umowy w poni¿szych granicach i potwierdzona polis¹ lub indywidualnym
potwierdzeniem:
1) suma minimalna – 4-krotna wysokoœæ przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia,
2) suma maksymalna – 50.000 z³,
z tym, ¿e nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu
podstawowym.
2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez ca³y czas trwania
umowy.

SK£ADKA
§ 13
1. Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ¯ycie SA w zale¿noœci od wysokoœci sumy
ubezpieczenia, czêstotliwoœci op³aty sk³adek oraz liczby, struktury wiekowej, p³ciowej i zawodowej osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia.
2. Wysokoœæ sk³adki obowi¹zuj¹ca w umowie ubezpieczenia dodatkowego
okreœlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polis¹ lub
indywidualnym potwierdzeniem.
3. Sk³adka przekazywana jest wraz ze sk³adk¹ za ubezpieczenie podstawowe.

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ¯YCIE SA
§ 14
Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna
siê zgodnie z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 15
1. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego koñczy
siê w dniu zaistnienia jednej z okolicznoœci:
1) zakoñczenia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU ¯ycie SA oœwiadczenia o odst¹pieniu przez
ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) up³ywu 1 miesi¹ca, licz¹c od koñca okresu, za który zosta³a przekazana ostatnia sk³adka na ubezpieczenie dodatkowe, z zastrze¿eniem ust. 2,
4) up³ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed³u¿enia,
5) up³ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwi¹zania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje
wznowiona z zachowaniem ci¹g³oœci odpowiedzialnoœci w przypadku
uzupe³nienia zaleg³oœci w przekazywaniu sk³adek przed up³ywem trzeciego miesi¹ca zaleg³oœci.

WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
PZU ¯YCIE SA
§ 16
W okresie pierwszych 30 dni, licz¹c od pocz¹tku odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ jedynie z tytu³u pobytu w szpitalu spowodowanego leczeniem nastêpstw
nieszczêœliwego wypadku zaistnia³ego w okresie odpowiedzialnoœci
PZU ¯ycie SA.
§ 17
PZU ¯ycie SA wyp³aca ubezpieczonemu œwiadczenie maksymalnie za 90 dni
pobytu w szpitalu w ka¿dym okresie kolejnych 12 miesiêcy, trwaj¹cym miêdzy
rocznicami polisy.
§ 18
Je¿eli nieszczêœliwy wypadek mia³ miejsce przed pocz¹tkiem odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego, œwiadczenie z tytu³u
pobytu w szpitalu spowodowanego nastêpstwami tego wypadku bêdzie
wyp³acone w wysokoœci okreœlonej w § 5 ust. 1.

1. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u pobytu w szpitalu,
który rozpocz¹³ siê przed pocz¹tkiem odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA
w stosunku do ubezpieczonego lub koniecznoœæ którego powsta³a:
1) w wyniku dzia³añ wojennych, aktów terroru, katastrof powoduj¹cych
ska¿enie promieniotwórcze, chemiczne b¹dŸ biologiczne oraz udzia³u
ubezpieczonego w masowych rozruchach spo³ecznych,
2) w zwi¹zku z pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia przez ubezpieczonego czynu wype³niaj¹cego ustawowe znamiona umyœlnego przestêpstwa,
3) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
a) je¿eli ubezpieczony nie mia³ uprawnieñ okreœlonych w stosownych
przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) je¿eli ubezpieczony by³ w stanie po u¿yciu alkoholu albo w stanie
nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych,
substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii,
4) gdy ubezpieczony by³ w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii, a spowodowa³o to koniecznoœæ pobytu w szpitalu,
5) w wyniku samookaleczenia lub usi³owania pope³nienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
6) bezpoœrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spo¿yciem alkoholu, u¿yciem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii, u¿ycia œrodków farmakologicznych bez
wzglêdu na zastosowan¹ dawkê oraz w wyniku schorzeñ spowodowanych nadu¿ywaniem ww. substancji,
7) w wyniku uszkodzeñ cia³a spowodowanych leczeniem oraz zabiegami
leczniczymi lub diagnostycznymi, bez wzglêdu na to, przez kogo by³y
wykonane, chyba ¿e chodzi³o o leczenie bezpoœrednich nastêpstw
nieszczêœliwego wypadku,
8) w wyniku padaczki, z wy³¹czeniem padaczki objawowej bêd¹cej objawem innej choroby, oraz wszelkich zaburzeñ psychicznych, zaburzeñ
zachowania, nerwic i uzale¿nieñ,
9) w wyniku chorób spowodowanych obni¿eniem odpornoœci organizmu
w przebiegu zaka¿enia wirusem HIV,
10) w zwi¹zku z leczeniem i zabiegami stomatologicznymi, chyba ¿e wynikaj¹ one z koniecznoœci leczenia obra¿eñ doznanych w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
11) w zwi¹zku z wykonywaniem badañ lekarskich, dodatkowych badañ
medycznych s³u¿¹cych ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badañ
diagnostycznych nie wynikaj¹cych z zachorowania, badañ dawców
narz¹dów (z wyj¹tkiem pobytów zwi¹zanych bezpoœrednio z pobraniem narz¹du) oraz obserwacji na wniosek s¹du,
12) w wyniku usuwania ci¹¿y, ci¹¿y – chyba ¿e zdiagnozowano ci¹¿ê
wysokiego ryzyka, porodu – chyba ¿e zdiagnozowano poród o przebiegu patologicznym, po³ogu – chyba ¿e zdiagnozowano komplikacje
po³ogu stanowi¹ce zagro¿enie dla ¿ycia kobiety oraz w wyniku leczenia niep³odnoœci,
13) w zwi¹zku z wykonywaniem operacji kosmetycznych lub plastycznych,
w tym operacji zmiany p³ci, z wyj¹tkiem operacji niezbêdnych do usuniêcia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zaistnia³ych lub choroby
nowotworowej wykrytej w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA,
14) w zwi¹zku z rehabilitacj¹, z wyj¹tkiem pierwszego pobytu w szpitalu
w celu rehabilitacji koniecznej do usuniêcia bezpoœrednich nastêpstw
nieszczêœliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, ¿e pobyt
ubezpieczonego w szpitalu, zwi¹zany – odpowiednio – z tym samym
nieszczêœliwym wypadkiem albo t¹ sam¹ chorob¹, bezpoœrednio poprzedzaj¹cy rehabilitacjê objêty by³ odpowiedzialnoœci¹ PZU ¯ycie SA,
15) w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub uprawiania sportów
o ryzykownym charakterze, takich jak: sporty walki, sporty motorowe
i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i ska³kowa,
speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzêtem umo¿liwiaj¹cym oddychanie pod wod¹, skoki do wody, skoki na linie (ang.
bungee jumping).
2. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u pobytu w:
1) hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach dla
przewlekle chorych, zak³adach opiekuñczo-leczniczych oraz zak³adach pielêgnacyjno-opiekuñczych,
2) zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególnoœci w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych
oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych,
3) oœrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddzia³ach
rehabilitacyjnych, z wyj¹tkiem pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14,
4) oddzia³ach dziennych
oraz innych nie wymienionych z nazwy zak³adach opieki zdrowotnej nie
przeznaczonych do udzielania œwiadczeñ w zakresie leczenia szpitalnego.
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UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA

Prawo do œwiadczenia z tytu³u pobytu w szpitalu przys³uguje ubezpieczonemu.

prowadz¹cego – w przypadku, o którym mowa w § 21 pkt 2,
5) inne dokumenty niezbêdne do stwierdzenia zasadnoœci roszczenia –
na ¿yczenie PZU ¯ycie SA.
2. PZU ¯ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji,
o której mowa w ust. 1.

WYKONANIE ZOBOWI¥ZAÑ

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20

§ 21
Ubezpieczony mo¿e zg³osiæ roszczenie o wykonanie zobowi¹zania:
1) niezw³ocznie po zakoñczeniu pobytu w szpitalu,
2) w trakcie pobytu w szpitalu, po 30. lub 60. dniu tego pobytu.

§ 23
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach maj¹
zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.

§ 22
§ 24
1. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania wnioskuj¹cy sk³ada do
PZU ¯ycie SA:
1) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
2) deklaracjê przyst¹pienia,
3) kartê informacyjn¹ leczenia szpitalnego – w przypadku, o którym mowa w § 21 pkt 1,
4) dokument potwierdzaj¹cy rozpoznanie choroby, wydany przez lekarza

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie z dniem
10 sierpnia 2007 roku i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych pocz¹wszy od tej daty.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹
nr UZ/344/2007 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 17 lipca 2007 roku.

Wiceprezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Miros³aw Koz³owski

PZU¯ 7974/1
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