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OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

§,
Niniejsze ogólne warunki stosujfł się do umów dodatkowego grupowego ub0zpiaczenia na wypadek nietdołnoSci do pracy.

§2

Utyte w ogólnych warunkach ubczpieczeoia Określenia oznaczają:
I\ PZU ŻYCIE - Pows1-echny Zakład Ubczpiec,eń na Życia Spółka Akcyjna,
2} ubezpieczenie p odstawowe - ubezpieczenie gfupowe na wypadek śl'nierci i dożycie TYP FIRMA,
3) ubezpieczający - podrrno1 {zakt;1:rl p1aey, stowa,zys�ef)ie, organizacja itp.) zawier,:'l:jący umowę ubezpieczenia
z PZU ŻYCIE i ot.>owiązany do opłacania �kładek,
i
4) ubezpieczony - ooobą fizyczną, ob1ętą ubezpieczeniAm ·w rowmion u oinie1s.aych ogólnych wanmków tJbe2pi-ec2:enia.
5) niezdolność do pracy - całkowitą i 11watą mezdolnoSć do wykonywan;a jakiejkolwiek pnu.y zarobkowej w dowolnym
zawodzie, bęrt;icą rfłzultalem wypadku łub chofOby.
§3
I. Z tytutu umo\•,y dodatkov ,,•ego gru�X>wego ubezpiecziAnia na wypadek niezdolności do pracy PZU ŻVCIE przejmuje
obowiąz�k optacania sktadck za ut>elpi�czenie pod$tawowe i ubezpieczenia dodalkowe, naletnych za okres
mezdolr.ości do pracy dtuisty niż !.Zcść mies ięcy.
2. PZU ŻYCJE przejmie obowiązAk opłacania sldadck od pie,v,s.zej wymagalnej składki PO sześciu miesiącach niezdolności
do prac>/.
§4

1. PZU ŻYCIE nie pr1.�jmie obov-•iązku oplac�nia skradell, j��e!i mezdolność do pr3cy powstała w wyniku:
1) ou,alerl ciała doznanych luh choroby ujawnionej przęd dalą zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
2) prowadze1,1c. pojłtzdu rnechanicznogo 11,b inneoo pojazd,u p rzez ubezpi�zonego, jAżeli obe-2:pieczony nie posładal
odpowiednie-go prawa jazdy fut; innego dokument11 1mrawniającego do ptowadlenia danego pojazdu (okre$lor1ych
w KoOękSie drogowym),.
3) prowadzenit:ł pojin:du meehąnicinego f1,11;l ionęgo poja,du przez ubazpiecionego ,.., stanie niet,zeźwości,
4) wypadku spowodowanego prz�z ubeipieczonego będącego w stanie nielrzeżwoSd,
5) popc-lflienia lub usi1owariia popełnienia pr1.e1, ube1.pieczonego um)'ślneyo przestępstwa,
t:i) usiłowania popotnicnia p,zei ut>ezplectonego samobójstwa,
7) samookaleczer"lia się ubezpieczonego,
8) z. atrucia sr:-owodowanl:!90 spotyw3niem alkohollJ, uiywamern narkotyków k•b ir"lnych środków odurzających orat:
urny�1nego nadużycia leków,
9} uszkodze!\ia data spO\\•odowanego leczeniem ora1, tabieg�mi łeczniczyrm. bez względt.1 na to przez kogo t;ySy
v,ykon.:\nc-, ch'yb� że chodzlto o leczenie bezpoSrednich następstw nieszczęśliwego ,•1ypadku,
10) uprawiania niebe1.piecznych sportów, lj. spac.lochrornarstwa, loIni�rstwa, wspinaczki wysokogórskiej, W$pin.:1.c:zki
skałkowttj, spBl4łologii, spor1óv: motorowych i motorowodnych,
11) d1ioła11. wo:ennych.
2 . PZU ŻYCIE flie pricjr)'liC obowiązku opłacania sklac1Ak, j�7eli:
·o nietdolno&ć do pf.icy powstt1.łt1. w okresie piervl'szych sze�cio miesięcy od daty pociątku dodalkowego vbe1.pieczcnia.
chyba że powstała ona w V.'Ynjku nieszcz ·ęSliwego wypadku,
2) utJezpieczony nię wystąpi do PZU ŻYCtE z roszczonicfn 2 tytułu umowy dodatkowego ubezpiec2;enia na wypad0k
,,i�'idol,ioSci do pracy w ciągu dzfewiędu miesięcy od daty powsta,lia tej niezdolnoś<'.,i.
§5
i
1. Zawarcie 1Jmowy dodatkowego ubezp eczenia potwie•d�a się w polisie g�nel'alnej oraz w polisach jednostkowych.
2. Umowa dodatknwAgo ornriowe-oo ubezpieczenia na wypadek niezdolności .do p,aey moic być iawarta tylko
jcdnocześ1ue z umową ubezpieczania podstawowego .
3 . Ok,e$ ubczpi�Ci!Jnia dodalkowego równy jA$t okteSO\vl ubezpieczenia podslawowego z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2.
4. OkrAs 1Jbezpieczonia (.lodatkowc. go ko1Sczy się najpóżniej:
1 j z końcem l)kre&u ubezpieczenia podstawowego,
2) w rocznicę polisy pc,;ypadającą w r:oku k.ileo<Jt.1,iowyru, w którym ubezpier-1.ony kori czy 60 rok życia.
§6
1. Wysokość sklildl<i ustata ::;1ę na µud::1lawie taryfy.
2. !;kładka ,a docl�tkowe ubezp,ec2e1,uł Jest płatna 1ednocze�n1A ze sktadką za ubozpiecierne podstawowe, w zalezno::.ci
od aktual,,ej .�\uny ubezpiC."czcnio.
3. Obowiązek opl:uy składek ost�je z kol'lc.e,n okre-su vbei:µ1eczema dodatkowego, z kori.ccm ok resu ubezp1aczenla
polłstawuwego, z koń<:�m okresu wypowiedz.cni.a(§ 7) lub z dni�:m wygaśnięcia umowy(§ 10).

§7

Umowa dodatkowego ubezpieczenia może być.�wiedtiana przez ubezpiec,::ającego w każdym et.asie z uchowaniem
trzymiesięcznego okresu wyp owiedzenia.
§8
1. Ubezpieczony, występuj ąc na piśmie do PZU ŻYCIE z roszc-zeniAm z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia, rna
obowiązek zał ączyć zaświadczenia lekarskie lub orz�tenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zah\Jdnicnia o niezdolności do
pracy.

2. Po prze jęciu przez PZU ŻYCIE opiaty -s�tadek, ubezpieczony - na żądania PZU ŻYCIE - m� obowi ązek dostarczać
2aświadczenia o ciągtości niAzdoloości do pracy.
3. Jeżeli ub�zpieczo11y nie dostarczy wymaganych zoświadczeń albo odzyska zdolność do p<)djęcla jakiejkolwiek pracy,
wszystkie skta.dki naletne u<l tego tam1inu są opłacane przez ubezpiecza jącego zgodnie z ogólnymi wHrunkomi
uhszpiec.tenia podstawowego i ubez piecze1) dodatkowych.

§9
1. PZU ŻYCIE Zcf.St(zcga sobia praWo do zlecania - na własny koszt - badui'1 lekarskich ma ią cycl1 na celu potwie(dzenitt;
1) cr.y ubezpieczon y utracił zdolność do pracy, w (Ozumienio niniejszych warunków1
2) ciągłości nietdolności do pro.cy.
?.. Wynik badania lektuskicgo dec yduje o przejęciu lub k,ontynuow aniu prZAZ PZU ŻYCIE op\aty składek za ubezpiecteniA
p0dstawowe i ubezpieczenia dodatkowe.
§ 10

1. Umowa dodatkowego ut:>eipieczenl� wygasa:
i
1) z C1)wilą zm any ubezpiectania pod$lawowego na hAzskladkowe zC zredukowa.oą·surn ą uhezpiecz.eoia,
2} w dniu ,;łożenia \'/niosku o wyku p ubezpieczenia pod::;!awowcgo,
3) z uptywern trzech miesięcy od daty wymagalności pierwszej zalegtej sktadk.i za ubez pieczenie pod�tawowe lub
ubezpieClcnie dodatkowe.
2. Wpłacone okładki nie podlegają zwrotowi.

§,,

W sprawach nie urogolowany<..'l\ w ninie jszych vtl:lrunko.c-h ogóh,ych mają iastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia
podslawowegl).
§ 12
1. NiniejSZA ogólnę war\lnki ub�.cpieczenia wchodzą w życic: z dniem IS lutego 1997 roku i ma jq zu-:;tosowaniA do umóv1
zawartych po tej da_cie.
2. Niniej SZe ogólna warunki ubezpieczenia zostały zatwiArdzone uchwałą Nr 12 Z0tządu Powszechne go Zakładu
Ubt!t picczeń na Życic S.A. 1. dnia 5 lutego 1997 roku.

