Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek
œmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy
Kod warunków: WPGP40

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek œmierci
ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy 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 okreœlenie
oznacza:
wypadek przy pracy – nieszczêœliwy wypadek, który
nast¹pi³ podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego zwyk³ych czynnoœci albo poleceñ prze³o¿onych w ramach ³¹cz¹cego ubezpieczonego z ubezpieczaj¹cym stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego,
w ramach którego ubezpieczaj¹cy op³aca sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
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.

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

ODST¥PIENIE OD UMOWY
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje œmieræ ubezpieczonego spowodowan¹ wypadkiem przy pracy zaistnia³ym w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA.

§ 10
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
ŒWIADCZENIA Z TYTU£U UMOWY
§5
PZU ¯ycie SA wyp³aca w przypadku œmierci ubezpieczonego
spowodowanej wypadkiem przy pracy œwiadczenie w wysokoœci
okreœlonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polis¹
lub indywidualnym potwierdzeniem jako odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu œmierci.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTÊPOWANIE
DO UBEZPIECZENIA

§ 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.

SUMA UBEZPIECZENIA

§6

§ 12

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.

Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest równa wysokoœci sumy
ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym.

SK£ADKA
§ 13

§7
1. Ubezpieczony wraz z przyst¹pieniem do ubezpieczenia
podstawowego przystêpuje do ubezpieczenia dodatkowego,
o ile razem z umow¹ ubezpieczenia podstawowego funkcjonuje umowa ubezpieczenia dodatkowego.

1. Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ¯ycie SA w zale¿noœci od wysokoœci sumy ubezpieczenia i wysokoœci œwiadczenia, czêstotliwoœci przekazywania sk³adek oraz liczby, struktury wiekowej, p³ciowej i zawodowej osób przystêpuj¹cych do
ubezpieczenia.

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

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.

sportów motorowodnych, nart wodnych, windsurfingu, surfingu,
kitesurfingu, nurkowania ze specjalistycznym sprzêtem umo¿liwiaj¹cym oddychanie pod wod¹, raftingu, ¿eglarstwa, baloniarstwa,
bungee jumpingu, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa, speleologii, sportów hipicznych, wspinaczki
wysokogórskiej i ska³kowej, snowbordingu, narciarstwa, zorbingu
i sportów walki.

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 ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ¯YCIE SA
§ 16
PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki wypadku przy pracy,
który powsta³ przed pocz¹tkiem odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w stosunku
do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku dzia³añ wojennych, aktów terroru lub udzia³u 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,
c) który nie posiada aktualnego badania technicznego lub innych
dokumentów warunkuj¹cych dopuszczenie do ruchu,
4) gdy ubezpieczony by³ w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii, a spowodowa³o to zaistnienie wypadku przy
pracy,
5) w wyniku samookaleczenia, usi³owania pope³nienia albo pope³nienia
przez ubezpieczonego samobójstwa,
6) podczas wykonywania przez ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji
lub uprawnieñ wymaganych przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawa,
7) w wyniku rekreacyjnego uprawiania niebezpiecznych sportów:
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UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA
§ 17
1. Prawo do œwiadczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego spowodowanej
wypadkiem przy pracy przys³uguje uposa¿onemu w ubezpieczeniu
podstawowym.
2. Œwiadczenie nie przys³uguje osobie, która umyœlnie przyczyni³a siê do
œmierci ubezpieczonego.
3. W stosunku do uposa¿onego stosuje siê zasady przyjête w ubezpieczeniu
podstawowym.

WYKONANIE ZOBOWI¥ZANIA
§ 18
1. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania wnioskuj¹cy sk³ada
do PZU ¯ycie SA:
1) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
2) deklaracjê przyst¹pienia,
3) akt zgonu ubezpieczonego,
4) kartê zgonu albo – je¿eli jej uzyskanie nie jest mo¿liwe – dokumentacjê
medyczn¹ stwierdzaj¹c¹ przyczynê œmierci,
5) inne dokumenty niezbêdne do stwierdzenia zasadnoœci roszczenia,
w szczególnoœci dokumentacjê Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
stwierdzaj¹c¹ zaistnienie wypadku przy pracy – na ¿yczenie
PZU ¯ycie SA.
2. PZU ¯ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji,
o której mowa w ust. 1.
§ 19
1. Prawo do œwiadczenia przys³uguje, o ile z medycznego punktu widzenia
istnieje normalny zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy wypadkiem
przy pracy a œmierci¹ ubezpieczonego.
2. Prawo do œwiadczenia przys³uguje, je¿eli œmieræ ubezpieczonego
nast¹pi³a w ci¹gu 12 miesiêcy od daty wypadku przy pracy i w okresie
odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 20
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach maj¹ zastosowanie
ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 21
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 11 lipca 2007 roku.
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