POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN NA ŻYCIE S.A.

OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI
W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Niniejsze ogólne warunki S!osuje się cło u,nów dodatkowgo gtupowego • bezpi
• .1 e cze11ia na wypadek śmieroi \'t wyniku
nieszczęśl iwego wypadk u.
§2
U2yle w ogćlnych warunkach obezpiecze11ia ckreślen·a oznaczajti:
1) PZU ŻVCIE - Powszechny 2aklad Ubezpieczer� na Życie Spółka Akcyjna,
2) ubezpieczenie podstawowe - grupowe ubezpieczenie na wypadek śl'niercj i dożycie TYP FIRMA.
podmio1 (zakład ipracy, stowarzys:!enie. organizacja itp,) zawierający umowę ubozpi&czenia
::n ubezpieczający
z PZU ŻYCIE i obowiązany do opłacan a składek,
4} ubezpieczony - osobę fizyczną, objętą ubczpieczen em "I rozumieniu ninie1szych ogćtnych warunków ubez_pieczenia,
5) uposatony - osobę lizyczną, prawną lub podmiot nie p:,s1adając;• osobowości prawnej. wyznaczoną na piśmie pn:ez
ubezpieczonego, jako uprawnioną do otrzyman a Swiadci.enia w przypadku jego śmierci.
i
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Z tyl':Jlu umQ\•,·y dodatkowego gropowego ubezpieczen a na wypadek śmierci w wyniku nie:szczęśJiwego wypadku,
PZU ZVCIE wypłaca uposażooemu dodalkowe świadczenie w wysokości 100% aktualnej sumy ubezpieczenia podstawowego.
i
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Za ,,ieszczęśliwy wypadek objęty ,.1bezp ecz0nlem uwaia się nagle zdarzenie wywola1,e przyczyną zewnęttzną,
w następstwie którego ubezpieczony, nie:,;a1eżnie od swej woli. zmarł, z zastrzei(-miem § 5.
§5
1. PZU ŻVCIE nie 'A,yplaci świadc:,;enia z lytułu umowy dodal.kowcgo u be�f)ieczenia, jeżeli nioozczę.śliwy wypadek zaist.oial:
1} podczas prowadzenia pojazdu mechan czoego k1b innego pojazdu 1)rzez 1.1bezp
eczonego, J8Żeli ubezpieczo1w oie
,
i:u�śil\r.leat odpowied,,iogo p,awa jazdy lub i,�nogo <:lolttimcntu upmwnioje)cego do prow;:idzenia (Jw 11:11:Jo µujaz.t.fu
(Określonych w Kodeksie drogowym),
2) podczas prowadzenia pojazd1.1 mechanicz11&go lub nnego pojazdu przez 1..1be;,;pieczonogo w sianie nieltzeżwości.
3) w wyniko wypadku sp0>.vodowanego przez ubezpieczonego w stanie 1,ielr.l&źwoś-ci,
4) w zwi<1zku i: popełnieniem ll1b usito·Naniem popElrnenia prze? ub&zpieczonego umyśhlego przeslępstwa lub
wykroczenia.
5) w związku ;,; popelnieniern lub usilo•Nan em pcpelr',ienia przez ubezpieczonego samobóJStwa,
6) w wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego,
7) w wyl'tiku zatrucia spO\vodowaoego spoż>-waniem alk•:>hOlu, używaniem natkot>•k6w lub innych środków odun;ających
oraz urr1yślr)890 nadużycia leków,
8) w wyniku i w związ.ku z leczeniem tub zabiegami lec!niczymi, bez względu na to przez kogo były wykooane, chyba
że chodziło o lec?.enie bezpośtednioh następstw nioozczęśhwego wypadku.
9) w wyniku uprawiania nieb&zpiecznych sportów. tj. spadochroniarsiwa. loh'ti arslwa, wspinaczki wysokogórskiej.
wsphrncz.ki sk�•tkov:ej. speleolog!I, sportów motorow,ch i motorowodnych,
10) w wyniku dzi ałali wojennych.
2. PZU ŻYCIE nie wypłaci świadczenia z tytułu umowy ,clojalkowego ubeipieczenia, jeżeli śmierć była spowodowana
zawalem serca, wylewem krwi, udarem oraz wszelkimi innymi chombami. w tym wys1ępującymi nagle.
§6
1. Umowa dodatkowego ubezpieczenia moi!:& b>•ć 7.awarta tylko jedooc.ześnie z umo·,vą ubcr'.lpie,czenia podstawowego.
2. Zawarcie umowy dodat;<o·.vego ubezpieczenia potv:ierdza się w polisie geooralnej oraz\'/ polisach jednoslkowych.
§7
1. Wysokość sktadki ustala się na podstawie taryfy.
2. Składka za dodalkowe 1.1bezpieczenle płatna jest jeclnocwśnte ze skladl<ą za ut.azpioczenie podstawO\ve w zalł:!żności
od aktualnej sumy ubezpieczenia.
3. Obowiązek opiaty s}(ladek ustajo 2: korlcem okresu ubezpie-czenia podstawO\vego, z korlcem okresu wypowiedzen·a
umowy (§ 8) tub z. dniem wygaśnięcia umowy (§ 9),
§B

Umowa dodalkO\vego ubezpiecze nia moie być wypowiecfzima prze-z ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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1. Umowa dodalkowego ubezpiecze1)ia wygasa:
1} z chwilą zmlilllY ubezpieczenia pcdstawoweg.o na 1,e�ktadkowe ze zredukov,•aną surną ot)ezpieczenia.
2) w dniu ztożenla wniosku o wykup ubez.pieczenia podstawow&go.
3) z uptywem trzech miesięcy od daty w>•magalności pierwszej zaległej Składki za 1.1bezpioczenie podstawowe lub
ubezpieczenie dodatkowe,
4) w roczt1icę polisyi przypadającą 'N roku kalendarzowy1n, w którym ubezpieczony koflczy 65 rok życia.
2. Wpłacone składki n e podlegają zwro1owi.
t10

W sprawach nie uregulowanych ,,..., niniejszych ogólnych warunkach mają :zastosowanie ogólne wan.mki ubezpieczenia
pods1awowego.
§ 11

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w t>•(ie z dniem 15 lutego 1997 -roku i mają zastosowanie do umów
zawartych po tej dacie.
2. Niniejsze ogólne. warunki ubezpieczenia zostały zaI-,,ierdzone uchwalą Nr 11 Zar2ądu Powsi.echoego Zakładu
Ube::z:p ieczeń na Zytfe $. A. z dnia 5 IuIe,go 1997 roku.
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