POVvSZECHNY ZAKŁAD UREZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GR UPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA
SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM
§1

i

Nin ejsze ogólne ,varunki slosuje się do umów dodalkov:ego grupowego ubezpieczenia na wypadek tiwalego inwaliditwa
spO\vodowanogo nieszczęśtiv-.,ym wypadkiem.
§2

Użyte w ogą1nych warunkach ubezpieczenia ok1eśłenia oznaczają;
1) PZU ZVCIE Powszechny Zakład Ubozp.ocze,, na Ż�ie Spółka Akcyjna,
2) ubezpieczenie podstawowe - ubezpieczenie grupow3 na wypadek śmierci I doiycie TYP FIRMA,
3) ubei:pleczony - osobę fizyczną, objętą ubezpieczer,iem w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ub82pieczenia,
4) ubezpi�czaJący - pOdmiot (zakład pracy, slowuzyszenie, organizacja itp.} zawierający umowę ubezpieczenia
z PZU ZYCIE i obowi�zany do opłacania składek,
5) nieszczęśliwy wypadek - nagle zdarzet1ie wywołane przyc.zyną zewnętrzną, w nas1ępstwie któmgo ube--2:ph�czony,
niezależnie od swej wołi. doznał trwałego inwalidztwa,
6) całkowite trwafc Inwalidztwo - uszkodzenie ciała osoby obezpieczonoj, spov,odowane nieszczęśliwym wypadkiem,
które siało się przyczy,,ą c.atkowitej i trwalej niezd'oh.ości do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie.
i
n:eprzerwan e przez okres co najmniej 12 mios ęcy oraz zaliczenia ubezpieczonego do I grupy inwalidzkiej przez
Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrud1lienia.
7) częściowe trwale inwallcb:tv,o - uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej. spowodowa,,e nieszczęśliwym wypadkiem,
które polega na fizycznej utracie o,ganu(ów) wymier i onych w tabeli (§ 3 ust. 2) lub całkowitej •.1tracie władzy w tyrn
organie(ach;.
§3

1. Z lylulu umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia. na wypadek trwałego inwatidzlwa spowodowanego
,,iaszczęśliwym wypadkiem, PZU ŻYCIE w�•placa ubezpieczonemu:
·) 100% aktualnej w dniu wy�•dku sumy ubezpioczerfa dodalkowego, jeżeli ubezpieczony doznał całkowitego hwatego
i1lwalidztwa w rozumien iu 11ini ejszvch warunków.
2) określony w labełi {ust. 2) procent aklualnej w cln u wypadku S(1my ubezpieczenia dodalk◊wego, jeżeli ubezpieczony
doznał cięściowego tr.valogo 11,walidztwa.
2. Z lytulu częśc i owego trwałego inwalidzlwa PZU Ż'YCIE •1,yplaca świa(Jczen e za następu,ące rodz.aje uszkodzenia ciała:

RODZAJ USZKODZENIA CIAt.A

�-

Utrato końctyny górnej
Utrata przodromionia
Utrata ręki

�
Utrata palco u ręki

WŁĄCZAJĄC

pr'tOO.ramię , ręl<ę, palce
•Ql<Q, palce
poJoo

Utrata kcl uk8
Utrata wszystkich palców u ręki

-

Utrata kończyny doln&j
Utrata podudzia
Utrata stopy
Utrata palca u stopy

podudzio. stopę, pałce
stopę. po.lee

palco

PRAWE

LEWE

%SUMY
UBEZPIECZENIA
70%.

%SUIAY
UBEZPIECZENIA
60%
55%

65%
60%

50%
7%, za ka7.d;• palec
20%
50%
75%
60%
50%
3% za każdy palec

25%

Utrata wszystkich palców u stopy
Całkowita utrata w210k'u

100%

Utrnta wzroku w Jednym oku
Całkowita utrata mowy

30%
100%

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPJECZEŃNA ŻYCIE S.A.

3. Jeżeli ubezpieczony udowodni swoją lewo,ęczność, przy utracie lewej kockzyny górnej, 1-Gwsgo przedrarnienia, lewej ręki
będą miały zastosowanie pcdiln.e wyżej p<0ocmcwe wtrtości sumy vb1n�picczenia należne za utratę p,awej kofte7.yily
górnej, prawego p,zedramiA11ia lub prawej ręki.
4. Z tytułu częściowego lrwalogo inwalidztwa PZU ŻYCIE wypłaca świadczenie za kaidy rodzaj uszkodzenia ciała,
wym ieniony w ust. 2. z tym żo maksymalnie do 200% auualoej w dnill wypadku sumy ubezpieczen ia dodatkowego.
5. Wypta1a świadczenia w wysokoSci 100% lub więcej ęl(tuah1ej w dniu wypadko smny ubezpieczQnia dodatkowego
powoduje \•,ygaśnięcie umowy dodatkowego ubezpieczenia zawartej według niniejszych ogólnych warunków
ubezp ieczenia.
6. Jeżełi ubezpieczony jes.1 uptav:niony do 9trzymywanta Swiadczenia z tylulu calkowilego tiwatego inwalidztwa i z 1-y1u1u
częściow&go trwa.lego inwalk:lzlwa. PZU ZVCIE wypłaca większą z kwot.
§4
Jeżeli ube z�')ieczo;iy w w�•n'ku nieszczęśliwego wypadku zmarł, to świ adczenie z t;r1t11u umcwy <:!'odalkcwego ubezpiecze11ia
na wypadek 1,walego inwalidztwa nie przysiuguje.
i

§S

1
Jeżeli ubezp ieczony ol rzymal świadczenie 2 lylulu n niejsmj umowy dodal •<0wego
ubezpieczenia, a naslępnie w wy1liku
doznanych obrażeń ciała zmarł. 10 wysokość świadczenia 2 tylulu ubezpieczeni a podslawowego zosta:e pomniejszona
o kwotę wypłaconą z tytt1lu umowy dodatkow0:-go ube;:piectenia zawartej na podstawie niniejszych warunków ogólnych.

§6
Świadc1.enia z tytułu t rwałego inwalidztwa zostaną wyplaCOM, jeżeli :
i
1) n eszczęśliwy wypadek miał miejs-ce w okresie obowiązyv:ania umowy ubezp!ocze-nia zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków,
2} trwale inwalidztv�·o spowodowłtne nieszczęśli wym w-,padk em nastąpiło przed upływem 180 dni od daty wypadku.
§7

1. PZU żVCIE nio ponosi cdpowieclzialności z tytułu umowy dodatkowego ubezpiecze11ia, ieżeli nieszczęśliwy wypadek
zaistniał:
1) podczas prowadzenia poia,zdu mecMnicznego lub innego poj,azdu przez ubezpieczonego. jeżeli ul::ezp ieczooy nie
po$1adat odpowiedniego prawa jazdy lub innyCll dokumentów uprm\lTliają(...-yCh do prowadzenia danego pojazdu
(określonych w Kodeksie drogowym),
2} podczas p,owadze,,ia pojazdu mecł,anicznego tub Innego pojazdu przez 1,1bezploczonego w stanie nielfzetwcści.
3; w wyniku wypadku spowodowanego przez ubezl)eczonego w stanie nietrze!wości.
4) w zwi qzkv l: p0pel,f enicm I\Jb ueilow3ni0m po:,elnieni<" pr7A7 uhł?zpieczoneoo umyślne<;o przestępslwa lub
wykroczenia,
5) w zw iązku
z usi lo,vaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobó;stwa,
i
6) w wyn ku samookaleczen ia się ubezpieczonego,
7) w wyniku zat,lJCia spowodowa,-.ego spożywaniem alkoholll, utywa.-niem narkotykó.-t lub innycłl środków Qdurza,ących
Oł'a2 umyślnego lladużycia tekćw,
8) w wyniku i w związku z leczeniem lub zabiegami lc,czniczym i, bez względu na to przez kogo były wykonane, chyba
że chodziło
o lec::zonle bezpośrednich naslępstw nieszczęśliwego wypadku,
i
9} w wyn ku 1,1prawiania niebezpiecznych sportów. tj. spa(k>chroniarstwa. lotniarsiwa, wspinaczki wysokogórskiej.
wspinaczki skałkowej, speleologi i. sportów inotaowych i motorowodnych. boksu. zapasów oraz spo11ów walki
(1,p. karate, kick•box'.ng, judo. taekwon<IO, kung-fu. aikido),
10) w wyniku dvalal'l wojennych.
2. Ubezpieczonemv nie prr;sluguje prawo do ś••tiadczonia z 1ylulu ni niejszej umowy do<h\11<0\vego ubezpieczenia, jezeh
lrwale inwalidztwo zos1afo spOwodowane jakąkolwiek ::ho:obą, w tym W'jStępującą nagle (np. zawal serca., wylew krwi.
udar mózgu).

§8

1. Umowa dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek llwalego inwalidztwa spowodowanego r11Qszczęśliwyrn
wypadkiem może być zawarta tylko jodnoc;:eśni& z urnową ubezpieczeni a podslawowe,go.
2, Zawarc ie 1,1mowy dodatkowego ubezpieczenia p::>twie1dza się w polisie gene,alnej oraz w polisach Jednostkowych.
§9

1. PoczE'!tkowa s1.1�a ubezpieczenia dodatkowego grupowego 11a wypadek trwałego inwalidztwa sp0wodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem rćw(la jest sumie ubezpieczenia podstawowego, z tym ż:e nie może być wyższa niz
100.000 złotych (sio tysięcy zloly Cł•i2. Suma ubezpieczenia dodatkzywego i składka 2:a ubezpieczenie dodatkow& wzras,aJą w każdą rocznicę polis>•
proporcjonalnie do wzrostu sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym.
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§ 10
1. Wysokość składki ustala się na podstawie ta·�•fy w zaleioośei od określonej w umowi e sum�, ubezpioczer1ia
dodatkowego.
2. Składka za dodatkcr,.ve ubezpieczetlie płatna jest jednoczgśfli& ze skiadką za ubezpieczenie podstawowe,
3. Obowiązek opłaty składek ustaje z końcem okresu ubezpieczenia podstawowego lub z kor'lcem okresu wypowicdz<rnia
umowy(§ 11) lub z dniem vl';gaśnlęcia umo-.•;y (§ 12),
§I 1
Umowa dOdatkowego ubezpieczenia może być Vl'/pov,'iedziana przez ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowied2:enia, a wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.

•

§ 12
1. Umowa dodall<owego ub&zpieczenia wygasa:
1) z Chwilą :i:miany ubezpieczenia podstawowego na bezs-kladkowe ze zredukowaoą sumą ubezpieczenia,
2) v, dniu złożenia vvniosku c wykup ube2:pieczenia podstawowego,
3; z upływem tn:ech miesięcy od daty wymagalności pe,wszej zaległej składki za ubezpieczenie podstawowe lub
ubezpieczeni e dodatkowe.
4) w rocznicę polisy przypadającą w roko kalendarzowym w k16rym ubezpieczony kci\czy 65 rok życia,
5) "" dniu wyplaly świadczenia okrecślonego w § 3 usl. 5.
2. Wpłacone Składki nie podlegają zwrotowi.
§·3
1. W razie rneszczęś!iwego wypadkll ,.1be2:pieczony jost obO„lii'jzany:
1) s1arat się o złagodzenie skutków wypadku przez nie2wlocz.ne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu przez
lekarzy leQ:eniu,
.
2) poinformować PZU ZYCIE o zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku,
3) umoZliwić PZU ŻVCIE zaslęg11ięcie informacji odnoszących się do okoliczności ,1ieszczęśliwego wypadku,
w szczególności u lekarzy, któtzy 1rnd ube2:pieczonym sprawowali lub nadal sprawutą opiekę lekarską,
4) poddać się obserwacf krnicznej lub badaniu przez lekarzy wskazanych przez PZU ZVCIE.
2. Jeżech ubezpieci:ony umyślni e nie wykonał obowiązkqv, wymiernonych w ust. 1, a. miało 10 wpływ na ustale nie
okol1cz11ośei wypadku lub wysokości śwk1dC7.enia. PZU ZVCIE ,noże odmów;ć wyplaly świadczenia lub Je zmniejszyć .
§ 14
Ubezpieczo,w, występując na i;::iśmle do PZU ŻYCIE z ros�zeniem z '>'hJlo omowy dodatkowego ube::z:pieczenia, ma
obowiązek %:!l::tc2yć-:
I) zaśw,adczeni a lekarskie lub orzecze11ie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatcudnienia o proceoci e trwałego inwalidztwa
i niezdolności do p:acy lub zaliczeniu do grupy inwalid2kiej,
2) dokładnie wypełniony formularz zg!OS2enia nieszczęśliwego wypadku,
3) pe lis, jednostkową ubezpieczenia.

•

§ 15
PZU ŻVCIE dacyduje o uznaniu inwal dziwa i jego stopniu na p:>dstawie o'48Czenia powctanej przez Siebie komisji lekarskie,,
uwzg!ędn!ając 1)ostanowienia zawar1e w § 3 ust 2 niniejszych ogólnych warunków doda1kowego ubezpie czenia.
§ 16
1. Prawo do świadczenia z tytułu umowy dodattc:owego ubazpiecze-,,ia mote być przyznane po stwierdzeniLI, że islnioje
związek przyczynowy pomiędzy nleszeżęśliwym wypadkiem a lf'Nalym inwalidztwem.
2. T,wafe inwatid:rnvo lfSlala się niozwtoczn,e po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniom zalecooego przez teka,z.a
leczenia usprawniającego. a w razie dlu±szego leczenia najpófniej w 24 miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza
zmiana stopnia trwałego inwalidztwa (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości
świadczenia.
3. Przy ustala11iu trwałego inwalidztwa nie l)ierze się pod uwagę rOdzaju pracy lub czyni,oś-ci \'fl/konywanych przez
ubezpieczonego.
4. W razie ulra.ty lub uszkodzenia organu lub narządu. ktćr�·ch funkcjo przed wypadkiem byty już upośledzone wskutek
samoistnej choroby lub lrwałego inwalidzl\•ta, trwale inwalidztwo okteśl.a s,ę w wysokości różnicy między stopniem
tr,'latego inwalidztwa właściwym dlai do.nogo organu lub narządu po nieszczęśliwym wypadku, a stopniem trwałego
inwalidztwa isloiej�cym beZPośredn c przed oieszczęśliwym wypadkiem.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogółnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia
podstawowego.
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§18

1. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 15 lulego 1997 roku i maJą tastosowanie do umów zawartych po tej
dacie.
2. Niniejsze ogólne. warunki ubezpieczenia zoslaty zalv,ierdzone uchwalą Nr 13 Zan:ąd\1 Powszechnego z.a�tadu
Ube2:P1eczeń no. Zycie S.A. z dnia 5 lute-go 1997 roku.

•

•
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