OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA
SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

§ l
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje sii:: do dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nicszczi:śliwym wypadkiem.

§2
Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określer1iu oznaczaj::i:
I) PZU ŻYCIE S.A. - Powszechny Zakład Ub ezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
2) ubezpieczenie podstawowe
grupowe ub ezpieczenie na życie z funduszem
inwestycyjnym BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ ,
3) ubezpieczający - podmiot zawierajacy uml)W<:
ubezpieczenia podstawowego
dodatkowego,
4) ubezpiecrony - osobc:, która przystapila do ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego,
5) nieszczęśliwy wypadek• nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewn<:trzna, niezależne od
woli ubezpieczor,ego,
6) całkowite trwale inwalidztwo • uszkodzenie ciała ubezpieczonego, spowodowane
nieszczc:śliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i calkowitn niezdolnością do pracy w
jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji przez okres co najmniej 12.
micsi�cy,
7) a4,ściowe trwale inwnliditwo , uszkodzenie ciała ubezpieczonego, spowodowane
nieszczc:śliwym wypadkiem, które polega na fizycznej utracie organu lub organów
wymienionych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia lub na całkowitej utracie
władzy w cym organie lub organach.

§3
I. Z tytułu ubezpieczenia dodatkowego PZU iYClli S.A. wypłaca ubezpieczonemu:
I) 100 % aktualnej sumy ubezpieczenia, jeżeli ubczpicaony doznał całkowitego trwałego
inwalidztwa,
2) określony w tabeli procent aktualnej sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doina!
czi:ściowego trwałego inwalidztwa.
2. Z tytułu czcściowego trwałego inwalidztwa PZU ŻYCIE S.A. wypłaca �wiadczcnie za
nasu:pującc rodzaje uszkodzeń ciała w wysokosci:

I)
RODZAJ USZKODZENIA :•.
CIAŁA
Utrata kończyny górnej
Utrata przedramienia
Utrata ręki
U trata paka u ręki
Utrata kciuka
Utrata wszystkich palców u ręki
Utrata kończyny dolnej
Utrata podudzia
Utrata stopy
Utrata palca u stopy
Utrata wszystkich palców u-stopy·
Całkowita utrata wzroku
Utrata wzroku-w.jednym_okn '
Całkowita utrata mowy
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2) jeżeli ubezpieczony udowodni swoją leworc:czność, przy utracie lewej ko1'iczyny górnej,
lewego p rz edramienia, lewej ręki będą miały zastosowanie podane wyżej procentowe
wartości sumy ubezpieczenia należne za utratę prnwej kończyny górnej, prawego
przed rnmienia lub prawej ręki,
§4

L \Vypłacone świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w okresie obowiazywania
ubc:zpit:<.:zenia podstawowego nie mogą. przekroczyć łącznie 200 % aktualnej sumy
ubezpieczenia,
2, Wypłacenie 200 % aktualnej sumy ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie ubezpieczenia
dodatkowego,
3. Wypłacenie świadczenia z tymlu jednego zdarzenia w wysokości co najmniej 100 % aktualnej
sumy ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie ubezpieczenia dodatkowego.
4, Jeżeli ubezpieczony jest uprawniony d� otrzymania świadczenia z tytułu całkowitego
trwałego inwalidztwa i z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa, PZU ŻYCIE S.A, wypłaca
większ,t z kwot.
§5

Jeżeli ubezpieczony w '.vyniku nieszczęśliwego wypadku zmarł, to świadczenie z tytułu
dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa nic przysługuje,
§6

PZU ŻYCIE S.A, nie ponosi odpowiedzialn
ości za trwale inwalidztwo spowodowane
nieszczc:śliwym wypadkie1n, jeżeli nieszczęśliwy wyp
adek miał miejsce:
I) przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia
dodatkowego,
2) wskutek .darzenia spowodowanego pnez
ubezpieczonego w scanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków lub innych śrndków odun
ajiicych,
3) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego,
jeżeli ubezpieczony nie miał kwalifikacji
określonych w pczepisach o ruchu drogowym,
uprawniających do prowadzenia danego
poja z du lub edy ubezpieczony był w stanie po użyc
iu alkoholu,

3) w miesiacu, w którym ubezpieczony ukończył 65. rok życia, z tym że nie później niż z
.upływem ostatniego dnia okresu, za jaki dokonano potrąceń z tytuł u ochrony
ubezpieczeniowej,
4) z up ływem ostatniego dnia okresu, za jaki dokonano potrące1't z tytułu ochrony
ubezpieczeniowej w przypadku rezygnacji ubezpiec.-zonego z ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialność PZU ŻYCIE S.A. z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w stosunku do
danego ubezpieczonego ulega zawieszeniu w przypadku gdy ubezpieczony wystf1pił
z
wnioskiem o zawieszenie ochrony ubezpie:zeniowej.
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§ 12.
\V razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczo:1y jest obowiązany:
I) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej
i zaleconemu przez lekarzy leczeniu,
2) umożliwić PZU ŻYCIE S.A. zasięgnięcie informacji odnoszacych się do okoliczności
nieszczęśliwego wypadku, w szczególności u lekarzy, którzy nad ubezpieczonym
sprawowali lub nadal sprawują opiekę lekarską,
3) poddać się obserwacji klinicznej lub ba:!aniu przez lekarzy wskazanych przez PZU ŻYCIE

S.A.

§ 13
Ubezpieczony, występując na piśmie do PZU ŻYCIE S.A. z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia
dodatkowego, ma obowiązek przedstawić:
I) deklarację uczestnictwa oraz deklaracje zmian,
2-) zgłoszenie podstawowe oraz zgłoszenie trwałego inwalidztwa spowodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem wypełnione zgodnie z v,,'.ymogami PZU ŻYCIE S.A.,
3) dokumentacje medyczna pmwietdzaj'lc� istnienie trwnleg-0 inwalidztwa;
4) inne dokumenty - na życzenie PZU ŻYCIE S.A.
§ 14
l. PZU ŻYCIE S.A. decyduje o uznaniu trwałego inwalidztwa na podstawie dokumentacji, o
której mowa w § 13.
2. \Y./ razie wątpliwości co do zasadności roszczenia PZU ŻYCIE S.A. kiernje ubezpieczonego
na komisyjne badania lekarskie. Orzeczenia powołanej przez siebie komisji lekarskiej
uwzględniają postanowienia zawarte w § � ust. 2.
3. PZU ŻYCIE S.A. ponosi kosz�y powołania i funkcjonowania komisji lekarskiej.
§ 15
I. Prawo do · świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego może być przyznane po
srwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczc:śliwym wypadkiem a
trwałym inwalidztwem.
2-. Trwałe inwalidztwo powinno być ustalone niezwłocznie po zakończeniu leczenia z
uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego. Po ostatecznym
ustaleniu trwąlego inwalidztwa, jego ewentualna póiniejsza zmiana (polepszenie lub
pogorszenie) nie daje podstaw do zmiany wysokości świadczenia.
J. Przy ustalaniu trwałego inwalidztwa nic bierze sie pod uwagę rodzaju pracy lub czynności
wykonywanych przez ubezpieczonego.

4. W razie utrnty lub uszkodzenia organu , narządu lub układu, którego funkc je przed
wypadkiem były już upośledzone, procent trwałego inwalidztwa określa się w wysokości
różnicy między stopniem trwałego inwalidztwa właściwym dla danego org anu lub narz ądu
po nicszczc:śliwym wypadku a stop niem trwałego inwalidztwa ismiej;:i cym bezpośrednio przed
nieszczęśliwym wypadkiem.
§ 16
j
y
W sprawach nieuregulowan ch w ninie szych ogólnych warunkach ubezpieczenia maja
zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego.
§ 17
j
I. Ninie sze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 25 marca 1999 r. i maj ą
zastosowanie do umów zawart ych po tej dacie.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwal ą Nr UZ/88-obie g/99
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 25 marca 1999 r.

