OGÓLNE WARUNKI
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO
SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem, kod warunków ZKGP30 (OWU), dotyczą podstawowych warunków umowy
ubezpieczenia.
Informacja stanowi integralną część OWU i wynika z art. 17 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Lp. Rodzaj informacji

Numer zapisu

1. Przesłanki wypłaty świadczenia
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2 OWU
4 OWU
5 OWU
12 OWU
17 OWU
19 OWU
20 OWU
21 OWU
22 OWU

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty świadczeń
lub ich obniżenia
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§

2 OWU
14 – 15 OWU
16 – 18 OWU
21 OWU
22 OWU

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek z∏amania koÊci przez ubezpieczonego
spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem
Kod warunków: ZKGP30

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje
si´ do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek z∏amania koÊci przez ubezpieczonego spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem, 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
okreÊlenia oznaczajà:
1) nieszcz´Êliwy wypadek – przypadkowe,
nag∏e, niezale˝ne od woli ubezpieczonego
i stanu jego zdrowia, gwa∏towne zdarzenie
wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, b´dàce
wy∏àcznà oraz bezpoÊrednià przyczynà
zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
PZU ˚ycie SA,
2) z∏amanie koÊci – oznacza przerwanie ciàg∏oÊci niezmienionej patologicznie tkanki
kostnej, w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.

2. Je˝eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia
nie stanowià odmiennie, okreÊlenia, które zosta∏y zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, u˝ywane sà w niniejszych ogólnych warunkach w takim samym
znaczeniu.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje z∏amania koÊci
przez ubezpieczonego, okreÊlone w § 5, spowodowane nieszcz´Êliwym wypadkiem, zaistnia∏ym
w okresie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.
§5
1. PZU ˚ycie SA z tytu∏u umowy wyp∏aca w przypadku z∏amania koÊci nast´pujàce Êwiadczenia
w wysokoÊci okreÊlonego w tabeli procentu
sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu nieszcz´Êliwego wypadku:

Lp. Rodzaj z∏amania
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Jednej albo kilku koÊci nadgarstka
KoÊci strza∏kowej (izolowane, bez z∏amania koÊci piszczelowej, w miejscu innym ni˝ nasada dalsza)
Jednej albo kilku koÊci Êródr´cza
Jednej albo kilku koÊci Êródstopia
Mostka
Izolowane z∏amanie rzepki
Trzech albo wi´kszej iloÊci ˝eber
Jednej albo obu koÊci nosa
Jednej albo kilku koÊci st´pu z wy∏àczeniem koÊci pi´towej i skokowej
¸opatki
Obojczyka
W obr´bie twarzoczaszki z wy∏àczeniem koÊci nosa i z´bów
Nasady dalszej koÊci ramiennej lub nasady bli˝szej koÊci promieniowej, lub nasady bli˝szej koÊci ∏okciowej
Nasady bli˝szej koÊci ramiennej
Trzonu koÊci ∏okciowej lub trzonu koÊci promieniowej
W obr´bie sklepienia i podstawy czaszki
Nasady dalszej koÊci ∏okciowej lub nasady dalszej koÊci promieniowej
Nasady dalszej koÊci piszczelowej lub nasady dalszej koÊci strza∏kowej
Nasady dalszej koÊci udowej lub nasady bli˝szej koÊci piszczelowej lub rzepki
(z wy∏àczeniem izolowanego z∏amania rzepki)
KoÊci pi´towej lub koÊci skokowej
KoÊci tworzàcych miednic´ (z wy∏àczeniem koÊci guzicznej)
Jednej albo obu koÊci paliczków kciuka
Jednego albo kilku trzonów kr´gu kr´gos∏upa w odcinku szyjnym lub piersiowym, lub l´dêwiowym
Trzonu koÊci piszczelowej albo obu koÊci podudzia
Trzonu koÊci ramiennej
KoÊci udowej – w obr´bie nasady bli˝szej lub szyjki, lub trzonu

% sumy ubezpieczenia
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
15%
15%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25%
30%
40%
40%
50%
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ZAWARCIE UMOWY I PRZYST¢POWANIE
DO UBEZPIECZENIA

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 11

§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo˝e zostaç zawarta
wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego
albo w dowolnym momencie jej trwania.
§7
1. Do ubezpieczenia mogà przystàpiç ubezpieczeni obj´ci
ubezpieczeniem podstawowym, którzy w dniu z∏o˝enia
deklaracji przystàpienia nie ukoƒczyli 64. roku ˝ycia i którzy
nie otrzymali wczeÊniej Êwiadczeƒ z tytu∏u z∏amania koÊci
w przypadkach i w wysokoÊci okreÊlonej w § 18.
2. Osoby spe∏niajàce wymogi okreÊlone w ust. 1 stanowià
grup´.
3. Umowa mo˝e zostaç zawarta, je˝eli w grupie liczàcej:
1) od 3 do 15 osób – deklaracje przystàpienia z∏o˝y
100% grupy,
2) od 16 do 100 osób – deklaracje przystàpienia z∏o˝y
co najmniej 75% grupy,
3) powy˝ej 100 osób – deklaracje przystàpienia z∏o˝y co
najmniej 60% grupy.
§8
W przypadku przed∏u˝enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres nie jest wymagane ponowne z∏o˝enie
deklaracji przystàpienia.

1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego sà zgodne z zasadami przyj´tymi 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
§ 12
1. WysokoÊç sumy ubezpieczenia dodatkowego okreÊlona
jest we wniosku o zawarcie umowy w poni˝szych granicach i potwierdzona polisà:
1) suma minimalna – 2-krotna wysokoÊç przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia,
2) suma maksymalna – 10-krotna wysokoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, z tym ˝e nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu
podstawowym.
2. WysokoÊç sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez
ca∏y czas trwania umowy.

CZAS TRWANIA UMOWY
SK¸ADKA
§9
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na
1 rok, z tym ˝e, je˝eli jest zawierana pomi´dzy rocznicami
polisy, zostaje zawarta na okres do najbli˝szej rocznicy
polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed∏u˝ona
na kolejne okresy roczne, o ile obowiàzuje umowa
ubezpieczenia podstawowego i ˝adna ze stron nie
postanowi inaczej, z tym ˝e oÊwiadczenie wyra˝ajàce
wol´ nieprzed∏u˝enia umowy ubezpieczenia dodatkowego
na kolejny okres powinno byç z∏o˝one do wiadomoÊci
drugiej strony na piÊmie na 30 dni przed up∏ywem okresu,
na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego zosta∏a
zawarta.

ODSTÑPIENIE OD UMOWY
§ 10
1. Zasady odstàpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego sà zgodne z zasadami przyj´tymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
2. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odstàpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie
skutkuje odstàpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

§ 13
1. WysokoÊç sk∏adki okreÊla PZU ˚ycie SA w zale˝noÊci od
wysokoÊci sumy ubezpieczenia, cz´stotliwoÊci przekazywania sk∏adek oraz liczby, struktury wiekowej, p∏ciowej
i zawodowej osób przyst´pujàcych do ubezpieczenia.
2. WysokoÊç sk∏adki obowiàzujàca w umowie ubezpieczenia
dodatkowego okreÊlona jest we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzona polisà.
3. Sk∏adka przekazywana jest wraz ze sk∏adkà za ubezpieczenie podstawowe.

POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
PZU ˚YCIE SA
§ 14
OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna si´ zgodnie z zasadami przyj´tymi
w ubezpieczeniu podstawowym.
§ 15
1. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego koƒczy si´ w dniu zaistnienia jednej z okolicznoÊci:
1) zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA w ubezpieczeniu podstawowym,
2) otrzymania przez PZU ˚ycie SA oÊwiadczenia o odstàpieniu przez ubezpieczajàcego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
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3) up∏ywu 1 miesiàca, liczàc od koƒca okresu, za który
zosta∏a przekazana ostatnia sk∏adka na ubezpieczenie dodatkowe, z zastrze˝eniem ust. 2,
4) rocznicy polisy przypadajàcej w roku kalendarzowym,
w którym ubezpieczony koƒczy 65. rok ˝ycia,
5) wyp∏aty Êwiadczenia w wysokoÊci okreÊlonej w § 18,
6) up∏ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed∏u˝enia,
7) up∏ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
dodatkowego,
8) up∏ywu okresu, za jaki przekazano sk∏adk´ – w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia
dodatkowego,
9) rozwiàzania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje wznowiona z zachowaniem ciàg∏oÊci
odpowiedzialnoÊci w przypadku uzupe∏nienia zaleg∏oÊci
w przekazywaniu sk∏adek przed up∏ywem trzeciego
miesiàca zaleg∏oÊci.

WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
PZU ˚YCIE SA

ubezpieczony umyÊlnie nie wykona∏ niniejszych obowiàzków, a mia∏o to wp∏yw na ustalenie okolicznoÊci
wypadku lub wysokoÊci Êwiadczenia, PZU ˚ycie SA mo˝e
odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç.
§ 18
1. Suma wyp∏aconych Êwiadczeƒ nie mo˝e przekroczyç 100%
sumy ubezpieczenia z tytu∏u zdarzeƒ, spowodowanych
jednym nieszcz´Êliwym wypadkiem w okresie odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.
2. Suma wyp∏aconych Êwiadczeƒ nie mo˝e przekroczyç
200% sumy ubezpieczenia z tytu∏u zdarzeƒ, spowodowanych kilkoma nieszcz´Êliwymi wypadkami w okresie
odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA.

UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA
§ 19
Prawo do Êwiadczenia z tytu∏u z∏amania koÊci przez ubezpieczonego, spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem,
przys∏uguje ubezpieczonemu.

§ 16
PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki nieszcz´Êliwego wypadku, który powsta∏:
1) przed poczàtkiem odpowiedzialnoÊci PZU ˚ycie SA
w stosunku do ubezpieczonego,
2) w wyniku dzia∏aƒ wojennych, aktów terroru lub udzia∏u
w masowych rozruchach spo∏ecznych,
3) w wyniku pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia przez
ubezpieczonego czynu wype∏niajàcego ustawowe
znamiona umyÊlnego przest´pstwa,
4) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
a) je˝eli ubezpieczony nie mia∏ uprawnieƒ okreÊlonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) je˝eli ubezpieczony by∏ w stanie po u˝yciu alkoholu
albo w stanie nietrzeêwoÊci,
c) który nie posiada aktualnego badania technicznego
lub innych dokumentów warunkujàcych dopuszczenie do ruchu,
5) gdy ubezpieczony by∏ w stanie nietrzeêwoÊci, pod
wp∏ywem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu obowiàzujàcych przepisów o przeciwdzia∏aniu
narkomanii, a spowodowa∏o to z∏amanie koÊci,
6) w wyniku samookaleczenia, usi∏owania pope∏nienia
przez ubezpieczonego samobójstwa.

WYKONANIE ZOBOWIÑZA¡
§ 20
1. Zg∏aszajàc roszczenie o wykonanie zobowiàzania wnioskujàcy sk∏ada do PZU ˚ycie SA:
1) wype∏niony formularz zg∏oszenia roszczenia,
2) deklaracj´ przystàpienia,
3) dokumentacj´ medycznà potwierdzajàcà z∏amanie koÊci,
4) inne dokumenty niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci
roszczenia – na ˝yczenie PZU ˚ycie SA.
2. PZU ˚ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia z tytu∏u
z∏amania koÊci przez ubezpieczonego, spowodowanego
nieszcz´Êliwym wypadkiem, na podstawie dokumentacji,
o której mowa w ust. 1, lub orzeczenia wskazanego przez
siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie wyników
zleconych przez siebie badaƒ medycznych.
3. PZU ˚ycie SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz koszty
zleconych przez siebie badaƒ medycznych.
§ 21
Prawo do Êwiadczenia przys∏uguje, o ile z medycznego punktu
widzenia istnieje normalny zwiàzek przyczynowo-skutkowy
pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem a z∏amaniem koÊci.

§ 17
1. Prawo do Êwiadczenia nie przys∏uguje, je˝eli:
1) z∏amanie koÊci zosta∏o spowodowane jakàkolwiek
chorobà,
2) w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku dosz∏o do amputacji koƒczyny lub jej cz´Êci i nie jest leczone z∏amanie koÊci,
3) ubezpieczony w wyniku tego samego nieszcz´Êliwego
wypadku zmar∏ w ciàgu 30 dni od daty jego zaistnienia.
2. W przypadku wystàpienia nieszcz´Êliwego wypadku
ubezpieczony jest zobowiàzany staraç si´ o z∏agodzenie
skutków wypadku przez niezw∏oczne poddanie si´ opiece
lekarskiej i zaleconemu przez lekarzy leczeniu. Je˝eli

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 22
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach majà zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne
przepisy prawa.
§ 23
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 listopada 2005 roku i majà zastosowanie do umów
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ubezpieczenia, zawieranych poczàwszy od 1 listopada
2005 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone uchwa∏à nr UZ/388/2005 Zarzàdu Powszechnego

PZU˚ 7438

Zak∏adu Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA z dnia 27 wrzeÊnia
2005 roku.
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