Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
Kod warunków: ZKGP40

Postanowienia ogólne

% sumy
ubezpieczenia

Lp. Rodzaj złamania
§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek złamania kości
przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do
umów wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia
na życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenie złamnie
kości oznacza przerwanie ciągłości nie zmienionej patologicznie
tkanki kostnej w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią
odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych warunkach w takim samym znaczeniu.

8. Jednej albo obu kości nosa

15%

Jednej albo kilku kości stępu z wyłącze9.
niem kości piętowej i skokowej

15%

10. Łopatki
11. Obojczyka

15%
15%

W obrębie twarzoczaszki z wyłączeniem
kości nosa i zębów

15%

Nasady dalszej kości ramiennej lub nasa13. dy bliższej kości promieniowej lub nasady
bliższej kości łokciowej

20%

14. Nasady bliższej kości ramiennej

20%

Trzonu kości łokciowej lub trzonu kości
15.
promieniowej

20%

16. W obrębie sklepienia i podstawy czaszki

20%

12.

17.

Nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej

20%

_______________________________________________________________

18.

Nasady dalszej kości piszczelowej lub nasady dalszej kości strzałkowej

20%

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Nasady dalszej kości udowej lub nasady
19. bliższej kości piszczelowej lub rzepki (z wyłączeniem izolowanego złamania rzepki)

25%

20. Kości piętowej lub kości skokowej

25%

§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

21.

§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje złamania kości przez ubezpieczonego, określone w § 5, spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5
PZU Życie SA z tytułu umowy wypłaca w przypadku złamania kości
następujące świadczenia w wysokości określonego w tabeli procentu sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu nieszczęśliwego wypadku:

Lp. Rodzaj złamania

% sumy
ubezpieczenia

1. Jednej albo kilku kości nadgarstka

10%

Kości strzałkowej (izolowane, bez złama2. nia kości piszczelowej, w miejscu innym
niż nasada dalsza)

10%

3.
4.
5.
6.
7.

10%
10%
10%
10%
10%

Jednej albo kilku kości śródręcza
Jednej albo kilku kości śródstopia
Mostka
Izolowane złamanie rzepki
Trzech albo większej ilości żeber

Kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości guzicznej)

25%

22. Jednej albo obu kości paliczków kciuka

25%

Jednego albo kilku trzonów kręgu kręgo23. słupa w odcinku szyjnym lub piersiowym
lub lędźwiowym

30%

Trzonu kości piszczelowej albo obu kości
podudzia
25. Trzonu kości ramiennej
24.

26.

Kości udowej – w obrębie nasady bliższej
lub szyjki lub trzonu

40%
40%
50%

_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§ 7
Ubezpieczony może przystąpić do ubezpieczenia dodatkowego
wraz z przystąpieniem do ubezpieczenia podstawowego, o ile razem z umową ubezpieczenia podstawowego funkcjonuje umowa
ubezpieczenia dodatkowego.
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Czas trwania umowy
§ 8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone do
wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upływem
okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została zawarta.
§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystąpienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego
są zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego
są zgodne z zasadami przyjętymi 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. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą lub indywidualnym potwierdzeniem.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas
trwania umowy.
_______________________________________________________________

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wyso-

2

kości sumy ubezpieczenia, częstotliwości przekazywania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób
przystępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą lub indywidualnym potwierdzeniem.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu
podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
5) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) wypłaty świadczenia w wysokości określonej w § 18 ust. 2 albo
ust. 3.
_______________________________________________________________

Wyłączenia odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 16
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed początkiem odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru
lub masowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach
prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to złamanie
kości,

5) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa.
§ 17
Prawo do świadczenia nie przysługuje, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło do amputacji kończyny lub jej części, i nie
jest leczone złamanie kości.
§ 18
1. Wypłacone świadczenia w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA
nie mogą przekroczyć łącznie 200% sumy ubezpieczenia.
2. Jeżeli zdarzenia, o których mowa w § 5 spowodowane zostały
jednym nieszczęśliwym wypadkiem, PZU Życie SA wypłaca
maksymalnie 100% sumy ubezpieczenia.
3. Jeżeli zdarzenia, o których mowa w § 5 spowodowane zostały kilkoma nieszczęśliwymi wypadkami, PZU Życie SA wypłaca
maksymalnie 200% sumy ubezpieczenia.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 19
Prawo do świadczenia z tytułu złamania kości przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje ubezpieczonemu.
_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 20
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) dokumentację medyczną potwierdzającą złamanie kości,

3) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie
dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub opinii lub orzeczenia
wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie
wyników zleconych przez siebie badań medycznych.
3. PZU Życie SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego
przez siebie lekarza orzecznika oraz koszty zleconych przez siebie badań medycznych.
§ 21
Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy
nieszczęśliwym wypadkiem a złamaniem kości.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 22
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 23
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/344/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 17 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja
2009 roku oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie
z dniem 1 kwietnia 2011 roku.
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