OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA
UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA MAŁŻONKA
ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO UBEZPIECZONEGO
SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

W tabeli znajdziesz postanowienia ogólnych warunków dodatkowego
grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego
oraz rodzica małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, o kodzie warunków NRGP36
(OWU), które wskazują główne warunki umowy ubezpieczenia.
Informacje te są częścią OWU i wynikają z przepisów prawa
(art. 17 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej).
Lp. Rodzaj informacji

Numer zapisu

1. Przesłanki wypłaty świadczenia

pkt
pkt
pkt
pkt

1–2 OWU
4– 6 OWU
8–12 OWU
13 OWU

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

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

1–2 OWU
6 OWU
7 OWU
8 OWU
12 OWU
13 OWU

Informacje o ubezpieczeniu uzyskasz:
pod numerem infolinii 801 102 102
  na pzu.pl	
(opłata zgodna z taryfą operatora)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA MAŁŻONKA
ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ
NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM
Kod OWU: NRGP36

Zarząd PZU Życie SA ustalił ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego
oraz rodzica małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem uchwałą nr UZ/228/2018
z dnia 5 listopada 2018 roku (zwane dalej OWU).
OWU wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2018 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia
2019 roku.
Ubezpieczający przed zawarciem umowy powinien dokładnie zapoznać się z OWU oraz przekazać OWU każdemu, kto chce
przystąpić do umowy. Zanim przystąpisz do umowy, zapoznaj się dokładnie z OWU otrzymanymi od ubezpieczającego.

SŁOWNICZEK

– czyli co oznaczają użyte terminy
1. W OWU używamy terminów:
1) członek rodziny – jest nim:
a) Twój rodzic albo
b) Twój ojczym lub macocha – jeśli nie żyje odpowiednio Twój ojciec lub Twoja matka,
c) rodzic Twojego aktualnego małżonka albo partnera życiowego albo
d) ojczym lub macocha Twojego małżonka albo partnera życiowego – jeśli nie żyje odpowiednio ojciec lub matka Twojego
małżonka albo partnera życiowego;
2) macocha – jest nią:
a) aktualna żona Twojego ojca lub
b) aktualna żona ojca Twojego małżonka albo partnera życiowego
– która nie jest biologiczną matką Twoją lub małżonka albo partnera życiowego,
c) wdowa po Twoim ojcu lub
d) wdowa po ojcu Twojego małżonka albo partnera życiowego
– która nie jest biologiczną matką Twoją lub małżonka albo partnera życiowego – o ile ponownie nie wyszła za mąż (dotyczy lit. c i d);
3) ojczym – jest nim:
a) aktualny mąż Twojej matki lub
b) aktualny mąż matki Twojego małżonka albo partnera życiowego
– który nie jest biologicznym ojcem Twoim lub małżonka albo partnera życiowego,
c) wdowiec po Twojej matce lub
d) wdowiec po matce Twojego małżonka albo partnera życiowego
– który nie jest biologicznym ojcem Twoim lub małżonka albo partnera życiowego – o ile ponownie się nie ożenił (dotyczy lit. c i d);
4) ubezpieczenie – umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają niniejsze OWU;
5) ubezpieczenie podstawowe – grupowe ubezpieczenie na życie PZU Pod Dobrą Opieką.
2. Pozostałe terminy, które stosujemy w tych OWU, zdefiniowaliśmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego – terminów
tych używamy w takim samym znaczeniu.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
– czyli co ubezpieczamy

3. Ubezpieczamy zdarzenie w Twoim życiu, którym jest śmierć członka rodziny.

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ WYPŁATY
– czyli za jakie zdarzenie zapłacimy i ile

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenie w Twoim życiu, którym jest śmierć członka Twojej rodziny wskutek nieszczęśliwego
wypadku w okresie naszej ochrony.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

5. W razie śmierci członka Twojej rodziny wypłacimy świadczenie równe procentowi sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci,
który jest określony w polisie oraz potwierdzeniu zakresu ubezpieczenia.
6. Zarówno zdarzenie, jak i nieszczęśliwy wypadek, które je spowoduje, muszą wystąpić w okresie naszej ochrony.

WYŁĄCZENIA OCHRONY

– czyli w jakich sytuacjach nie wypłacimy świadczenia
7. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje śmierci członka rodziny wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeśli nieszczęśliwy
wypadek nastąpił:
1) w wyniku działań wojennych;
2) w wyniku czynnego udziału członka rodziny w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
3) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez członka rodziny czynu, który wypełnia ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa;
4) w wyniku wypadku komunikacyjnego – jeśli członek rodziny prowadził pojazd:
a) bez uprawnień,
b) w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
– jeśli któraś z tych okoliczności miała wpływ na zajście zdarzenia;
5) w przypadku gdy członek rodziny był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem: narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli miało to wpływ na
zajście nieszczęśliwego wypadku;
6) w wyniku samookaleczenia się członka rodziny lub usiłowania popełnienia samobójstwa albo popełnienia samobójstwa
przez członka rodziny;
7) bezpośrednio w wyniku zatrucia spożytym alkoholem, użytymi narkotykami, środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi lub środkami zastępczymi – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – o ile zatrucie miało
wpływ na zajście zdarzenia;
8) w wyniku użycia przez członka rodziny produktów leczniczych niezgodnie z zaleceniem lekarza albo niezgodnie z informacją
zamieszczoną w ulotce dołączonej do produktu leczniczego;
9) w wyniku uszkodzeń ciała, które były spowodowane leczeniem lub zabiegami diagnostycznymi, bez względu na to, kto je
wykonywał – chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

– czyli kiedy wypłacimy Ci pieniądze po śmierci członka Twojej rodziny
8. Nie otrzymasz wypłaty świadczenia, jeśli umyślnie przyczynisz się do śmierci członka Twojej rodziny.
9. Po śmierci członka rodziny dostarcz nam:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) akt zgonu;
3) kartę zgonu albo – jeżeli nie możesz jej uzyskać – dokumentację medyczną, która stwierdza przyczynę śmierci;
4) akt małżeństwa – w razie śmierci rodzica małżonka albo jego ojczyma lub macochy.
10. Jeśli dostarczone dokumenty nie wystarczą do tego, aby uznać, że wypłata świadczenia Ci się należy i w jakiej wysokości, możemy
poprosić Cię o inne niezbędne dokumenty.
11. O wypłacie świadczenia decydujemy ma podstawie wymienionej w pkt 9 i 10 dokumentacji.
12. Prawo do wypłaty świadczenia przysługuje, jeśli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy między
nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią członka Twojej rodziny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– czyli co jeszcze jest ważne

13. W sprawach, których nie reguluje to ubezpieczenie, stosujemy: ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne przepisy prawa.

801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora
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