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

W poniższej tabeli przedstawiamy postanowienia ogólnych warunków
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek złamania kości
przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
kod warunków ZKGP55 (OWU), które regulują zasady wyłączenia
i ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Poniższe postanowienia są częścią OWU, a ich wskazanie
wynika 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
pkt
pkt

1-2
4-7
10-12
30
31-36
37

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

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

1-2
7
8-9
27-28
29
37

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

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO
NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM
Kod OWU: ZKGP55
Zarząd PZU Życie SA ustalił ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem uchwałą nr UZ/202/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku (zwane dalej OWU).
OWU wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 1 stycznia 2022 roku.
Ubezpieczający przed zawarciem umowy powinien dokładnie zapoznać się z OWU oraz przekazać OWU każdemu, kto chce przystąpić
do ubezpieczenia.
Zanim przystąpisz do ubezpieczenia, zapoznaj się dokładnie z OWU otrzymanymi od ubezpieczającego.

SŁOWNICZEK
– czyli co oznaczają użyte terminy
1. W OWU używamy terminów:
1) okres ochrony – czas, w którym trwa nasza odpowiedzialność wobec ubezpieczonego z tytułu ubezpieczenia dodatkowego;
2) złamanie kości – przerwanie ciągłości tkanki kostnej. Odpowiadamy wyłącznie za takie złamanie kości, które jest spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.
Zakres ochrony obejmuje złamania kości, które wymieniamy w załączniku do tych OWU;
3) ubezpieczenie dodatkowe – umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają niniejsze OWU;
4) ubezpieczenie podstawowe – umowa grupowego ubezpieczenia PZU Na Życie Plus, do której ubezpieczający może zawrzeć
ubezpieczenie dodatkowe.
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 Twoje zdrowie.
ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ WYPŁATY ŚWIADCZENIA
– czyli za jakie zdarzenie zapłacimy i ile
4. Zakres ubezpieczenia dodatkowego obejmuje złamanie kości przez ubezpieczonego, które powstało w wyniku nieszczęśliwego
wypadku w okresie ochrony.
5. W razie złamania kości wypłacimy Ci świadczenie stanowiące określony w załączniku do tych OWU procent sumy ubezpieczenia
aktualnej w dniu nieszczęśliwego wypadku.
6. Jeżeli złamania kości spowodowane zostały jednym nieszczęśliwym wypadkiem, PZU Życie SA wypłaca maksymalnie 100% sumy
ubezpieczenia.
7. Prawo do wypłaty świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy między
nieszczęśliwym wypadkiem a złamaniem kości.
WYŁĄCZENIA OCHRONY
– czyli w jakich sytuacjach nie otrzymasz świadczenia
8. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu złamania kości, jeśli było wynikiem nieszczęśliwego wypadku, który zdarzył się poza
okresem ochrony lub nastąpił:
1) w wyniku działań wojennych;
2) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
3) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
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)

4) w wyniku wypadku komunikacyjnego – jeśli ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień do prowadzenia pojazdu, które są określone w przepisach prawa lub
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości - w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub po użyciu: narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
– o ile którakolwiek z tych okoliczności miała wpływ na zajście wypadku komunikacyjnego;
5) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi lub po użyciu: narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – o ile którakolwiek z tych okoliczności miała wpływ na zajście
nieszczęśliwego wypadku;
6) w wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.
9. Nasza odpowiedzialność nie obejmuje złamań patologicznych powstałych wyłącznie wskutek osteoporozy lub choroby
nowotworowej.
SUMA UBEZPIECZENIA
– czym jest i gdzie wskazujemy jej wysokość
10. Suma ubezpieczenia jest to kwota, na podstawie której ustalamy wysokość wypłacanego świadczenia.
11. Wysokość sumy ubezpieczenia znajduje się w polisie oraz w indywidualnym potwierdzeniu ubezpieczenia.
12. Suma ubezpieczenia jest stała przez cały okres umowy. Suma ubezpieczenia może ulec zmianie za porozumieniem stron.
SKŁADKA
– od czego zależy i kiedy ją opłacać
13. Wysokość składki za ubezpieczonego:
1) jest stała, ale może ulec zmianie za porozumieniem stron;
2) zależy od:
a) sumy ubezpieczenia,
b) liczby, struktury wieku i płci osób, które przystępują do ubezpieczenia, a także rodzaju wykonywanej przez nie pracy.
14. Wysokość składki za ubezpieczenie dodatkowe określamy we wniosku o zawarcie umowy i w polisie.
15. Ubezpieczający przekazuje nam składki za ubezpieczenie dodatkowe z częstotliwością miesięczną, razem ze składką za ubezpieczenie podstawowe.
ZAWIERANIE UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO I PRZYSTĘPOWANIE DO NIEGO
– czyli w jaki sposób Cię ubezpieczamy
16. Ubezpieczenie dodatkowe może być zawarte wraz z zawarciem ubezpieczenia podstawowego albo w trakcie jego trwania.
17. Do ubezpieczenia dodatkowego mogą przystąpić ubezpieczeni, którzy przystąpili do ubezpieczenia podstawowego.
CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
– czyli na jaki okres zawieramy ubezpieczenie dodatkowe
18. Ubezpieczający może zawrzeć z nami ubezpieczenie dodatkowe na czas określony. Czas trwania ubezpieczenia dodatkowego
potwierdzamy w polisie. Jeśli ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest pomiędzy rocznicami polisy, to nasza ochrona trwa
do najbliższej rocznicy polisy.
PRZEDŁUŻENIE UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
– czyli jakie są zasady przedłużenia ubezpieczenia dodatkowego
19. Jeśli żadna ze stron umowy nie postanowi inaczej i pod warunkiem obowiązywania ubezpieczenia podstawowego, ubezpieczenie dodatkowe przedłuża się na kolejny rok polisowy automatycznie – na tych samych warunkach. W takim przypadku jako
ubezpieczony nie musisz ponownie składać nam deklaracji przystąpienia.
20. Każda ze stron może zrezygnować z przedłużenia ubezpieczenia dodatkowego, o czym powinna powiadomić pisemnie drugą
stronę. Należy to zrobić najpóźniej 30 dni przed zakończeniem tego ubezpieczenia.
ODSTĄPIENIE OD UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
– czyli na jakich zasadach ubezpieczający może się wycofać z ubezpieczenia dodatkowego
21. Odstąpienie od ubezpieczenia dodatkowego odbywa się na zasadach opisanych w ubezpieczeniu podstawowym.
22. Jeśli ubezpieczający odstąpi od ubezpieczenia podstawowego, to skutkuje to odstąpieniem od ubezpieczenia dodatkowego.
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23. Jeśli ubezpieczający odstąpi od ubezpieczenia dodatkowego, to nie skutkuje to odstąpieniem od ubezpieczenia
podstawowego.
WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
– czyli jak ubezpieczający może zrezygnować z ubezpieczenia dodatkowego
24. Wypowiedzenie ubezpieczenia dodatkowego odbywa się na zasadach opisanych w ubezpieczeniu podstawowym.
25. Jeśli ubezpieczający wypowie ubezpieczenie podstawowe, to skutkuje to wypowiedzeniem ubezpieczenia dodatkowego.
26. Jeśli ubezpieczający wypowie ubezpieczenie dodatkowe, to nie skutkuje to wypowiedzeniem ubezpieczenia podstawowego.
POCZĄTEK NASZEJ OCHRONY
– czyli od kiedy Cię ubezpieczamy
27. Ochrona w ubezpieczeniu dodatkowym rozpoczyna się zgodnie z zasadami opisanymi w ubezpieczeniu podstawowym.
28. Ochrona w ubezpieczeniu dodatkowym rozpocznie się tylko wtedy, gdy obowiązuje ochrona w ubezpieczeniu podstawowym.
KONIEC NASZEJ OCHRONY
– czyli kiedy kończy się ubezpieczenie dodatkowe
29. Ochrona w ubezpieczeniu dodatkowym kończy się:
1) z dniem zakończenia ochrony w ubezpieczeniu podstawowym;
2) z dniem, w którym otrzymamy oświadczenie ubezpieczającego, że odstępuje od ubezpieczenia dodatkowego;
3) z dniem zakończenia ochrony w ubezpieczeniu dodatkowym – jeśli nie jest przedłużane;
4) z ostatnim dniem miesiąca, w którym rezygnujesz z ubezpieczenia dodatkowego;
5) z końcem miesiąca obowiązywania ubezpieczenia dodatkowego na dotychczasowych warunkach, jeśli nie wyraziłeś wymaganej zgody na zmianę ubezpieczenia dodatkowego;
6) z dniem, w którym upływa okres wypowiedzenia ubezpieczenia dodatkowego;
7) z dniem, w którym ubezpieczenie dodatkowe ulega rozwiązaniu.
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA
– czyli komu należy się wypłata
30. Prawo do świadczenia przysługuje Tobie.
REALIZACJA ŚWIADCZENIA
– czyli kiedy wypłacimy świadczenie
31. Jeśli wystąpi u Ciebie złamanie kości, dostarcz nam:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) taką dokumentację medyczną, która potwierdza złamanie kości oraz okoliczności, w jakich do niego doszło.
32. 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.
33. Możemy dodatkowo:
1) poprosić o opinię lekarza, którego wskażemy;
2) zlecić badania medyczne
– jeśli będzie to potrzebne.
34. Pokrywamy koszty opinii lekarza oraz badań medycznych, które zlecamy.
35. Jeśli dokumenty, o które prosiliśmy, są w innym języku niż polski, musisz dostarczyć nam ich tłumaczenie na język polski.
Tłumaczenie to musi wykonać tłumacz przysięgły.
36. O wypłacie świadczenia decydujemy na podstawie dostarczonej dokumentacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– czyli co jeszcze jest ważne
37. W sprawach, których nie reguluje ubezpieczenie dodatkowe, stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
Kodeksu cywilnego, „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej” oraz inne przepisy prawa.
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ZAŁĄCZNIK
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO
NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Lp.

Złamanie kości

Procent sumy
ubezpieczenia

CZASZKA
1. Złamanie jednej lub wielu kości: kość czołowa, kość ciemieniowa

1,5%

Złamanie jednej lub wielu kości: kość potyliczna, kość sitowa, kość klinowa, kość skroniowa, kości sklepie2.
nia oczodołu, kości dna oczodołu, kości zatoki czołowej

1,5%

3. Złamanie jednej lub obu kości nosa

1%

4. Złamanie jednej lub wielu kości: kość jarzmowa, szczęka

2%

5. Złamanie żuchwy

1%

KRĘGOSŁUP
6. Złamanie I kręgu szyjnego

2%

7. Złamanie II kręgu szyjnego

1%

8. Złamanie jednego lub wielu kręgów szyjnych: III-VII kręg szyjny

1%

9. Złamanie jednego lub wielu kręgów piersiowych

2%

10. Złamanie jednego lub wielu kręgów lędźwiowych

2%

11. Złamanie kości krzyżowej

1,5%

12. Złamanie kości guzicznej

0,5%

ŻEBRA I MOSTEK
13. Złamanie mostka
14. Złamanie jednego żebra
15. Złamanie dwóch lub więcej żeber

1%
0,5%
2%

MIEDNICA
16. Złamanie panewki stawu biodrowego (prawa strona)

2%

17. Złamanie panewki stawu biodrowego (lewa strona)

2%

18. Złamanie kości biodrowej (prawa strona)

1%

19. Złamanie kości biodrowej (lewa strona)

1%

20. Złamanie kości łonowej (prawa strona)

1%

21. Złamanie kości łonowej (lewa strona)

1%

22. Złamanie kości kulszowej (prawa strona)

1%

23. Złamanie kości kulszowej (lewa strona)

1%

BARK I RAMIĘ

4

24. Złamanie obojczyka (prawa strona)

2%

25. Złamanie obojczyka (lewa strona)

2%

26. Złamanie łopatki (prawa strona)

3%

27. Złamanie łopatki (lewa strona)

3%

28. Złamanie nasady bliższej kości ramiennej (prawa kończyna)

4%

29. Złamanie nasady bliższej kości ramiennej (lewa kończyna)

4%

30. Złamanie trzonu kości ramiennej (prawa kończyna)

6%

31. Złamanie trzonu kości ramiennej (lewa kończyna)

6%
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Lp.

Złamanie kości

Procent sumy
ubezpieczenia

32. Złamanie nasady dalszej kości ramiennej (prawa kończyna)

4%

33. Złamanie nasady dalszej kości ramiennej (lewa kończyna)

4%

PRZEDRAMIĘ
34. Złamanie nasady bliższej kości łokciowej (prawa kończyna)

2%

35. Złamanie nasady bliższej kości łokciowej (lewa kończyna)

2%

36. Złamanie trzonu kości łokciowej (prawa kończyna)

2%

37. Złamanie trzonu kości łokciowej (lewa kończyna)

2%

38. Złamanie nasady dalszej kości łokciowej (prawa kończyna)

1%

39. Złamanie nasady dalszej kości łokciowej (lewa kończyna)

1%

40. Złamanie nasady bliższej kości promieniowej (prawa kończyna)

2%

41. Złamanie nasady bliższej kości promieniowej (lewa kończyna)

2%

42. Złamanie trzonu kości promieniowej (prawa kończyna)

2%

43. Złamanie trzonu kości promieniowej (lewa kończyna)

2%

44. Złamanie nasady dalszej kości promieniowej (prawa kończyna)

1%

45. Złamanie nasady dalszej kości promieniowej (lewa kończyna)

1%

NADGARSTEK I RĘKA
46. Złamanie kości łódeczkowatej (prawa kończyna)

1%

47. Złamanie kości łódeczkowatej (lewa kończyna)

1%

Złamanie jednej lub wielu kości: kość główkowata, kość haczykowata, kość księżycowa, kość grochowata,
48.
kość czworoboczna większa, kość czworoboczna mniejsza, kość trójgraniasta (prawa kończyna)

1%

Złamanie jednej lub wielu kości: kość główkowata, kość haczykowata, kość księżycowa, kość grochowata,
kość czworoboczna większa, kość czworoboczna mniejsza, kość trójgraniasta (lewa kończyna)

1%

49.

50. Złamanie I kości śródręcza (prawa kończyna)

0,5%

51. Złamanie I kości śródręcza (lewa kończyna)

0,5%

52. Złamanie II kości śródręcza (prawa kończyna)

0,5%

53. Złamanie II kości śródręcza (lewa kończyna)

0,5%

54. Złamanie III kości śródręcza (prawa kończyna)

0,5%

55. Złamanie III kości śródręcza (lewa kończyna)

0,5%

56. Złamanie IV kości śródręcza (prawa kończyna)

0,5%

57. Złamanie IV kości śródręcza (lewa kończyna)

0,5%

58. Złamanie V kości śródręcza (prawa kończyna)

0,5%

59. Złamanie V kości śródręcza (lewa kończyna)

0,5%

60. Złamanie jednego lub więcej paliczków I palca ręki (kciuka) (prawa kończyna)
61. Złamanie jednego lub więcej paliczków I palca ręki (kciuka) (lewa kończyna)

1%
1%

62. Złamanie jednego lub więcej paliczków II palca ręki (prawa kończyna)

0,5%

63. Złamanie jednego lub więcej paliczków II palca ręki (lewa kończyna)

0,5%

64. Złamanie jednego lub więcej paliczków III palca ręki (prawa kończyna)

0,5%

65. Złamanie jednego lub więcej paliczków III palca ręki (lewa kończyna)

0,5%

66. Złamanie jednego lub więcej paliczków IV palca ręki (prawa kończyna)

0,5%

67. Złamanie jednego lub więcej paliczków IV palca ręki (lewa kończyna)

0,5%

68. Złamanie jednego lub więcej paliczków V palca ręki (prawa kończyna)

0,5%
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Lp.

Złamanie kości

69. Złamanie jednego lub więcej paliczków V palca ręki (lewa kończyna)

Procent sumy
ubezpieczenia
0,5%

BIODRO I UDO
70. Złamanie nasady bliższej kości udowej (prawa kończyna)

4%

71. Złamanie nasady bliższej kości udowej (lewa kończyna)

4%

72. Złamanie trzonu kości udowej (prawa kończyna)

6%

73. Złamanie trzonu kości udowej (lewa kończyna)

6%

74. Złamanie nasady dalszej kości udowej (prawa kończyna)

2%

75. Złamanie nasady dalszej kości udowej (lewa kończyna)

2%

PODUDZIE
76. Złamanie rzepki (prawa kończyna)

2%

77. Złamanie rzepki (lewa kończyna)

2%

78. Złamanie nasady bliższej piszczeli (prawa kończyna)

2%

79. Złamanie nasady bliższej piszczeli (lewa kończyna)

2%

80. Złamanie trzonu piszczeli (prawa kończyna)

6%

81. Złamanie trzonu piszczeli (lewa kończyna)

6%

82. Złamanie nasady dalszej piszczeli (prawa kończyna)

2%

83. Złamanie nasady dalszej piszczeli (lewa kończyna)

2%

84. Złamanie nasady bliższej lub trzonu strzałki (prawa kończyna)

0,5%

85. Złamanie nasady bliższej lub trzonu strzałki (lewa kończyna)

0,5%

86. Złamanie nasady dalszej strzałki (prawa kończyna)

2%

87. Złamanie nasady dalszej strzałki (lewa kończyna)

2%

STOPA
88. Złamanie kości piętowej (prawa kończyna)

3%

89. Złamanie kości piętowej (lewa kończyna)

3%

90. Złamanie kości skokowej (prawa kończyna)

3%

91. Złamanie kości skokowej (lewa kończyna)

3%

92. Złamanie jednej lub wielu kości: kość sześcienna, kość klinowata, kość łódkowata (prawa kończyna)

1,5%

93. Złamanie jednej lub wielu kości: kość sześcienna, kość klinowata, kość łódkowata (lewa kończyna)

1,5%

94. Złamanie jednej lub wielu kości śródstopia (prawa kończyna)

1%

95. Złamanie jednej lub wielu kości śródstopia (lewa kończyna)

1%

96. Złamanie jednego lub więcej paliczków I palca stopy (palucha) (prawa kończyna)

1%

97. Złamanie jednego lub więcej paliczków I palca stopy (palucha) (lewa kończyna)

1%

98. Złamanie jednego lub więcej paliczków II palca stopy (prawa kończyna)

0,5%

99. Złamanie jednego lub więcej paliczków II palca stopy (lewa kończyna)

0,5%

100. Złamanie jednego lub więcej paliczków III palca stopy (prawa kończyna)

0,5%

101. Złamanie jednego lub więcej paliczków III palca stopy (lewa kończyna)

0,5%

102. Złamanie jednego lub więcej paliczków IV palca stopy (prawa kończyna)

0,5%

103. Złamanie jednego lub więcej paliczków IV palca stopy (lewa kończyna)

0,5%

104. Złamanie jednego lub więcej paliczków V palca stopy (prawa kończyna)

0,5%

105. Złamanie jednego lub więcej paliczków V palca stopy (lewa kończyna)

0,5%

801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora
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