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OGÓLNE WARUNKI 
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK  

NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 
  
kod warunków TNPP33 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego 
ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy zawieranych jako umowy ubezpieczenia 
dodatkowego do umów wskazanego przez PZU ŻYCIE SA grupowego ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zwanego ubezpieczeniem podstawowym. 
 

§ 2 
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 

1) choroba – stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na 
bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego, 

2) dzień zdarzenia – pierwszy dzień trwającego nieprzerwanie okresu nieświadczenia pracy 
wywołanego tą samą chorobą lub tym samym nieszczęśliwym wypadkiem, będących 
jedyną i bezpośrednią przyczyną niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 
zakończonego wydaniem orzeczenia, 

3) nieświadczenie pracy – okres nieświadczenia pracy potwierdzony przez lekarza w 
odpowiednim druku ZUS, 

4) niezdolność do pracy – trwałą i całkowitą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek 
pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będącą 
rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności 
PZU ŻYCIE SA; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania 
przez ubezpieczonego zdolności do pracy, 

5) orzeczenie - orzeczenie lekarskie o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz do 
samodzielnej egzystencji wydane przez podmiot uprawniony do orzekania niezdolności do 
pracy i samodzielnej egzystencji. 

2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które 
zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są 
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu. 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY 

 
 

§ 3 
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. 
 

§ 4 
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego niezdolności do pracy w okresie 
odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA. 
 
 

§ 5 
PZU ŻYCIE SA wypłaca świadczenie w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w okresie 
odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu 
zdarzenia. 
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ZAWARCIE UMOWY  
 

§ 6 
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz z zawarciem umowy 
ubezpieczenia podstawowego. 
 

 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 7 
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 
 

§ 8 
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 
 

§ 9 
1. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym jest równa aktualnej sumie 

ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. 
2. Wysokość sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określona jest w umowie. 
 

SKŁADKA 
 

§ 10 
Koszty ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia dodatkowego PZU ŻYCIE SA pobiera 
zgodnie z zasadami dotyczącymi kosztów ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu 
podstawowym. 
 

§ 11 
1. Wysokość kosztów ochrony ubezpieczeniowej zależy od liczby, struktury wiekowej oraz płci 

osób zatrudnionych u ubezpieczającego. 
2. Wysokość kosztów ochrony ubezpieczeniowej obowiązująca w umowie ubezpieczenia 

dodatkowego określona jest w umowie.  
 

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA  
 

§ 12 
Odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie 
z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym. 
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§ 13 
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) wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. 

 
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA  

 
§ 14 

1. Odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA nie obejmuje niezdolności do pracy ubezpieczonego 
będącej następstwem chorób, które wystąpiły lub z powodu których rozpoczęto 
postępowanie diagnostyczno-lecznicze u ubezpieczonego przed początkiem 
odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego 

2. PZU ŻYCIE SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezdolności do pracy będącej 
następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed początkiem odpowiedzialności 
PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego lub powstałej:  
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego 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) w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego 
samobójstwa,  

5) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem 
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych 
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków 
farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń 
spowodowanych nadużywaniem ww. substancji, 

6) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub 
diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło 
o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku. 

 
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA 

 
§ 15 

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu. 
 

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ 
 

§ 16 
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy składa do PZU ŻYCIE SA: 

1) zgłoszenie roszczenia, 
2) orzeczenie, 
3) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia, w szczególności druki 

ZUS ZLA poświadczające nieświadczenie pracy oraz dokumentację medyczną dotyczącą 
przyczyny powstania niezdolności do pracy - na życzenie PZU ŻYCIE SA. 

2. PZU ŻYCIE SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa 
w ust. 1, opinii lub orzeczenia wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie 
wyników zleconych przez siebie badań medycznych. 
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3. PZU ŻYCIE SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego przez siebie lekarza orzecznika 
oraz koszty zleconych przez siebie badań medycznych. 

 
§ 17 

Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny 
związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą a 
niezdolnością do pracy. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 18 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne 
warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy ustawy o ppe, przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa. 
 

§ 19 
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Nr UZ/451/2006 Zarządu 

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 listopada 2006 roku ze 
zmianami zatwierdzonymi oraz uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku oraz 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. 
 
 
PZUŻ-8053/  
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