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PZU OchROnA ROdZIny – OFERTA 
dlA nASZych wybRAnych klIEnTów

Nieszczęśliwy wypadek jest zawsze przykrym i niespodziewanym zdarzeniem – zarówno dla osoby po
szkodowanej, jak i jej najbliższych. Przydarzyć może się każdemu i nie sposób przed nim się zabezpie
czyć. Można jednak zadbać o stabilność finansową w razie jego wystąpienia. 

Dla naszych wybranych Klientów i ich bliskich przygotowaliśmy dedykowane im nowoczesne ubezpiecze
nie zapewniające finansowe wsparcie w przypadku wystąpienia poniższych zdarzeń:

  śmierci,

  śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,

  śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym, 

  trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,

  pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,

  złamania kości spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Dzięki szerokiej ochronie ubezpieczeniowej gwarantowanej przez nasze ubezpieczenie, Ty i Twoi najbliżsi 
otrzymacie wsparcie finansowe, które pozwoli łatwiej przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. 
Bądź przezorny i zadbaj o zabezpieczenie finansowe swoje oraz swoich bliskich.

ZObAcZ, cO ZySkUjESZ

SZEROKA I ELASTYCZNA OCHRONA

  Pamiętając o indywidualnych potrzebach naszych najważniejszych Klientów, przygotowaliśmy 
cztery pakiety różniące się zakresem ubezpieczenia. W każdym z pakietów dostępne są dwa 
warianty wysokości sum ubezpieczenia. 
Dzięki temu możesz dopasować ochronę ubezpieczeniową do swojej sytuacji rodzinnej, swoich 
aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. 

  Nasze ubezpieczenie to szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej – w jednym pakiecie ochroną 
może być objętych nawet 15 zdarzeń ubezpieczeniowych. 

  Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie (w przypadku pobytu w szpitalu ochro
na dotyczy wybranych krajów). 

MINIMUM FORMALNOŚCI 

  Zawarcie umowy jest bardzo proste i szybkie. W przeciwieństwie do wielu ubezpieczeń na życie 
nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich ani wypełniania ankiety medycznej. 

  Niezależnie od tego, ile osób objętych jest ochroną ubezpieczeniową, zawsze zawierasz tylko 
jedną umowę.

PROSTE I NIEZMIENNE WARUNKI 

Zawierając umowę ubezpieczenia, masz pewność, że przez cały pięcioletni okres trwania umowy 
zmianie nie ulegną:

  warunki umowy,

  wysokości sum ubezpieczenia,

  wysokość składki.

KORZYŚCI FINANSOWE

  Atrakcyjna składka za ubezpieczenie.

  Wysokie kwoty świadczeń w przypadku zajścia zdarzeń objętych ochroną. 

  Świadczenia ubezpieczeniowe wolne są od podatku od spadków i darowizn oraz podatku do
chodowego.

  Wysokość składki jest stała, niezależnie od liczby dzieci objętych ochroną.

Zadbaj o finanse 
swoje i swoich 
najbliższych

Poznaj zalety 
ubezpieczenia 

5 zł
5 zł

5 zł

1000 zł

5 zł
5 zł

5 zł

1000 zł
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GdZIE mOŻnA UZySkAć wIęcEj InFORmAcjI 
O UbEZPIEcZEnIU PZU OchROnA ROdZIny?

jeśli masz pytanie, do Twojej dyspozycji są:

           agent PZU Życie SA – na spotkanie z agentem możesz umówić się 
za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub formularza kontaktowego  
na stronie www.pzu.pl

           infolinia PZU: 801 102 102 (także z telefonów komórkowych – 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–22.00)

           strona internetowa: www.pzu.pl

           dowolna placówka PZU Życie SA – dane teleadresowe znajdziesz 
na stronie: www.pzu.pl

kOmPlEkSOwA OchROnA dlA cIEbIE I TwOIch nAjblIŻSZych

Zapoznaj się z zakresem każdego z pakietów i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.
Wybierz pakiet 

dostosowany 
do Twoich 

potrzeb 

Skontaktuj się 
z nami

Pakiet Dla Ciebie

Zdarzenie

Śmierć 
Śmierć spowodowana 
nieszczęśliwym wypadkiem 

Śmierć spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym 

Trwałe inwalidztwo  
spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem



Pobyt w szpitalu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem 

Złamanie kości spowodowane 
nieszczęśliwym wypadkiem 

Pakiet Dla Ciebie, Współmałżonka i Dziecka

Zdarzenie
 

Śmierć  
Śmierć spowodowana 
nieszczęśliwym wypadkiem  

Śmierć spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym  

Trwałe inwalidztwo  
spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem

  

Pobyt w szpitalu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem   

Złamanie kości spowodowane 
nieszczęśliwym wypadkiem   

Pakiet Dla Ciebie i Współmałżonka

Zdarzenie

Śmierć  
Śmierć spowodowana 
nieszczęśliwym wypadkiem  

Śmierć spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym  

Trwałe inwalidztwo  
spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem

 

Pobyt w szpitalu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem  

Złamanie kości spowodowane 
nieszczęśliwym wypadkiem  

Pakiet Dla Ciebie i Dziecka

Zdarzenie

Śmierć 
Śmierć spowodowana 
nieszczęśliwym wypadkiem 

Śmierć spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym 

Trwałe inwalidztwo  
spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem

 

Pobyt w szpitalu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem  

Złamanie kości spowodowane 
nieszczęśliwym wypadkiem  

www
www
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Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Rodziny (zwane dalej OWU) stano
wią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze, które 
nie stanowią OWU, lecz zawierają jedynie dodatkowe wyjaśnienia odnoszące się do niektórych zapisów OWU. 
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z treścią OWU. Prosimy również o zacho
wanie OWU wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, gdyż w trakcie trwania umo
wy ubezpieczenia w przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości możesz zawsze do nich sięgnąć.

OGólnE wARUnkI IndywIdUAlnEGO 
UbEZPIEcZEnIA nA ŻycIE  
PZU OchROnA ROdZIny
kod warunków: PRIP30

POSTAnOwIEnIA OGólnE

§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie 
PZU Ochrona Rodziny.

§ 2
Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
 1) całkowite trwałe inwalidztwo – w przypadku ubezpieczającego lub współmałżonka – uszkodze

nie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do 
pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe; w przypadku dziecka 
– uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą nie
zdolnością do samodzielnej egzystencji na stałe;

 2) częściowe trwałe inwalidztwo – uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, 
które polega na fizycznej utracie organu lub organów wymienionych w niniejszych ogólnych warun
kach ubezpieczenia lub na całkowitej utracie funkcji w tym organie lub organach;

 3) dokument ubezpieczenia – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy 
ubezpieczającym a PZU Życie SA oraz warunki tej umowy;

 4) dziecko – każde własne bądź przysposobione dziecko ubezpieczającego lub współmałżonka, któ
rego zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia;

 5) kolejna umowa ubezpieczenia – umowę ubezpieczenia zawartą na kolejny okres odpowiedzial
ności, na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, z zachowaniem ciągłości od
powiedzialności PZU Życie SA;

 6) leczenie szpitalne – wywołane nieszczęśliwym wypadkiem leczenie stacjonarne stanów nagłych, w któ
rych odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia oraz 
leczenie stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego;

 7) miesiąc umowy – okres miesiąca rozpoczynający się w dniu zawarcia umowy – w przypadku 
pierwszego miesiąca umowy oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadają
cym dacie zawarcia umowy – w przypadku kolejnych miesięcy umowy, a gdy takiego dnia nie ma 
– w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego;

 8) nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia, gwałtowne 
zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zda
rzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA;

 9) OIT – Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddział w strukturach 
szpitala, wyposażony w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych 
oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju;

 10) okres odpowiedzialności PZU Życie SA – czas trwania odpowiedzialności PZU Życie SA wyzna
czony przez daty początku i końca odpowiedzialności;

 11) pierwsza umowa ubezpieczenia – umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie niniejszych ogólnych wa
runków ubezpieczenia po raz pierwszy lub zawartą ponownie, jeżeli wygasła odpowiedzialność PZU Życie SA; 

 12) pobyt na OIT – trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin pobyt na OIT w trakcie pobytu 
w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem;

 13) pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, 
w celu leczenia szpitalnego, trwający co najmniej 4 kolejne dni; 

 14) początek odpowiedzialności – dzień odpowiadający rozpoczęciu odpowiedzialności PZU Życie SA; 
 15) PZU Życie SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna;
 16) rok umowy – okres 12 miesięcy rozpoczynający się od daty rocznicy umowy, przy czym pierwszy 

rok umowy rozpoczyna się od daty zawarcia umowy;
 17) rocznica umowy – każdą kolejną rocznicę określonej w dokumencie ubezpieczenia daty zawarcia umo

wy, przy czym za rocznicę dnia 29 lutego uważa się dzień 28 lutego każdego następnego roku umowy; 
 18) szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych 

w zakresie leczenia szpitalnego; 

Definicje pomagają wy
jaśnić najważniejsze 
poj ęcia występujące 

w OWU. Zapoznanie się z nimi 
pozwoli Ci łatwiej zrozumieć 
tekst OWU.

Chcąc wyjaśnić pojęcia 
miesiąc i rocznica umo
wy, posłużymy się kon

kretnym przykładem. Jeżeli da
ta zawarcia umowy przypada 
w dniu 20 marca, wówczas każ
dy kolejny miesiąc umowy roz
poczyna się 20. dnia miesiąca 
kalendarzowego; rocznica umo
wy przypada każdego roku 
w dniu 20 marca. 
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 19) trwałe inwalidztwo – całkowite trwałe inwalidztwo lub częściowe trwałe inwalidztwo;
 20) ubezpieczający – osobę fizyczną, która zawarła umowę ubezpieczenia, będącą jednocześnie 

ubezpieczonym, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia; 
 21) umowa ubezpieczenia – umowę zawieraną na wniosek ubezpieczającego na podstawie ogólnych 

warunków ubezpieczenia i potwierdzoną dokumentem ubezpieczenia;
 22) uposażony – podmiot wskazany przez ubezpieczającego i/lub współmałżonka jako uprawniony do 

otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczającego lub współmałżonka;
 23) wiek – wiek określony jako różnica lat pomiędzy datą podpisania wniosku a datą urodzenia;
 24) współmałżonek – osobę wskazaną we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, pozostającą 

z ubezpieczającym w związku małżeńskim, w stosunku do której nie została orzeczona separacja, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; za współmałżonka uważa się również partnera życio
wego, czyli wskazaną we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osobę nie będącą w formalnym 
związku małżeńskim, pozostającą z ubezpieczającym – również nie będącym w formalnym związku 
małżeńskim – we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczającym; 

 25) wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem pojazdów na drodze, w któ
rym ubezpieczający lub współmałżonek brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że 
„pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym 
przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym;

 26) złamanie kości – medycznie stwierdzone przerwanie ciągłości tkanki kostnej w wyniku nieszczę
śliwego wypadku.

PRZEdmIOT I ZAkRES UbEZPIEcZEnIA

§ 3 
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z czterech dostępnych pakietów, w których przedmio
tem ubezpieczenia jest:
 1) Pakiet dla Ciebie – życie i zdrowie ubezpieczającego;
 2) Pakiet dla Ciebie i Współmałżonka – życie i zdrowie ubezpieczającego i współmałżonka;
 3) Pakiet dla Ciebie, Współmałżonka i Dziecka – życie i zdrowie ubezpieczającego i współmałżonka 

oraz zdrowie dziecka;
 4) Pakiet dla Ciebie i Dziecka – życie i zdrowie ubezpieczającego oraz zdrowie dziecka.

§ 4 
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie następujących zdarzeń w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA:

Pakiet dla ciebie

 1) śmierć ubezpieczającego;
 2) śmierć ubezpieczającego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem;
 3) śmierć ubezpieczającego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym;
 4) trwałe inwalidztwo ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym 

wypadkiem;
 5) pobyt ubezpieczającego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 

wypadkiem;
 6) złamanie kości ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym 

wypadkiem.

Pakiet dla ciebie  
i współmałżonka 

 1) śmierć ubezpieczającego;
 2) śmierć ubezpieczającego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem;
 3) śmierć ubezpieczającego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym;
 4) trwałe inwalidztwo ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym 

wypadkiem;
 5) pobyt ubezpieczającego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 

wypadkiem;
 6) złamanie kości ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym 

wypadkiem;
 7) śmierć współmałżonka;
 8) śmierć współmałżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem;
 9) śmierć współmałżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym;
 10) trwałe inwalidztwo współmałżonka spowodowane nieszczęśliwym 

wypadkiem;
 11) pobyt współmałżonka w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 

wypadkiem;
 12) złamanie kości współmałżonka spowodowane nieszczęśliwym 

wypadkiem.

Masz do wyboru cztery 
różne pakiety. W zależ
ności od Twojej sytuacji 

rodzinnej i aktualnych potrzeb, 
ochroną ubezpieczeniową mo
żesz objąć życie i zdrowie:
– tylko swoje,
– swoje i współmałżonka,
–  swoje, współmałżonka 

i dziecka,
– swoje i dziecka.
Wybrany przez Ciebie pakiet 
zaznaczasz we wniosku o za
warcie umowy ubezpieczenia.

W tabeli obok znaj
dziesz informacje o za
kresie ochrony ubez

pieczeniowej we wszystkich, 
dostępnych w ramach umowy 
ubezpieczenia, pakietach. 
Zwróć uwagę na wyłączenia 
i ograniczenia odpowiedzialno
ści PZU Życie SA zamieszczo
ne w § 24–§ 29. 
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Pakiet dla ciebie, 
współmałżonka 
i dziecka

 1) śmierć ubezpieczającego;

 2) śmierć ubezpieczającego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem;

 3) śmierć ubezpieczającego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym;

 4) trwałe inwalidztwo ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 5) pobyt ubezpieczającego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 6) złamanie kości ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 7) śmierć współmałżonka;

 8) śmierć współmałżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem;

 9) śmierć współmałżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym;

 10) trwałe inwalidztwo współmałżonka spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 11) pobyt współmałżonka w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 12) złamanie kości współmałżonka spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 13) trwałe inwalidztwo dziecka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem;

 14) pobyt dziecka w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;

 15) złamanie kości dziecka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.

Pakiet dla ciebie 
i dziecka

 1) śmierć ubezpieczającego;

 2) śmierć ubezpieczającego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem;

 3) śmierć ubezpieczającego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym;

 4) trwałe inwalidztwo ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 5) pobyt ubezpieczającego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 6) złamanie kości ubezpieczającego spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem;

 7) trwałe inwalidztwo dziecka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem;

 8) pobyt dziecka w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;

 9) złamanie kości dziecka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.

ŚwIAdcZEnIA Z TyTUŁU UmOwy

§ 5 
 1. PZU Życie SA wypłaca z tytułu umowy ubezpieczenia świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpie

czenia aktualnej w dniu zdarzenia, w przypadku:
 1) śmierci ubezpieczającego;
 2) śmierci współmałżonka. 
 2. PZU Życie SA wypłaca z tytułu umowy ubezpieczenia świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpie

czenia aktualnej w dniu zdarzenia, w przypadku:
 1) śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem;
 2) śmierci współmałżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.
 3. PZU Życie SA wypłaca z tytułu umowy ubezpieczenia świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpie

czenia aktualnej w dniu zdarzenia, w przypadku:
 1) śmierci ubezpieczającego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym;
 2) śmierci współmałżonka spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.
 4. PZU Życie SA wypłaca z tytułu umowy ubezpieczenia, w przypadku:
 1) trwałego inwalidztwa ubezpieczającego; 
 2) trwałego inwalidztwa współmałżonka;
 3) trwałego inwalidztwa dziecka, następujące świadczenia: 
 a) całkowite trwałe inwalidztwo – 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu nieszczęśliwego 

wypadku,
 b) częściowe trwałe inwalidztwo – określony w tabeli procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu 

nieszczęśliwego wypadku:

Zwróć uwagę, że lista 
zdarzeń objętych za
kresem ubezpieczenia 

w przypadku dziecka różni się 
od tych dla Ciebie i współmał
żonka.
W przypadku dziecka ochroną 
ubezpieczeniową objęte są na
stępujące zdarzenia spowodo
wane nieszczęśliwym wy
padkiem:
– trwałe inwalidztwo,
– pobyt w szpitalu,
– złamanie kości.
W przypadku Ciebie i współ
małżonka ubezpieczenie, 
oprócz zdarzeń wymienionych 
powyżej, obejmuje także:
– śmierć, 
–  śmierć spowodowaną nie

szczęśliwym wypadkiem,
–  śmierć spowodowaną wy

padkiem komunikacyjnym.
 

Wysokość świadczenia 
jest ustalana na pod
stawie sumy ubezpie

czenia, którą znajdziesz w do
kumencie ubezpieczenia. 
Zwróć uwagę, że w przypadku 
śmierci spowodowanej wypad
kiem komunikacyjnym dodat
kowo wypłacimy także świad
czenie z tytułu śmierci oraz 
śmierci w wyniku nieszczęśli
wego wypadku.
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ROdZAj 
USZkOdZEnIA cIAŁA wŁĄcZAjĄc

% SUmy UbEZPIEcZEnIA
PRAwE lEwE

Utrata kończyny górnej przedramię, rękę, palce 70% 60%

Utrata przedramienia rękę, palce 65% 55%

Utrata ręki palce 60% 50%

Utrata palca u ręki 7% za każdy palec

Utrata kciuka 20%

Utrata wszystkich palców u ręki 50%

Utrata kończyny dolnej podudzie, stopę, palce 75%

Utrata podudzia stopę, palce 60%

Utrata stopy palce 50%

Utrata palca u stopy, 
z wyłączeniem palucha 3% za każdy palec

Utrata palucha 10%

Utrata wszystkich palców u stopy 25%

Całkowita utrata wzroku 100%

Utrata wzroku w jednym oku 30%

Całkowita utrata mowy 100%

 5. W przypadku udowodnienia leworęczności, przy utracie lewej kończyny górnej, lewego przedramienia, 
lewej ręki, będą miały zastosowanie podane wyżej procentowe wartości sumy ubezpieczenia należne 
za utratę prawej kończyny górnej, prawego przedramienia lub prawej ręki.

 6. W przypadku utraty lub uszkodzenia organu lub narządu, którego funkcje przed wypadkiem były już 
upośledzone, procent częściowego trwałego inwalidztwa określa się w wysokości różnicy między stop
niem częściowego trwałego inwalidztwa właściwym dla danego organu lub narządu po nieszczęśliwym 
wypadku a stopniem częściowego trwałego inwalidztwa istniejącym bezpośrednio przed nieszczęśli
wym wypadkiem.

 7. PZU Życie SA wypłaca świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu lub na OIT, w przypadku:
 1) pobytu w szpitalu ubezpieczającego;
 2) pobytu w szpitalu współmałżonka;
 3) pobytu w szpitalu dziecka, 

 w wysokości określonego procentu aktualnej w dniu zdarzenia sumy ubezpieczenia, zgodnie z poniż
szą tabelą:

lp. ROdZAj ZdARZEnIA % SUmy 
UbEZPIEcZEnIA

1. pobyt w szpitalu 1% za dzień

2. pobyt na OIT 1% za dzień

 8. Świadczenie za pobyt w szpitalu zostanie wypłacone, jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 4 kolejne 
dni, z zastrzeżeniem ust. 9. 

 9. Maksymalna liczba dni, za które PZU Życie SA wypłaci świadczenie, w każdym roku umowy, wynosi:
 1) 90 dni w przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczającego;
 2) 90 dni w przypadku pobytu w szpitalu współmałżonka;
 3) 90 dni łącznie dla wszystkich dzieci objętych ochroną ubezpieczeniową, w przypadku pobytu 

w szpitalu dziecka.
 10. PZU Życie SA wypłaca świadczenie, w przypadku:
 1) złamania kości ubezpieczającego;
 2) złamania kości współmałżonka;
 3) złamania kości dziecka, 

w wysokości określonego procentu aktualnej w dniu zdarzenia sumy ubezpieczenia, zgodnie z poniż
szą tabelą:

Wysokości świadczeń 
wypłacanych z tytułu 
częściowego trwałego 

inwalidztwa zależą od rodzaju 
uszkodzenia ciała, do jakiego 
doszło wskutek nieszczęśliwe
go wypadku. Tabela obok za
wiera informacje pozwalające 
ustalić kwoty poszczególnych 
świadczeń. 

Pamiętaj, że świadcze
nie za pobyt w szpitalu 
spowodowany nie

szczęś  liwym wypadkiem wypła
cane jest, jeżeli trwał on nie
przerwanie co najmniej 4 kolej
ne dni. 
Świadczenie za pobyt w szpi
talu może zostać wypłacone 
maksymalnie za 90 dni w każ
dym roku umowy. 
Zwróć uwagę, że w przypadku 
dzieci limit 90 dni dotyczy łącz
nie wszystkich dzieci objętych 
ochroną.
Przykład wyliczenia świadcze
nia dla sumy ubezpieczenia wy
noszącej 10 000 zł i 10dnio
wego pobytu w szpitalu:
1% x 10 000 zł x 10 dni = 1 000 zł. 
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lp. ROdZAj ZŁAmAnIA % SUmy 
UbEZPIEcZEnIA

1. Jednej albo kilku kości nadgarstka 5%

2. Kości strzałkowej (izolowane, bez złamania kości piszczelowej w miejscu 
innym niż nasada dalsza) 5%

3. Jednej albo kilku kości śródręcza 5%

4. Jednej albo kilku kości śródstopia 5%

5. Mostka 5%

6. Izolowane złamanie rzepki 5%

7. Trzech lub większej ilości żeber 5%

8. Jednej albo obu kości nosa 7%

9. Jednej albo kilku kości stępu z wyłączeniem kości piętowej i skokowej 7%

10. Łopatki 7%

11. Obojczyka 7%

12. W obrębie twarzoczaszki z wyłączeniem kości nosa i zębów 7%

13. Nasady dalszej kości ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej, 
lub nasady bliższej kości łokciowej 10%

14. Nasady bliższej kości ramiennej 10%

15. Trzonu kości łokciowej lub trzonu kości promieniowej 10%

16. W obrębie sklepienia i podstawy czaszki 10%

17. Nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej 10%

18. Nasady dalszej kości piszczelowej lub nasady dalszej kości strzałkowej 10%

19. Nasady dalszej kości udowej lub nasady bliższej kości piszczelowej, lub 
rzepki (z wyłączeniem izolowanego złamania rzepki) 12%

20. Kości piętowej lub kości skokowej 12%

21. Kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości guzicznej) 12%

22. Jednej albo obu kości paliczków kciuka 12%

23. Jednego albo kilku trzonów kręgu kręgosłupa 15%

24. Trzonu kości piszczelowej albo obu kości podudzia 20%

25. Trzonu kości ramiennej 20%

26. Kości udowej – w obrębie nasady bliższej lub szyjki, lub trzonu 25%

ZASIęG TERyTORIAlny 
OdPOwIEdZIAlnOŚcI PZU ŻycIE SA

§ 6 
PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność za pobyt w szpitalu na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Szwaj
carii, Norwegii, Islandii, Watykanu, Monako, USA, Kanady, Japonii, Australii oraz Nowej Zelandii.

Pamiętaj, że w ramach 
umowy ubezpieczenia 
życie Twoje i Twoich 

najbliższych objęte jest ochro
ną obowiązującą na całym świe
cie – za wyjątkiem ochrony z ty
tułu pobytu w szpitalu. W tym 
ostatnim przypadku świadcze
nie wypłacane jest za pobyt 
w szpitalach znajdujących się 
na terenie państw wymienio
nych obok.
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ZAwARcIE UmOwy

§ 7 
 1. Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dokonuje wyboru jednego z czterech 

pakietów, o których mowa w § 3 oraz wariantu sum ubezpieczenia określonych przez PZU Życie SA we 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

 2. Ubezpieczający może być ubezpieczającym wyłącznie w jednej umowie ubezpieczenia, zawartej na 
podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.

 3. Współmałżonek może być współmałżonkiem wyłącznie w jednej umowie ubezpieczenia, zawartej na 
podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.

 4. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w pakietach, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, tylko w przy
padku gdy w dniu zawarcia umowy co najmniej jedno dziecko ukończyło 1. rok życia i nie ukończyło 18. 
roku życia. 

§ 8 
 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia PZU Życie SA przekazuje osobie, która zamierza zawrzeć 

umowę ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia oraz odpowiednie formularze.
 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie złożenia oferty zawarcia umowy składanej w formie 

wniosku, przez osobę zamierzającą zawrzeć umowę ubezpieczenia i jej przyjęcia przez PZU Życie SA. 
 3. PZU Życie SA potwierdza fakt oraz datę zawarcia umowy ubezpieczenia w dokumencie ubezpieczenia.
 4. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpiecza

jącego w porównaniu ze złożoną przez niego ofertą, PZU Życie SA ma obowiązek zwrócić na piśmie 
uwagę ubezpieczającego na ten fakt, najpóźniej przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, zakreśla
jąc jednocześnie 7dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu. Niewykonanie tego obowiązku powoduje, 
że zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa zostaje zawarta 
zgodnie z warunkami oferty ubezpieczającego. Jeżeli ubezpieczający w zakreślonym terminie nie zgło
si sprzeciwu, uważa się, że umowa doszła do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia.

 5. PZU Życie SA zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia.

§ 9 
 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę i zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, o ile w dniu podpisa

nia wniosku ukończył 18 lat i nie przekroczył 60. roku życia.
 2. Współmałżonek może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, o ile w dniu podpisania wniosku ukoń

czył 18 lat i nie przekroczył 60. roku życia.
 3. Dziecko może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile w dniu zawarcia umowy ukończyło 1. rok 

życia i nie przekroczyło 18. roku życia. 
 4. Każde kolejne dziecko zostanie objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia po 

ukończeniu 1. roku życia. W przypadku przysposobienia dziecka w czasie trwania umowy ubezpie
czenia zostanie ono objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile w dniu przysposobienia nie przekroczyło 
18. roku życia.

cZAS TRwAnIA UmOwy

§ 10 
Umowa ubezpieczenia zawierana jest z dniem wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, na okres ubez
pieczenia trwający 5 lat, z tym że: 
 1) dla pakietów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 4 – okres ubezpieczenia kończy się najpóźniej w rocz

nicę umowy, w roku, w którym ubezpieczający ukończył 65. rok życia; 
 2) dla pakietów, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 – okres ubezpieczenia kończy się najpóźniej w rocz

nicę umowy, w roku, w którym ubezpieczający lub współmałżonek ukończył 65. rok życia.

§ 11 
 1. Najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu ubezpieczenia PZU Życie SA może zaoferować ubezpie

czającemu zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia.
 2. Dla pakietów, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia dochodzi 

poprzez przyjęcie przez ubezpieczającego, za zgodą współmałżonka, oferty zawarcia umowy ubezpie
czenia składanej przez PZU Życie SA.

 3. PZU Życie SA potwierdza zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia, w tym wysokości sum ubezpiecze
nia, dokumentem ubezpieczenia.

Ty i Twój współmałżo
nek możecie zostać ob
jęci ochroną ubezpie

czeniową, jeżeli ukończyliście 
18. rok życia i nie rozpoczęli
ście 61. roku życia.
Zwróć uwagę, że ochroną ubez
pieczeniową możesz objąć tyl
ko dzieci, które ukończyły 1. rok 
życia i nie ukończyły 18. roku 
życia. 
Jeśli obejmiesz ochroną jedno 
z Twoich dzieci, każde kolejne 
dziecko zostanie nią objęte au
tomatycznie po ukończeniu 
1. roku życia. 

Jeśli zainteresuje Cię 
nasze ubezpieczenie, 
poprosimy o wypełnie

nie wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia. Zaznaczasz 
w nim wybrany przez Ciebie pa
kiet oraz wariant ubezpiecze
nia. Warianty różnią się wyso
kością sum ubezpieczenia, czy
li wysokością świadczeń przy
sługujących z tytułu umowy. 

Umowę zawierasz na 
okres 5 lat. 
Ty i Twój współmałżo

nek możecie być ubezpiecze
ni do momentu ukończenia 
przez Was 65. roku życia.

Przed zakończeniem 
Two jej umowy ubezpie
czenia możesz otrzy

mać od nas propozycję jej kon
tynuacji lub inną ofertę odpo
wiadającą Twoim potrzebom.
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OdSTĄPIEnIE Od UmOwy

§ 12 
 1. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umo

wy ubezpieczenia.
 2. W przypadku odstąpienia PZU Życie SA zwraca ubezpieczającemu opłaconą składkę w pełnej wyso

kości.

wyPOwIEdZEnIE UmOwy 

§ 13 
 1. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie. Umowa ubezpieczenia 

ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca umowy, w którym PZU Życie SA otrzymał dyspozycję wypowie
dzenia umowy ubezpieczenia.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, PZU Życie SA zwraca 
składkę za niewykorzystany okres ochrony.

§ 14 
Jeżeli ubezpieczający nie opłacił składki w dodatkowym terminie, o którym mowa w § 20 ust. 5, umowę 
ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, zaś okres wypowiedzenia kończy 
się z upływem 1. miesiąca, licząc od końca okresu, za który została opłacona ostatnia składka. Z upływem 
tego terminu wygasa odpowiedzialność PZU Życie SA. 

PRAwA I ObOwIĄZkI STROn

§ 15 
 1. Ubezpieczający ma prawo wyznaczać, dowolnie zmieniać i odwoływać swoich uposażonych w trakcie 

trwania umowy ubezpieczenia.
 2. Ubezpieczający jest obowiązany zgłaszać PZU Życie SA zmiany danych osobowych i teleadresowych 

swoich i uposażonych, zawartych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
 3. Ubezpieczający jest obowiązany terminowo opłacać składki.
 4. Ubezpieczający jest obowiązany przekazywać współmałżonkowi, w ustalony przez ubezpieczającego 

sposób, informacje dotyczące zmiany warunków umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwe
go dla umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na dokonanie takich 
zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubez
pieczenia.

§ 16 
 1. Współmałżonek ma prawo wyznaczać, dowolnie zmieniać i odwoływać swoich uposażonych w trakcie 

trwania umowy ubezpieczenia.
 2. Współmałżonek jest obowiązany zgłaszać PZU Życie SA zmiany danych osobowych i teleadresowych 

swoich i uposażonych, zawartych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
 3. Współmałżonek ma prawo żądać, by PZU Życie SA udzieliło informacji o postanowieniach zawartej 

umowy ubezpieczenia, określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz dokumencie ubezpie
czenia, w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków współmałżonka.

§ 17 
 1. PZU Życie SA jest obowiązany:
 1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane umową ubezpieczenia;
 2) przekazywać ubezpieczającemu, a współmałżonkowi na jego żądanie, pisemne informacje doty

czące zmiany warunków umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla umowy ubezpie
czenia, przed wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określe
niem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia;

 3) informować ubezpieczającego albo współmałżonka o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością 
PZU Życie SA, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zgłoszeniem;

 4) informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba 
wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązania, jeżeli jest to niezbędne 
do prowadzenia dalszego postępowania;

 5) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspo
kojenia;

 6) udostępniać ubezpieczającemu oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, 
które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU Życie SA lub wysokość zobowiązania;

Pamiętaj o opłacaniu 
składek w zadeklarowa
nej wysokości i w ter

minach wskazanych w doku
mencie ubezpieczenia. Nieopła
cenie składki lub opłacenie jej 
w niższej wysokości może ozna
czać utratę ochrony ubezpie
czeniowej. 

Zapoznaj się z prawa
mi przysługującymi To
bie i współmałżonkowi 

z tytułu umowy oraz wynikają
cymi z niej obowiązkami. Zo
stały one wymienione w § 15 
i 16.

Tekst obok precyzuje 
nasze obowiązki wyni
kające z umowy. Zapo

znaj się z nimi, a będziesz wie
dział, czego możesz oczekiwać 
od nas w trakcie trwania umowy.
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 7) udzielać na wniosek współmałżonka informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz dokumencie ubezpieczenia w zakresie, 
w jakim dotyczą one praw i obowiązków współmałżonka.

ZmIAnA UmOwy

§ 18 
 1. Zmiany w umowie ubezpieczenia są dokonywane w drodze negocjacji, w trybie ofertowym bądź w inny 

przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób i potwierdzane przez PZU Życie SA 
w formie pisemnej. 

 2. Do zmiany umowy na niekorzyść współmałżonka lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpie
czenia w razie śmierci współmałżonka konieczna jest zgoda współmałżonka.

SUmA UbEZPIEcZEnIA

§ 19 
 1. Wysokości sum ubezpieczenia są zgodne z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego. 
 2. Wysokości sum ubezpieczenia PZU Życie SA potwierdza w dokumencie ubezpieczenia.
 3. Sumy ubezpieczenia stanowią podstawę ustalania wysokości świadczeń.
 4. Wysokości sum ubezpieczenia są niezmienne przez cały okres ubezpieczenia.

SkŁAdkA

§ 20 
 1. Wysokość składki określana jest przez PZU Życie SA w zależności od płci ubezpieczającego, wybra

nego pakietu oraz wariantu sum ubezpieczenia.
 2. Składka opłacana jest z góry, zgodnie z wyborem ubezpieczającego, miesięcznie, kwartalnie, półrocz

nie lub rocznie, w pełnej wymaganej kwocie.
 3. Termin opłacania składki określony jest w dokumencie ubezpieczenia.
 4. Składkę uważa się za opłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego przez PZU Życie SA.
 5. W przypadku nieopłacenia składki w wymaganym terminie PZU Życie SA wzywa ubezpieczającego do 

uregulowania zaległej składki, wskazując dodatkowy 7dniowy termin i informując o skutkach nieopła
cenia składki, o których mowa w § 14.

 6. Wysokość składki jest niezmienna przez cały okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2.
 7. Składka należna jest za okres odpowiedzialności PZU Życie SA.
 8. Wszelkie opłaty związane z opłacaniem składek ponosi ubezpieczający.

§ 21 
 1. Wypłata świadczenia z umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacania 

składek, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku wypłaty:
 1) świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa, o którym mowa w § 23 ust. 46, składka pomniejszana 

jest o jej część należną z tytułu trwałego inwalidztwa; 
 2) świadczenia z tytułu złamania kości, o którym mowa w § 23 ust. 79, składka pomniejszana jest 

o jej część należną z tytułu złamania kości;
 3) świadczenia z tytułu śmierci współmałżonka, składka pomniejszana jest o jej część należną z tytułu:
 a) śmierci współmałżonka,
 b) śmierci współmałżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
 c) śmierci współmałżonka spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,
 d) trwałego inwalidztwa współmałżonka,
 e) pobytu współmałżonka w szpitalu oraz
 f) złamania kości współmałżonka.

Wysokość poszczegól
nych sum ubezpiecze
nia możesz sprawdzić 

w dokumencie ubezpieczenia. 
Są one stałe przez cały pięcio
letni okres trwania umowy.

Zwróć uwagę,  że 
w przy padku wypłat nie
których świadczeń wy

sokość opłacanej przez Ciebie 
składki zostanie obniżona. 

Wysokość składki us
talana jest indywidual
nie i zależy od Twojej 

płci oraz od wybranego przez 
Ciebie pakietu i wariantu ubez
pieczenia. 
Składkę możesz opłacać mie
sięcznie, kwartalnie, półrocznie 
lub rocznie. Swój wybór zazna
czasz we wniosku o zawarcie 
umowy ubezpieczenia. Pamię
taj, że przez cały okres trwania 
umowy nie będziesz mógł go 
zmienić. 
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POcZĄTEk I kOnIEc 
OdPOwIEdZIAlnOŚcI PZU ŻycIE SA 

§ 22 
 1. Odpowiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się nie wcześniej niż od następnego dnia roboczego po 

opłaceniu składki, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. PZU Życie SA potwierdza w dokumencie ubezpieczenia datę początku odpowiedzialności.
 3. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do współmałżonka rozpoczyna się nie wcześniej niż 

następnego dnia po tym, gdy współmałżonek oświadczył PZU Życie SA, że chce skorzystać z zastrze
żenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość 
sumy ubezpieczenia.

§ 23 
 1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego kończy się w dniu zaistnienia jednej 

z okoliczności:
 1) śmierci ubezpieczającego;
 2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy 

ubezpieczenia; 
 3) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 i § 14;
 4) w rocznicę umowy, w roku, w którym ubezpieczający ukończył 65. rok życia;
 5) upływu okresu umowy ubezpieczenia w przypadku niezawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia.
 2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do współmałżonka kończy się w dniu zaistnienia jednej 

z okoliczności:
 1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego w umowie ubez

pieczenia; 
 2) w rocznicę umowy, w roku, w którym współmałżonek ukończył 65. rok życia;
 3) śmierci współmałżonka.
 3. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego, w zakresie zdarzeń dotyczących 

dziecka, kończy się z końcem miesiąca umowy, w którym dziecko ukończyło 18. rok życia. 
 4. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, powoduje wygaśnięcie odpo

wiedzialności PZU Życie SA z tytułu trwałego inwalidztwa ubezpieczającego.
 5. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, powoduje wygaśnięcie odpo

wiedzialności PZU Życie SA z tytułu trwałego inwalidztwa współmałżonka.
 6. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, powoduje wygaśnięcie 

odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego, w zakresie trwałego inwalidztwa 
dziecka.

 7. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 1, powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności 
PZU Życie SA z tytułu złamania kości ubezpieczającego.

 8. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 2, powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności 
PZU Życie SA z tytułu złamania kości współmałżonka.

 9. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 3, powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności 
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczającego, w zakresie złamania kości dziecka.

wyŁĄcZEnIA I OGRAnIcZEnIA 
OdPOwIEdZIAlnOŚcI PZU ŻycIE SA 

§ 24 
PZU Życie SA jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku, jeżeli śmierć ubezpieczającego lub współ
małżonka nastąpiła:
 1) w wyniku samobójstwa ubezpieczającego lub współmałżonka w okresie dwóch lat od zawarcia 

umowy ubezpieczenia;
 2) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczającego lub współmałżonka w aktach 

terroru lub w masowych rozruchach społecznych;
 3) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczającego lub współmałżonka czy

nu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.

§ 25 
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem 
oraz śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym ubezpieczającego lub współmałżonka, a także 
z tytułu trwałego inwalidztwa, pobytu w szpitalu oraz z tytułu złamania kości ubezpieczającego, współmał
żonka lub dziecka, jeżeli zdarzenia te:
 1) powstały w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub w masowych rozru

chach społecznych;
 2) powstały w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia czynu wypełniającego ustawowe 

znamiona umyślnego przestępstwa;
 3) były spowodowane lub zaszły w bezpośrednim następstwie prowadzenia pojazdu w stanie po uży

ciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, 

Zwróć szczególną uwa
gę, że w niektórych sy
tuacjach możemy nie 

wypłacić świadczenia.
Przypadki te wymieniliśmy 
w § 24–29. 

Pamiętaj, że warunkiem 
rozpoczęcia udzie  lenia 
przez nas ochrony 

ubezpieczeniowej jest opła cenie 
przez Ciebie składki. 

Po zapoznaniu się z in
formacjami zamiesz
czonymi obok, będziesz 

wiedział, w jakim momencie 
kończy się nasza odpowiedzial
ność, tzn. od kiedy Ty i Twoi 
najbliżsi nie jesteście już obję
ci ochroną ubezpieczeniową 
i nie przysługują Wam świad
czenia z tytułu umowy. 
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substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii;

 4) były spowodowane lub zaszły w bezpośrednim następstwie pozostawania w stanie nietrzeźwości, 
pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków za
stępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 5) powstały w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia lub popełnienia samobójstwa.

§ 26 
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczającego lub współmałżonka spowo
dowanej nieszczęśliwym wypadkiem, który powstał bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spo
życiem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych 
bez względu na zastosowaną dawkę. 

§ 27 
 1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałego inwalidztwa ubezpieczającego, współ

małżonka lub dziecka, jeżeli powstało bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem 
alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków za
stępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych 
bez względu na zastosowaną dawkę.

 2. Wypłacone świadczenia z tytułu więcej niż jednego zdarzenia objętego zakresem trwałego inwalidztwa 
nie mogą przekroczyć:

 1) łącznie 200% sumy ubezpieczenia, w przypadku trwałego inwalidztwa ubezpieczającego;
 2) łącznie 200% sumy ubezpieczenia, w przypadku trwałego inwalidztwa współmałżonka;
 3) łącznie 200% sumy ubezpieczenia dla wszystkich dzieci objętych ochroną ubezpieczeniową, w przy

padku trwałego inwalidztwa dziecka.
 3. Wypłacone świadczenie z tytułu jednego zdarzenia objętego zakresem trwałego inwalidztwa nie może 

przekroczyć:
 1) 100% sumy ubezpieczenia, w przypadku trwałego inwalidztwa ubezpieczającego;
 2) 100% sumy ubezpieczenia, w przypadku trwałego inwalidztwa współmałżonka;
 3) 100% sumy ubezpieczenia dla wszystkich dzieci objętych ochroną ubezpieczeniową, w przypadku 

trwałego inwalidztwa dziecka.

§ 28 
 1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczającego, współmałżonka lub 

dziecka w szpitalu, jeżeli konieczność leczenia szpitalnego wynika z:
 1) obrażeń i skutków chorobowych powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miej

sce przed datą zawarcia ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4;
 2) obrażeń doznanych w wyniku reakcji termojądrowych, wybuchu nuklearnego, oddziaływania odpa

dów nuklearnych, działania promieniowania radioaktywnego lub jonizującego;
 3) obrażeń doznanych w wyniku uprawiania sportów o ryzykownym charakterze takich jak: sporty 

walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, spe
leologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki 
do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping) oraz udział w wyścigach wszelkiego rodzaju z wyjąt
kiem biegów i pływania;

 4) wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień;
 5) zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, sub

stancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nar
komanii oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji;

 6) leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z konieczności leczenia obrażeń 
doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczającego, współmałżonka lub 
dziecka w szpitalu w przypadku pobytu w:

 1) hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach dla przewlekle chorych; 
 2) zakładach lecznictwa uzdrowiskowego: w szczególności w szpitalach uzdrowiskowych, sanato

riach, prewentoriach;
 3) ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych;
 4) oddziałach dziennych;
 5) zakładach opiekuńczoleczniczych, zakładach pielęgnacyjnoopiekuńczych.

W sytuacji, gdy kilku
krotnie ulegniesz nie
szczęśliwemu wypad

kowi i doznasz trwałego inwa
lidztwa, suma wszystkich wy
płaconych przez nas świadczeń 
z tego tytułu może stanowić aż 
200% sumy ubezpieczenia.

Zwróć uwagę na listę 
placówek, w których po
byt nie jest objęty 

ochroną ubezpieczeniową.

Maksymalna wysokość 
wypłacanego świadcze
nia z tytułu jednego 

zdarzenia skutkującego trwa
łym inwalidztwem dziecka wy
nosi 100% sumy ubezpiecze
nia wskazanej w umowie i do
tyczy łącznie wszystkich dzieci, 
objętych ochroną ubezpiecze
niową.
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§ 29 
 1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu złamania kości ubezpieczającego, współmałżonka 

lub dziecka, jeżeli:
 1) było następstwem zdarzenia zaistniałego przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA;
 2) powstało w wyniku uprawiania sportów o ryzykownym charakterze takich jak: sporty walki, sporty 

motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nur
kowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, sko
ki na linie (ang. bungee jumping) oraz udział w wyścigach wszelkiego rodzaju z wyjątkiem biegów 
i pływania;

 3) powstało w wyniku wykonywania czynności związanych z pracą zarobkową o następującym cha
rakterze: górnictwo, budownictwo, prace leśne, przemysł drzewny, wytwarzanie produktów z meta
li, hutnictwo, służby mundurowe, ochrona osób i mienia;

 4) złamanie kości nastąpiło w miejscu zmian patologicznych w obrębie kości lub było wynikiem jakiej
kolwiek choroby;

 5) w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło do amputacji kończyny lub jej części, a w okresie od 
dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku do amputacji nie było podjęte leczenie złamania kości.

 2. Łączna wartość świadczeń z tytułu złamania kości, w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA, nie 
może przekroczyć:

 1) 100% sumy ubezpieczenia, w przypadku złamania kości ubezpieczającego;
 2) 100% sumy ubezpieczenia, w przypadku złamania kości współmałżonka;
 3) 100% sumy ubezpieczenia dla wszystkich dzieci objętych ochroną ubezpieczeniową, w przypadku 

złamania kości dziecka. 

UPRAwnIEnI dO ŚwIAdcZEnIA

§ 30 
 1. Uposażonemu wyznaczonemu przez ubezpieczającego przysługuje prawo do świadczenia z tytułu:
 1) śmierci ubezpieczającego;
 2) śmierci ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem;
 3) śmierci ubezpieczającego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.
 2. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do świadczenia z tytułu:
 1) trwałego inwalidztwa ubezpieczającego;
 2) pobytu ubezpieczającego w szpitalu;
 3) złamania kości ubezpieczającego;
 4) trwałego inwalidztwa dziecka;
 5) pobytu dziecka w szpitalu;
 6) złamania kości dziecka.

§ 31 
 1. W przypadku, gdy ubezpieczający wskazał kilku uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed 

śmiercią ubezpieczającego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas przypadająca im część 
świadczenia zostaje rozdzielona pomiędzy pozostałych uposażonych proporcjonalnie do ich udziału 
w świadczeniu.

 2. Jeżeli ubezpieczający nie wskazał uposażonego albo gdy wszyscy uposażeni zmarli przed śmiercią 
ubezpieczającego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje członkom ro
dziny ubezpieczającego według kolejności pierwszeństwa:

 1) małżonek w całości;
 2) dzieci w częściach równych;
 3) rodzice w częściach równych;
 4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczającego w częściach równych.

§ 32 
 1. Uposażonemu wyznaczonemu przez współmałżonka przysługuje prawo do świadczenia z tytułu:
 1) śmierci współmałżonka;
 2) śmierci współmałżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem;
 3) śmierci współmałżonka spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.
 2. Współmałżonkowi przysługuje prawo do świadczenia z tytułu:
 1) trwałego inwalidztwa współmałżonka;
 2) pobytu współmałżonka w szpitalu;
 3) złamania kości współmałżonka.

Zauważ, że zdarzenie 
powstałe w wyniku 
uprawiania niektórych 

rodzajów sportów oraz podczas 
pracy o określonym charakte
rze nie będzie objęte ochroną 
ubezpieczeniową.

Jako ubezpieczający 
możesz wyznaczyć jed
nego lub więcej uposa

żonych, którzy w przypadku 
Twojej śmierci otrzymają świad
czenie. Osoby te nie muszą być 
z Tobą spokrewnione, mogą to 
być dowolne wskazane przez 
Ciebie osoby. Warto podkreślić, 
że uposażeni otrzymają świad
czenie z pominięciem postępo
wania spadkowego i bez ko
nieczności odprowadzania po
datku od spadków i darowizn. 

Jeżeli w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia 
kilkukrotnie dojdzie do 

złamania kości w wyniku nie
szczęśliwego wypadku, war
tość wszystkich wypłaconych 
przez nas świadczeń z tego ty
tułu wyniesie maksymalnie 
100% sumy ubezpieczenia.

Świadczenia z tytułu zda
rzeń, które dotknęły Cie
bie lub dziecko, tj. trwa

łe inwalidztwo, pobyt w szpitalu 
i złamanie kości, przekażemy 
zgodnie z Twoją dyspozycją.

Jeżeli nie wskażesz 
uposażonych, świad
czenie z tytułu Twojej 

śmierci otrzymają Twoi bliscy 
zgodnie z kolejnością określo
ną w § 31 ust. 2.

Podobnie jak Ty, współ
małżonek może wyzna
czyć jednego lub wię

cej uposażonych, którzy w przy
padku jego śmierci otrzymają 
świadczenie. 
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§ 33 
 1. W przypadku, gdy współmałżonek wskazał kilku uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed 

śmiercią współmałżonka lub utracili prawo do świadczenia, wówczas przypadająca im część świadcze
nia zostaje rozdzielona pomiędzy pozostałych uposażonych proporcjonalnie do ich udziału w świad
czeniu.

 2. Jeżeli współmałżonek nie wskazał uposażonego albo gdy wszyscy uposażeni zmarli przed śmiercią 
współmałżonka lub utracili prawo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny 
współmałżonka według kolejności pierwszeństwa:

 1) małżonek w całości;
 2) dzieci w częściach równych;
 3) rodzice w częściach równych;
 4) inni ustawowi spadkobiercy współmałżonka w częściach równych.

§ 34 
Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego lub współ
małżonka. 

wykOnAnIE ZObOwIĄZAŃ

§ 35 
Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy ubezpieczenia składa do PZU Życie SA:
 1) zgłoszenie roszczenia;
 2) w przypadku śmierci dodatkowo:
 a) akt zgonu,
 b) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą 

przyczynę śmierci;
 3) w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem dodatkowo – dokumenty potwier

dzające śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 4) w przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym dodatkowo – dokumenty po

twierdzające śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego;
 5) w przypadku trwałego inwalidztwa dodatkowo – dokumentację medyczną potwierdzającą trwałe 

inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 6) w przypadku pobytu w szpitalu dodatkowo – kartę informacyjną leczenia szpitalnego albo wydany 

przez lekarza prowadzącego dokument potwierdzający rozpoznanie i okoliczności zaistniałego nie
szczęśliwego wypadku;

 7) w przypadku złamania kości dodatkowo – dokumentację medyczną potwierdzającą złamanie kości;
 8) w przypadku zdarzeń dotyczących dziecka dodatkowo:
 a) akt urodzenia dziecka albo
 b) akt przysposobienia dziecka;
 9) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia, np. orzeczenie lekarskie pod

miotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpiecze
niach społecznych, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

§ 36 
 1. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje, o ile 

z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowoskutkowy pomiędzy śmiercią 
a nieszczęśliwym wypadkiem – na podstawie dokumentów dostarczonych do PZU Życie SA.

 2. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym przysługuje, jeżeli 
z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowoskutkowy pomiędzy śmiercią 
a wypadkiem komunikacyjnym.

 3. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym przysługuje, jeżeli 
śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty wypadku komunikacyjnego i w okresie odpowiedzialności 
PZU Życie SA.

§ 37 
 1. Prawo do świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia 

istnieje normalny związek przyczynowoskutkowy pomiędzy trwałym inwalidztwem a nieszczęśliwym 
wypadkiem.

 2. Trwałe inwalidztwo zaistniałe w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA ustala się niezwłocznie po 
zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego – naj
później w 24. miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego inwalidztwa (polepszenie 
lub pogorszenie) nie daje podstaw do zmiany wysokości świadczenia.

 3. PZU Życie SA decyduje o wykonaniu zobowiązania z tytułu trwałego inwalidztwa na podstawie doku
mentacji, o której mowa w § 35 pkt 1, 5 i 9 lub orzeczenia wskazanego przez siebie lekarza orzecznika 
oraz ewentualnie wyników zleconych przez siebie badań medycznych.

 4. PZU Życie SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz kosz
ty zleconych przez siebie badań medycznych, o których mowa w ust. 3.

 5. W przypadku prawa do otrzymania świadczenia z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i z tytułu 
częściowego trwałego inwalidztwa, PZU Życie SA wypłaca większą z kwot.

Jeżeli współmałżonek 
nie wskaże uposażo
nych, świadczenie z ty

tułu jego śmierci otrzymają je
go bliscy zgodnie z kolejnością 
określoną w § 33 ust. 2.

Obok znajdziesz listę 
dokumentów, jakie są 
potrzebne do rozpatrze

nia wniosku o wypłatę świad
czenia z tytułu umowy.

Świadczenia z tytułu 
zda rzeń, które dotyczą 
współ małżonka, t j . 

trwałe inwalidztwo, pobyt 
w szpitalu i zła manie kości, 
przekażemy zgodnie z jego dys
pozycją.

W paragrafie obok znaj
dziesz informacje, jaki
mi zasadami kierujemy 

się podczas przyznawania 
świadczenia z tytułu trwałego 
inwalidztwa. Zwróć uwagę, że 
w przypadku wystąpienia jed
nocześnie całkowitego i czę
ściowego trwałego inwalidztwa, 
wypłacimy większą z kwot 
świadczenia. 
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§ 38 
 1. Zgłoszenie roszczenia o wykonanie zobowiązania z tytułu pobytu w szpitalu możliwe jest:
 1) niezwłocznie po zakończeniu pobytu w szpitalu,
 2) w trakcie pobytu w szpitalu, po 30. lub 60. dniu tego pobytu.
 2. W przypadku pobytu w szpitalu w krajach, o których mowa w § 6, dokumentacja niezbędna do rozpa

trzenia roszczenia przekazywana jest do PZU Życie SA, przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. 
PZU Życie SA nie pokrywa kosztów tłumaczenia, przez tłumacza przysięgłego, dokumentacji niezbęd
nej do rozpatrzenia roszczenia.

 3. Prawo do świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu przysługuje, jeżeli w okresie odpowiedzialności ko
lejnej umowy ubezpieczenia wystąpiła konieczność pobytu w szpitalu, który był bezpośrednim następ
stwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności poprzedniej umowy ubez
pieczenia.

 4. Prawo do świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu przysługuje, jeżeli pobyt w szpitalu rozpoczął się 
w okresie odpowiedzialności poprzedniej umowy ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie również w kolej
nej umowie ubezpieczenia.

§ 39 
 1. Prawo do świadczenia z tytułu złamania kości przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnie

je normalny związek przyczynowoskutkowy pomiędzy złamaniem kości a nieszczęśliwym wypadkiem.
 2. PZU Życie SA decyduje o wykonaniu zobowiązania z tytułu złamania kości na podstawie dokumenta

cji, o której mowa w § 35 pkt 1, 7 i 9 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 kosz
ty zleconych przez siebie badań medycznych, o których mowa w ust. 2.

 4. W przypadku prawa do otrzymania świadczenia z tytułu więcej niż jednego złamania w obrębie tej 
samej kości lub tego samego stawu, PZU Życie SA wypłaca większą z kwot.

§ 40 
 1. PZU Życie SA wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowie

dzialności PZU Życie SA albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe, PZU Życie SA wykonu
je zobowiązanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie 
tych okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie wypłacona w terminie 
wskazanym w ust. 1.

§ 41 
Świadczenia wypłacane są w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie.

§ 42 
 1. W przypadku, gdy PZU Życie SA w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikają

cych z umowy ubezpieczenia obowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać 
i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych 
osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez PZU Życie SA pomniejszają kwoty stosow
nych wypłat płatnych przez PZU Życie SA na podstawie umowy ubezpieczenia.

 2. Opodatkowanie zobowiązań PZU Życie SA regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku 
dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 43 
Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części, PZU Życie SA informuje o tym niezwłocznie 
osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą cał
kowitą lub częściową odmowę wykonania zobowiązania.

POSTAnOwIEnIA kOŃcOwE

§ 44 
 1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla 

miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, współmałżonka, uposażonego lub uprawnione
go z umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. 

 2. Prawem właściwym w stosunkach wynikających z umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.

§ 45 
 1. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
 2. W stosunkach wynikających z umowy stosowany jest język polski.
 3. Prawem właściwym w stosunkach wynikających z umowy jest prawo polskie.

Z informacji zamieszczo
nych w § 38 dowiesz 
się, kiedy możesz zgło

sić do nas roszczenie z tytułu 
pobytu w szpitalu oraz jakie for
malności powinieneś spełnić. 
Pamiętaj, że w przypadku po
bytu w szpitalu za granicą do
starczona przez Ciebie doku
mentacja musi być przetłuma
czona na język polski przez tłu
macza przysięgłego.

Zwróć uwagę, że w nie
których sytuacjach mo
żemy zlecić dodatkowe 

badania lekarskie. Poinformu
jemy Cię o takiej potrzebie oraz 
poniesiemy koszty zlecenia i re
alizacji takich badań.

Świadczenie wypłaci
my jednorazowo w cią
gu 30 dni od momentu 

otrzymania zgłoszenia, o ile na 
podstawie otrzymanej doku
mentacji mogliśmy ustalić na
szą odpowiedzialność i wyso
kość świadczenia. Jeśli nie uda 
nam się ustalić tego w tym ter
minie, wypłacimy bezsporną 
część kwoty świadczenia. Po
zostałą część wypłacimy w ter
minie do 14 dni od dnia wyja
śnienia wszystkich okoliczno
ści wpływających na ustalenie 
naszej odpowiedzialności.
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§ 46 
 1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia PZU Życie SA mające związek z umową ubezpie

czenia wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez 
ubezpieczającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia, z zastrzeżeniem 
ust. 3.

 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z umową ubezpieczenia kierowa
ne do PZU Życie SA wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy 
uzgodnionej przez ubezpieczającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. PZU Życie SA i ubezpieczający  obowiązani są informować o każdej zmianie adresów koresponden
cyjnych. Powiadomienia, wnioski i oświadczenia wysłane na ostatnio podany adres PZU Życie SA, 
ubezpieczającego, współmałżonka lub uposażonego uznawane będą za skutecznie doręczone.

§ 47 
 1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do każdej jednostki PZU Życie SA w sposób 

umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiotu skargi lub zażalenia.
 2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki terenowe wyższego szczebla lub Centralę PZU 

Życie SA zgodnie z zakresem ich działania.
 3. PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

daty otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi, a w przypadku niemożności ich rozpatrzenia w powyż
szym terminie zawiadamia pisemnie wnoszącego o przyczynie zwłoki i nowym terminie rozpatrzenia. 

 4. Z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.

§ 48 
 1. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2011 roku i mają zastosowanie do 

umów zawieranych począwszy od tej daty.
 2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą nr UZ/237/2010 Zarządu Powszech

nego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 19 października 2010 roku.

Pamiętaj również o bie
żącej aktualizacji da
nych osobowych i tele

adresowych, abyśmy mogli na 
bieżąco przekazywać wszelkie 
informacje dotyczące Twojej 
umowy.

PZUŻ 8895

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00133 Warszawa,  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000030211, 
NIP: 5270206056, wysokość kapitału zakładowego 295 000 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości. 

Prezes Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 

na Życie Spółka Akcyjna 

 
 
 

Dariusz Krzewina

Wiceprezes Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 

na Życie Spółka Akcyjna
 
 
 
 

Rafał Grodzicki



Do zgłoszenia zdarzenia z ubezpieczenia 
zawartego w PZU Życie możesz wykorzystać:

•  Infolinię – zadzwoń pod numer całodobowej 
infolinii PZU 801 102 102 (także z telefonów 
komórkowych)  

•  Internet – wypełnij formularz zgłoszenia  
na www.pzu.pl

•  Placówkę – zgłoś zdarzenie osobiście  
w dowolnej placówce Grupy PZU 

•  Korespondencję – zgłoś zdarzenie listownie, 
e-mailem lub faksem. Druki zgłoszenia 
roszczenia znajdziesz na www.pzu.pl

Wszystkie niezbędne informacje uzyskasz  
pod numerem infolinii PZU 801 102 102  
lub na stronie www.pzu.pl



Numer polisy:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Infolinia: 801 102 102 www.pzu.pl
(koszt jednej jednostki taryfikacyjnej
niezależnie od czasu trwania rozmowy)

Ochrona
Interesuje Cię kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa życia i zdrowia? Z nami możesz ubezpieczyć życie 
swoje i swoich najbliższych, a dodatkowo uzyskać wsparcie w razie choroby lub wypadku. Nasze ubezpie
czenia sprawią, że będziesz przygotowany na każdą okoliczność.

Oszczędzanie 
Interesuje Cię ochrona życia i bezpieczne gromadzenie środków na wybrany przez Ciebie cel, np. zapewnie
nie dziecku środków na edukację czy spełnienie „marzenia życia”? Nasze ubezpieczenia pozwolą Ci w prosty 
sposób połączyć ochronę życia z pewnym oszczędzaniem. Zgromadzone środki wykorzystasz Ty lub Twoi 
najbliżsi na dowolny cel, np. spłatę kredytu, zakup samochodu czy wymarzone wakacje.

Emerytura
Świadomie planujesz swoją przyszłość po zakończeniu pracy zawodowej? W ramach Indywidualnego Konta 
Emerytalnego możesz odkładać dodatkowe środki, które wykorzystasz jako finansowe uzupełnienie przyszłej 
emerytury. 

Inwestowanie
Szukasz atrakcyjnych form inwestowania i myślisz o zabezpieczeniu swoich najbliższych na wypadek swojej 
śmierci? Z nami możesz zarabiać, korzystając z wyjątkowych ofert inwestycyjnych przygotowanych przez 
naszych ekspertów – krótkoterminowych lub długoterminowych, o niskim lub wysokim poziomie ryzyka inwe
stycyjnego. Dodatkowo polisa jest zabezpieczeniem finansowym dla Twoich najbliższych na wypadek Twojej 
śmierci.

Zdrowie
Dbasz o zdrowie swoje i swoich najbliższych? W naszej ofercie znajdziesz zarówno prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne gwarantujące szybki dostęp do usług medycznych w prywatnych przychodniach i szpitalach, jak 
i dodatkowe ubezpieczenia, dzięki którym otrzymasz zwrot kosztów związanych z leczeniem.

5 zł
5 zł

5 zł

1000 zł

5 zł
5 zł

5 zł

1000 zł

5 zł
5 zł

5 zł

1000 zł5 zł
5 zł

5 zł

1000 zł

W skład Grupy Kapitałowej PZU wchodzą również m.in.:

PZU SA –  macierzysta firma wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
PZU, działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych.

PTE PZU SA –  zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru 
systemu zabezpieczeń społecznych.

TFI PZU SA –  zarządza funduszami inwestycyjnymi o różnorodnych strategiach inwestycyjnych. 
Towarzystwo oferuje produkty i usługi inwestycyjne dla Klientów zarówno indywidual
nych, jak i instytucjonalnych oraz dodatkowe programy oszczędnościowe w ramach  
III filaru systemu ubezpieczeń społecznych.

PZU Życie SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PZU i prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń 
na życie. W swojej ofercie posiada również ubezpieczenia posagowe, rentowe, zdrowotne, wypadko
we i inwestycyjne, zawierane w postaci umów indywidualnych lub grupowych. Oferuje kompleksowe 
ubezpieczenia w obszarach wymienionych poniżej:




