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Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatko-
wego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym zawieranych jako umowy 
ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA 
grupowego ubezpieczenia na życie zwanego ubezpieczeniem podsta- 
wowym.

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

1) statek – pasażerski albo towarowy statek morski albo statek 
śródlądowy – z wyjątkiem okrętów wojennych – o napędzie silni-
kowym lub żaglowym,

2) wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpie-

czony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym 
że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumia-
ne są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące 
przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również  
tramwaj,

b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez po-
jazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasa-
żer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do porusza-

nia się na własnych kołach po torach kolejowych,
- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem wła-

snym, w tym metro,
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu lit. b, nie są wy-
padki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowe-
go oraz transportu linowego i linowo-terenowego,

c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego 
koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, 
gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wy-
konania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrz-
nego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek 
powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego 
konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odna-
leziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub 
statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp 
nie jest możliwy,

d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział 
jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został 
uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, albo 
statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego po-
szukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miej-
scu, do którego dostęp nie jest możliwy. 

2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią od-
miennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych wa-
runkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniej- 
szych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym zna- 
czeniu.

_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
 

§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego spowodowaną 
wypadkiem komunikacyjnym zaistniałym w okresie odpowiedzialności 
PZU Życie SA.

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5

PZU Życie SA wypłaca w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodo-
wanej wypadkiem komunikacyjnym świadczenie w wysokości określo-
nej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent 
sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie  
do ubezpieczenia

§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz z za-
warciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym mo-
mencie jej trwania. 

§ 7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpiecze-
niem podstawowym. 
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym 
że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta 
na okres do najbliższej rocznicy polisy.

2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na 
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia 
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że 
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubez-
pieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożo-
ne do wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upły-
wem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego została  
zawarta.

§ 9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na 
kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji przystą-
pienia.
_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10

1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są zgod-
ne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje od-
stąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje od-
stąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11

1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są 
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.

2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wy-
powiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.

3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje 
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.



Suma ubezpieczenia
§ 12

1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o zawar-
cie umowy i potwierdzona polisą.

2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas 
trwania umowy.

_______________________________________________________________

Składka
§ 13

1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości 
sumy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, częstotliwości przeka-
zywania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodo-
wej osób przystępujących do ubezpieczenia.

2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowe-
go określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.

3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie pod-
stawowe.

_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego roz-
poczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podsta-
wowym.

§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego koń-
czy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu pod-

stawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez 

ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przy-

padku jej nieprzedłużenia,
4) upływu okresu za jaki przekazano składkę – w przypadku rezygnacji 

ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
5) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
_______________________________________________________________

Wyłączenia odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 16

PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku komunika-
cyjnego zaistniałego przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA  
w stosunku do ubezpieczonego lub:
1) w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego  

w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych, 
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczo-

nego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego prze-
stępstwa,

3) gdy ubezpieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach pra-

wa do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, 

pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psy-
chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii,

c) który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych 
dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu,

4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem nar-
kotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu obowiązujących przepisów  
o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie wy-
padku komunikacyjnego,

5) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popeł-
nienia przez ubezpieczonego samobójstwa.

_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 17

1. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowa-
nej wypadkiem komunikacyjnym przysługuje uposażonemu.

2. W stosunku do uposażonego, w tym w zakresie trybu i sposobu jego 
wskazywania, zmiany i odwoływania, stosuje się zasady przyjęte  
w ubezpieczeniu podstawowym.

_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 18

1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy 
składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) akt zgonu ubezpieczonego,
3) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe – doku-

mentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci, 
4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszcze-

nia w szczególności dokumentację potwierdzającą okoliczności 
wypadku komunikacyjnego – na życzenie PZU Życie SA.

2. PZU Życie SA decyduje o zasadności roszczenia na podstawie do-
kumentacji, o której mowa w ust. 1. 

§ 19
1. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu  

widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomię-
dzy wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią ubezpieczonego.

2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć ubezpieczonego 
nastąpiła w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 20

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

§ 21
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone 

uchwałą nr UZ/340/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubez-
pieczeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmianami  
zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechne-
go Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku  
oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu  
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.

2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 
2011 roku.
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