
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE czy, motorower i przyczepa określone
w przepisach ustawy Prawo o ruchu dro-

§ 1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw niesz- gowym,
częśliwych wypadków powstałych w związku z ru- b) pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepi-
chem pojazdu mechanicznego (NNW Max), zwa- sów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
ne dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubez- 5) rozładowanie pojazdu – zespół czynności, 
pieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład jakie musi wykonać ubezpieczony w celu 
Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwaną dalej PZU SA, przemieszczenia elementów ładunku z po-
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednost- jazdu;
kami organizacyjnymi niebędącymi osobami praw- 6) ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd poru-
nymi. sza się wskutek pracy silnika lub siłą bez-

§ 2. Na podstawie OWU PZU SA udziela ochrony ubez- władności;
pieczeniowej ubezpieczonemu w zakresie trwa- 7) suma ubezpieczenia – określona w umowie 
łych następstw nieszczęśliwych wypadków w pos- ubezpieczenia kwota stanowiąca górną gra-
taci: nicę odpowiedzialności PZU SA w stosunku 
1) niezdolności do pracy ubezpieczonego, do jednego ubezpieczonego;
2) śmierci ubezpieczonego, 8) ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba praw-
powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz na albo jednostka organizacyjna niebędąca oso-
okolicznościami, o których mowa w § 6. bą prawną, zawierająca umowę ubezpieczenia;

§ 3.1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy 9) ubezpieczony – kierowca lub pasażer po-
ubezpieczenia mogą być wprowadzone postano- jazdu, który zawarł umowę ubezpieczenia na 
wienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych własny rachunek albo kierowca lub pasażer 
w OWU. pojazdu, na rzecz którego ubezpieczający 

2. PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpie- zawarł umowę ubezpieczenia;
czającemu różnicę między treścią umowy a OWU 10) umowa indywidualna – umowa ubezpie-
w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W ra- czenia obejmująca ochroną jednego ubez-
zie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA nie pieczonego;
może powoływać się na różnicę niekorzystną dla 11) umowa zbiorowa – umowa ubezpieczenia 
ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przepisu obejmująca ochroną co najmniej dwóch ubez-
nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawiera- pieczonych;
nych w drodze negocjacji. 12) uprawniony – osoba imiennie wskazana 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają przez ubezpieczonego jako upoważniona do 
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cy- otrzymania świadczenia w razie śmierci ubez-
wilnego oraz inne stosowne przepisy prawa pol- pieczonego;
skiego. 13) wsiadanie do pojazdu – zespół czynności, 

jakie musi wykonać ubezpieczony od mo-
DEFINICJE mentu otwarcia drzwi z zewnątrz pojazdu do 

momentu znalezienia się wewnątrz pojazdu;
§ 5. Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się: 14) wypadek drogowy – kolizja pojazdu z innym 

1) naprawa pojazdu – zespół czynności, jakie pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmio-
musi wykonać ubezpieczony podczas postoju tami pochodzącymi z zewnątrz, a także wy-
pojazdu, związanych z uszkodzeniem pojaz- wrócenie się pojazdu;
du lub wypadkiem drogowym, mających na ce- 15) wysiadanie z pojazdu – zespół czynności, ja-
lu kontrolę stanu technicznego pojazdu lub usu- kie musi wykonać ubezpieczony od momen-
nięcie niesprawności; tu otwarcia drzwi wewnątrz pojazdu do mo-

2) niezdolność do pracy – trwała i całkowita nie- mentu znalezienia się na zewnątrz pojazdu;
zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy 16) załadowanie pojazdu – zespół czynności, 
zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do sa- jakie musi wykonać ubezpieczony w celu prze-
modzielnej egzystencji, będąca wyłącznym nas- mieszczenia elementów ładunku do pojazdu.
tępstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałe-
go w okresie odpowiedzialności PZU SA; II. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  UBEZPIECZENIA

3) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wy-
wołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie § 6. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa 
którego ubezpieczony, niezależnie od swej wo- nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okre-
li, doznał trwałego uszkodzenia ciała albo zmarł, sie ubezpieczenia w postaci niezdolności do pracy 
będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną ubezpieczonego lub śmierci ubezpieczonego, pow-
zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU SA; stałe w związku z ruchem pojazdu oraz:
za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się cho- 1) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania
rób, nawet takich, które ujawnione zostały nag- z pojazdu,
łym zdarzeniem wywołanym przyczyną zew- 2) podczas przebywania w pojeździe w przypad-
nętrzną; ku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu 

4) pojazd mechaniczny (zwany w OWU pojaz- na trasie jazdy,
dem): 3) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
a) zarejestrowany pojazd samochodowy (z wy- 4) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozłado-

łączeniem motocykla, quada), ciągnik rolni- wywaniu pojazdu.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
z ruchem pojazdu mechanicznego (NNW Max)
ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/23/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.



§ 7.1. Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w dniu III. SUMA UBEZPIECZENIA
zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

2. Jeżeli umowa zawierana na dwunastomiesięczny okres ubez-
pieczenia stanowi kontynuację tego ubezpieczenia w PZU SA § 10.1. Suma ubezpieczenia jest określana przez PZU SA w uz-
ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastoso- godnieniu z ubezpieczającym i stanowi wielokrotność 
wania. 10.000 zł, przy czym suma ubezpieczenia nie może być 

§ 8. Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśli- niższa niż 100.000 zł oraz wyższa niż 500.000 zł.
wych wypadków zaistniałych na terytorium Rzeczypospo- 2. W przypadku umowy zbiorowej górną granicę odpowie-
litej Polskiej i poza jej granicami z tym, że świadczenia dzialności PZU SA w stosunku do wszystkich ubezpie-
wypłacane są wyłącznie w złotych polskich. czonych objętych tą umową stanowi kwota będąca ilo-

czynem liczby ubezpieczonych określonej przez ubezpie-
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI czającego w umowie i przyjętej w umowie sumy ubezpie-

czenia, przy czym suma ubezpieczenia ustalona jest w jed-
§ 9.1. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są trwałe nas- nakowej wysokości dla każdego ubezpieczonego.

tępstwa nieszczęśliwych wypadków: 3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający za 
1) powstałych podczas kierowania pojazdem przez ubez- zgodą PZU SA może zmienić sumę ubezpieczenia.

pieczonego: 4. Podwyższenie sumy ubezpieczenia powoduje konieczność 
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu al- opłaty dodatkowej składki.

koholu, lub pod wpływem środków odurzających, 5. Za wypadki powstałe do dnia następnego po zmianie sumy 
substancji psychotropowych lub środków zastęp- ubezpieczenia, PZU SA ponosi odpowiedzialność na wa-
czych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu runkach umowy dotychczasowej.
narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście § 11.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, ubezpieczenie obejmuje nas-
nieszczęśliwego wypadku lub tępujące świadczenia:

b) nieposiadającego uprawnień do kierowania po- 1) w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego 
jazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świad-
nieszczęśliwego wypadku lub czenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określo-

c) pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem niepo- nej w umowie,
siadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub 2) w przypadku śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wy-
ważnego badania technicznego – jeżeli w odnie- niku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wy-
sieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji sokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umo-
lub dokonywania okresowych badań technicznych, wie.
a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście 2. W przypadku umowy zbiorowej zawartej bez imiennego 
nieszczęśliwego wypadku; wskazania ubezpieczonych, w razie zajścia nieszczęśliwe-

2) powstałych w odniesieniu do ubezpieczonego będącego go wypadku w okresie ubezpieczenia w stosunku do ubez-
pasażerem pojazdu w stanie nietrzeźwości albo w sta- pieczonych w liczbie większej niż wskazana przez ubez-
nie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odu- pieczającego w umowie ubezpieczenia, PZU SA ponosi 
rzających, substancji psychotropowych lub środków zas- odpowiedzialność w stosunku do wszystkich wyżej wymie-
tępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nionych osób, ale wysokość świadczeń dla każdej z tych 
narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście nie- osób oblicza się jako iloraz kwoty stanowiącej górną gra-
szczęśliwego wypadku; nicę odpowiedzialności PZU SA, o której mowa w § 10 ust. 2 

3) powstałych w odniesieniu do ubezpieczonego będącego i liczby osób, które uległy nieszczęśliwemu wypadkowi.
pasażerem pojazdu, który świadomie podjął jazdę z kie- 3. Zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio w przy-
rowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości albo padku zajścia w okresie ubezpieczenia kolejnego niesz-
w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków częśliwego wypadku w stosunku do takiej liczby osób, która 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków łącznie z liczbą osób, których dotyczyły zaszłe wcześniej 
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziała- nieszczęśliwe wypadki objęte odpowiedzialnością PZU SA 
niu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście przekracza liczbę osób wskazaną przez ubezpieczającego.
nieszczęśliwego wypadku; § 12. Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, 

4) spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbal- PZU SA zwraca ubezpieczonemu koszty badań, o których 
stwa przez ubezpieczonego, ubezpieczającego, uprawnio- mowa w § 26 ust. 2 oraz niezbędne, udokumentowane wy-
nego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z po- datki poniesione na przejazdy w Rzeczypospolitej Polskiej 
jazdu lub rozporządzania nim, chyba że w razie rażącego do lekarzy wskazanych przez PZU SA, przy czym koszty 
niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada w danych dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja pub-
okolicznościach względom słuszności; liczna zwracane są po zaakceptowaniu przez PZU SA 

5) powstałych w wyniku udziału w bójkach (z wyjątkiem zasadności wyboru środka transportu.
działania w obronie koniecznej) oraz w związku z uży-
ciem pojazdu w celu popełnienia lub usiłowania popeł- IV. ZAWARCIE UMOWY
nienia przestępstwa;

6) powstałych w związku z popełnieniem albo usiłowa- § 13.1. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza do-
niem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, kumentem ubezpieczenia.
który ukończył 17 lat; 2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości 

7) powstałych na skutek działań wojennych oraz udziału PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA 
w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protes- zapytywał w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawar-
tacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabo- ciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający za-
tażu; wiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży 

8) powstałych podczas uczestnictwa w rajdach, wyścigach, również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności  
treningach do tych jazd. jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy 

2. Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona, jeżeli niesz- ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne 
częśliwy wypadek był następstwem chorób lub stanów pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
chorobowych ubezpieczonego istniejących w chwili zda- 3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający 
rzenia. zobowiązany jest zawiadomić PZU SA o zmianie oko-

3. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia liczności, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po otrzy-
za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszko- maniu o nich wiadomości.
dowania za poniesione straty materialne polegające na 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy ra-
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. chunek obowiązki określone w ust. 2 i 3 spoczywają 

4. Stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, fakt znajdo- zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, 
wania się pod wpływem środków odurzających, substancji chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu jego rachunek.
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia 5. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki oko-
do kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa, liczności, które z naruszeniem ust. 2–4 nie zostały po-
w którym zaszedł nieszczęśliwy wypadek. dane  do  jego wiadomości.  Jeżeli  do  naruszenia  ust.  2–4

2



doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, 3. Wysokość składki ustala się w zależności od wysokości 
że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są sumy ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia oraz zniżek
skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprze- i zwyżek określonych w taryfie.
dzającym. 4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą 

§ 14. Umowę zbiorową zawiera się z imiennym wskazaniem lub istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze 
bez imiennego wskazania ubezpieczonych. stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, 

§ 15.1. W przypadku braku imiennego wskazania ubezpieczo- poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie 
nych ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wszystkich osób, wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubez-
które należą do określonej w umowie ubezpieczenia grupy pieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga stro-
osób, przy czym ubezpieczający wskazuje w umowie na może w terminie czternastu dni wypowiedzieć umowę 
liczbę tych osób. ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku braku imiennego wskazania ubezpieczo- 5. Składka jest płatna jednorazowo przy zawieraniu umowy 
nych ochrona obejmuje każdorazowy pełny stan liczbowy ubezpieczenia, o ile w dokumencie ubezpieczenia nie określo-
określonej w umowie grupy osób, z zastrzeżeniem pos- no innego sposobu i terminu opłacenia składki.
tanowień § 11 ust. 2 i 3. 6. Wysokość składki ubezpieczeniowej oraz termin jej zapła-

3. W przypadku zwiększenia w okresie ubezpieczenia stanu ty określony jest w dokumencie ubezpieczenia.
liczbowego, o którym mowa w ust. 2, po odpowiednim zgło- 7. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w po-
szeniu PZU SA tego faktu przez ubezpieczającego i za rozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej.
opłatą dodatkowej składki, PZU SA obejmie ochroną ubez- 8. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest
pieczeniową, od dnia następnego po dokonaniu tego zgło- w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, 
szenia, zwiększony stan liczbowy określonej w umowie za datę zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku 
grupy osób. PZU SA pełną, wymagalną kwotą określoną w dokumencie 

§ 16. Przy zawieraniu umowy z imiennym wskazaniem ubezpie- ubezpieczenia.
czonych, ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć PZU SA 
wykaz osób, które objęte są ochroną ubezpieczeniową ZWROT SKŁADKI
wraz z wykazem uprawnionych, o ile ubezpieczeni wska-
zali uprawnionych. W takim przypadku ubezpieczenie obej- § 24.1. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed 
muje tylko ubezpieczonych podanych w wykazie. upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpie-

§ 17.1. Ubezpieczony wyznacza uprawnionych w formie pisem- czającemu przysługuje zwrot składki za okres niewyko-
nej. rzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

2. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie wskazać, do- 2. Okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej liczony 
konać zmiany i odwołać uprawnionego. jest od następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony.

§ 18. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu 3. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie 
miesięcy albo okres krótszy (ubezpieczenie krótkotermi- do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej.
nowe). 4. PZU SA dokonuje zwrotu składki po uzyskaniu informacji

o okolicznościach stanowiących podstawę wygaśnięcia ochro-
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI ny ubezpieczeniowej.

§ 19. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy 
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia nas- § 25. W razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony zobo-
tępnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. wiązany jest:

§ 20. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niez-
1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w doku- włoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu 

mencie ubezpieczenia; leczeniu;
2) z chwilą wypłaty świadczenia – w przypadku umowy 2) dostarczyć PZU SA dokumenty, o których mowa w § 26 

indywidualnej albo z chwilą wyczerpania kwoty stano- ust. 1;
wiącej górną granicę odpowiedzialności PZU SA, o której 3) umożliwić PZU SA uzyskanie informacji odnoszących 
mowa w § 10 ust. 2 – w przypadku umowy zbiorowej; się do okoliczności wypadku, w szczególności u leka-

3) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia rzy, którzy sprawowali nad ubezpieczonym opiekę za-
PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natych- równo przed, jak i po wypadku.
miastowym w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpo- § 26.1. Zgłaszając roszczenie o wypłatę świadczenia z tytułu niezdol-
wiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej ności do pracy ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć 
pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie w PZU SA:
została zapłacona w terminie; 1) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia wypadku;

4) z upływem siedmiu dni od dnia otrzymania przez ubez- 2) orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orze-
pieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki kania o niezdolności do pracy;
wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagro- 3) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszcze-
żeniem, że brak zapłaty w terminie siedmiu dni od dnia nia: dokumentację medyczną, rachunki i dowody ich 
jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności; zapłaty, a także – jeżeli ubezpieczony kierował pojaz-

5) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypo- dem podczas zajścia nieszczęśliwego wypadku – do-
wiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy- kument uprawniający do kierowania pojazdem oraz do-
padku, o którym mowa w § 23 ust. 4; wód rejestracyjny pojazdu.

6) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia. 2. Na zlecenie oraz na koszt PZU SA ubezpieczony zo-
§ 21.1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuż- bowiązany jest poddać się dodatkowym badaniom me-

szy niż sześć miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstą- dycznym lub badaniu przez wskazanych przez PZU SA 
pienia od umowy ubezpieczenia, w terminie trzydziestu lekarzy.
dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą 3. W przypadku wystąpienia przez ubezpieczonego z roszcze-
w terminie siedmiu dni, od dnia zawarcia umowy. niem o wypłatę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, 

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpie- PZU SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie do-
czającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w ja- kumentacji lub wyników badań, o których mowa w ust. 1 i 2.
kim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej. § 27. W razie śmierci ubezpieczonego uprawniony zobowiązany 

§ 22. Stronom nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy jest przedłożyć PZU SA do wglądu odpis aktu zgonu oraz 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 20 pkt 3 i § 23 ust. 4. kartę statystyczną zgonu lub dokumentację medyczną 

potwierdzającą przyczynę zgonu, jeśli jest uprawnionym 
V. SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE do uzyskania takich  dokumentów, oraz dokument stwier-

dzający jego tożsamość. W przypadku braku wskazania 
§ 23.1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności uprawnionego – występująca o wypłatę świadczenia oso-

PZU SA. ba, o której mowa w § 32, obowiązana jest przedłożyć do-
2. Składkę ustala się według taryfy obowiązującej w dniu datkowo dokumenty stanu cywilnego potwierdzające fakt 

zawarcia umowy. małżeństwa lub pokrewieństwa z ubezpieczonym lub do-
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kumenty potwierdzające fakt sprawowania opieki nad 3. PZU SA jest zobowiązany:
ubezpieczonym na dzień jego śmierci. 1) w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiado-

§ 28. PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych mienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną 
dokumentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów. ubezpieczeniową do poinformowania o tym ubezpie-

czającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni oso-
VII. USTALANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ bami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do 

podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu 
§ 29.1. Prawo do świadczenia przysługuje po stwierdzeniu, że faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń 

istnieje z medycznego punktu widzenia normalny związek i wysokości świadczenia, a także do poinformowania 
przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a wys- osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny 
tąpieniem u ubezpieczonego niezdolności do pracy lub sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie do-
śmiercią ubezpieczonego. kumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności 

2. Ustalenie związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, PZU SA lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to nie-
następuje na podstawie dostarczonych PZU SA doku- zbędne do dalszego prowadzenia postępowania;
mentów, określonych w § 26 ust. 1 i § 27 oraz wyników 2) w razie nie wypłacenia świadczenia w terminach 
badań lekarskich. określonych w ust. 1 i 2, do zawiadomienia pisemnie 

§ 30. Świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej, w peł- osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemoż-
nej wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie, ności zaspokojenia jej roszczeń;
z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 3. 3) jeżeli świadczenie nie przysługuje do pisemnego poinfor-

§ 31. Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy albo śmierci ubez- mowania o tym osoby występującej z roszczeniem, w ter-
pieczonego wypłaca się pod warunkiem, że nastąpiły w cią- minach określonych w ust. 1 i 2, wskazując na oko-
gu dwóch lat od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. liczności oraz podstawę prawną uzasadniającą odmo-

§ 32. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłaca się wę wypłaty świadczenia oraz do pouczenia tej osoby
uprawnionemu, a w razie braku wskazania uprawnionego o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
– niżej wskazanym osobom według następującej kolejności: 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, infor-
1) małżonkowi; macji i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia 
2) dzieciom w częściach równych, a w przypadku gdy odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadcze-

jedno z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego nia; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia 
– zstępnym tego dziecka w częściach równych w zakre- przez PZU SA udostępnionych informacji, a także spo-
sie udziału jaki by przypadał ich rodzicowi, przy czym rządzania na swój koszt kserokopii dokumentów i pot-
zasadę tę stosuje się analogicznie do dalszych zstępnych wierdzania ich zgodności z oryginałem przez PZU SA;
tego dziecka; w przypadku braku zstępnych udział jaki 5) na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umo-
by przypadał temu dziecku przypada pozostałym dzie- wy ubezpieczenia do udostępniania posiadanych przez 
ciom; siebie informacji związanych z wypadkiem lub zdarze-

3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu niem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności 
z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią PZU SA oraz ustalenia okoliczności wypadków i zda-
ubezpieczonego; w przypadku gdy dla ubezpieczo- rzeń losowych, jak również wysokości świadczenia.
nego ustanowiono opiekę – prawnym opiekunom na 4. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu 
analogicznych zasadach jak dla rodziców; przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub za-

4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z usta- żalenia, dotyczących realizacji przez PZU SA umowy ubez-
wy w częściach przypadającym im stosownie do pos- pieczenia. Z zastrzeżeniem ust. 5, adresatem skargi lub 
tanowień kodeksu cywilnego dotyczących dziedzicze- zażalenia, właściwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka 
nia ustawowego. organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub za-

§ 33. Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu niezdolności żalenie dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU SA. 
do pracy, a następnie w ciągu dwóch lat od daty zajścia Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem 
nieszczęśliwego wypadku nastąpi śmierć ubezpieczonego jednostki, której działania skarga lub zażalenie dotyczy.
będąca następstwem tego wypadku, świadczenie z tytułu 5. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji 
śmierci nie przysługuje. szkód, jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest Regio-

§ 34. W razie śmierci ubezpieczonego nie będącej następstwem nalne Centrum Likwidacji Szkód właściwe ze względu na 
nieszczęśliwego wypadku, a przed otrzymaniem przez nie- miejsce likwidacji szkody.
go świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – PZU SA 6. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na 
wypłaca świadczenie z tytułu niezdolności do pracy spadko- piśmie, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi 
biercom. Jeżeli wystąpienie u ubezpieczonego niezdolności lub zażalenia.
do pracy nie zostało ustalone przed śmiercią ubezpieczo- 7. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu przy-
nego, zasadność roszczenia będzie określana przez sługuje prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Ubez-
lekarzy powołanych przez PZU SA na podstawie przedło- pieczonych.
żonej dokumentacji medycznej.

§ 35.1. PZU SA zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku. § 36. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpie-

2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności czenia można wytoczyć albo według przepisów o właści-
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA oka- wości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca za-
zało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w mieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczo-
ciągu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu nego lub uprawnionego.
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było § 37. OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia za-
możliwe. wieranych od dnia 1 stycznia 2011 r.
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