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ROZDZIA¸ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà
zastosowanie do umów kompleksowego
ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawie-
ranych przez Powszechny Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spó∏ka Akcyjna zwany dalej PZU S.A.
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz
jednostkami organizacyjnymi nieb´dàcymi
osobami prawnymi. 

2. Na podstawie niniejszych warunków umowa
ubezpieczenia mo˝e byç zawarta w zakresie:
1) ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych

wypadków,
2) ubezpieczenia kosztów leczenia zwiàza-

nych z nag∏ym zachorowaniem lub nie-
szcz´Êliwym wypadkiem,

3) ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
w ˝yciu prywatnym.

3. Ryzyka, o których mowa w ust. 2 mogà stano-
wiç odr´bny przedmiot ubezpieczenia.

4. Na wniosek ubezpieczajàcego i za op∏atà do-
datkowej sk∏adki, do umowy ubezpieczenia za-
wartej w zakresie okreÊlonym w § 1 ust. 2 pkt 1
lub 2 mo˝na w∏àczyç ryzyka wynikajàce z:
1) wykonywania pracy ze zwi´kszonym stop-

niem ryzyka,
2) wyczynowego uprawiania sportu,
3) amatorskiego uprawiania sportów wyso-

kiego ryzyka,
4) aktów terroryzmu.

§ 2. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków
PZU S.A. gwarantuje cudzoziemcom oraz
obywatelom polskim zamieszka∏ym na sta∏e
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
ochron´ ubezpieczeniowà podczas ich pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Postanowienia niniejszych ogólnych warun-
ków ubezpieczenia obejmujà: 
1) postanowienia ogólne (rozdzia∏ I niniej-

szych warunków),
2) ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych

wypadków (rozdzia∏ II niniejszych warunków),
3) ubezpieczenie kosztów leczenia zwiàza-

nych z nag∏ym zachorowaniem lub nie-
szcz´Êliwym wypadkiem (rozdzia∏ III niniej-
szych warunków),

4) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej
(rozdzia∏ IV niniejszych warunków),

5) postanowienia wspólne (rozdzia∏ V niniej-
szych warunków).

§ 4.1. W porozumieniu z ubezpieczajàcym do umo-
wy ubezpieczenia, mogà byç wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia. 

2. PZU S.A. zobowiàzany jest przedstawiç ubez-
pieczajàcemu ró˝nic´ mi´dzy treÊcià umowy
ubezpieczenia a niniejszymi ogólnymi warun-
kami ubezpieczenia w formie pisemnej przed
zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie
niedope∏nienia tego obowiàzku PZU S.A. nie
mo˝e powo∏ywaç si´ na ró˝nic´ niekorzystnà
dla ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego.
Przepisu nie stosuje si´ do umów ubezpiecze-
nia zawieranych w drodze negocjacji.

3. W razie wprowadzenia do umów ubezpiecze-
nia postanowieƒ dodatkowych lub odmien-
nych, ogólne warunki ubezpieczenia majà za-
stosowanie w zakresie nieuregulowanym tymi
postanowieniami.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz
inne stosowne przepisy prawa polskiego.

Definicje

§ 6. Przez u˝yte w niniejszych ogólnych warun-
kach okreÊlenia rozumie si´:
1) ubezpieczony – cudzoziemiec albo oby-

watel polski zamieszkali na sta∏e poza gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej, który za-
war∏ umow´ ubezpieczenia na w∏asny ra-
chunek albo na rachunek którego zosta∏a
zawarta umowa ubezpieczenia;

2) ubezpieczajàcy – osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nie-
b´dàca osobà prawnà, która zawar∏a
z PZU S.A. umow´ ubezpieczenia;

3) uprawniony – osoba wskazana imiennie
przez ubezpieczonego jako upowa˝niona
do odbioru nale˝nego Êwiadczenia w razie
Êmierci ubezpieczonego;

4) cudzoziemiec – osoba nie posiadajàca
obywatelstwa polskiego; cudzoziemca b´-
dàcego obywatelem dwóch lub wi´cej
paƒstw traktuje si´ jako obywatela tego
paƒstwa, którego dokument podró˝y sta-
nowi∏ podstaw´ wjazdu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia
cudzoziemców przebywajàcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej „BEZPIECZNY POBYT”
zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku.
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5) ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpie-
czenia obejmujàca jednà osob´ wskazanà w umo-
wie ubezpieczenia;

6) ubezpieczenie zbiorowe – umowa ubezpieczenia
obejmujàca co najmniej 10 osób; 

7) ubezpieczenie rodzinne – umowa ubezpieczenia
obejmujàca ubezpieczajàcego oraz osoby bliskie;

8) osoba bliska – ma∏˝onek, konkubent, wst´pni,
zst´pni, pasierbowie, dzieci przysposobione albo
przyj´te na wychowanie, przysposabiajàcy, ro-
dzeƒstwo, ojczym, macocha, teÊciowie, synowe,
zi´ciowie;

9) polisa – dokument ubezpieczenia wystawiony
przez PZU S.A., potwierdzajàcy zawarcie umowy
ubezpieczenia;

10) okres ubezpieczenia – okreÊlony w umowie ubez-
pieczenia czas trwania odpowiedzialnoÊci PZU S.A.;

11) suma ubezpieczenia lub gwarancyjna – okreÊlo-
na w umowie ubezpieczenia kwota stanowiàcà
górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU S.A. za
szkody powsta∏e ze wszystkich zdarzeƒ w okresie
ubezpieczenia; w odniesieniu do ubezpieczenia
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków przez sum´
ubezpieczenia rozumie si´ okreÊlonà w umowie
ubezpieczenia kwot´, b´dàcà podstawà do ustala-
nia przez PZU S.A. wysokoÊci Êwiadczeƒ i odszko-
dowaƒ;

12) nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie wywo-
∏ane przyczynà zewn´trznà, w nast´pstwie którego
ubezpieczony niezale˝nie od swej woli dozna∏
trwa∏ego uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia albo
zmar∏;

13) trwa∏y uszczerbek na zdrowiu – trwa∏e uszkodze-
nie cia∏a lub rozstrój zdrowia osoby ubezpieczonej
spowodowane nieszcz´Êliwym wypadkiem; przez
trwa∏y uszczerbek na zdrowiu w wariancie II ubezpie-
czenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków rozu-
mie si´ trwa∏e uszkodzenie cia∏a, tj. ca∏kowità utrat´
organu lub ca∏kowità utrat´ funkcji w tym organie;

14) nag∏e zachorowanie – powsta∏y w sposób nag∏y
stan chorobowy zagra˝ajàcy ˝yciu albo zdrowiu
ubezpieczonego, wymagajàcy udzielenia natych-
miastowej pomocy medycznej;

15) operacja ze wskazaƒ ˝yciowych – zabieg opera-
cyjny podejmowany ze wskazaƒ nag∏ych lub pilnych,
w sytuacji stanu bezpoÊredniego zagro˝enia ˝ycia;

16) operacja ze wskazaƒ nag∏ych lub pilnych – za-
bieg operacyjny podejmowany w takich okoliczno-
Êciach, ˝e ze wzgl´du na rodzaj lub stopieƒ za-
awansowania patologii b´dàcej wskazaniem do le-
czenia operacyjnego istnieje nie cierpiàca zw∏oki
koniecznoÊç przystàpienia do zabiegu, a nieuza-
sadnione odroczenie momentu zabiegu nie jest
dopuszczalne i wiàza∏oby si´ z bezpoÊrednim i da-
jàcym si´ przewidzieç zagro˝eniem, ci´˝kim po-
gorszeniem stanu zdrowia, ci´˝kim uszczerbkiem
na zdrowiu lub zgonem; 

17) choroba przewlek∏a – choroba o d∏ugotrwa∏ym
przebiegu, trwajàca zwykle miesiàcami lub latami,
stale lub okresowo leczona oraz choroba b´dàca
przyczynà hospitalizacji w okresie 12 miesi´cy
przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz jej
komplikacje;

18) zaostrzenie chorób przewlek∏ych – nag∏e nasile-
nie objawów choroby przewlek∏ej o ostrym (burzli-
wym) przebiegu, wymagajàce natychmiastowej po-
mocy lekarskiej;

19) powik∏ania chorób przewlek∏ych – nag∏e wystà-
pienie objawów chorobowych ze strony tego same-
go lub innego narzàdu lub uk∏adu pozostajàce

w bezpoÊrednim zwiàzku z chorobà przewlek∏à
i wymagajàce udzielenia natychmiastowej pomocy
lekarskiej;

20) Êrodki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne –
przedmioty i Êrodki zewn´trzne majàce na celu
przywrócenie, popraw´ funkcji lub popraw´ kontroli
nad upoÊledzonà funkcjà organu, narzàdu lub
uk∏adu, z wy∏àczeniem sprz´tu rehabilitacyjnego;

21) szpital – dzia∏ajàcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na podstawie przepisów prawa zak∏ad
opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest ca∏odo-
bowa opieka medyczna, diagnostyka, leczenie, wy-
konywanie zabiegów chirurgicznych, ochrona zdro-
wia, zatrudniajàcy 24-godzinnà kwalifikowanà ob-
s∏ug´ piel´gniarskà i przynajmniej jednego lekarza
w okresie ciàg∏ym; w rozumieniu niniejszych ogól-
nych warunków szpital nie oznacza: domów opieki,
hospicjów, zak∏adów piel´gnacyjno-opiekuƒczych,
zak∏adów opiekuƒczo-leczniczych, sanatoriów,
szpitali sanatoryjnych ani szpitali uzdrowiskowych; 

22) pobyt w szpitalu – leczenie stacjonarne w szpita-
lu trwajàce nieprzerwanie ponad 24 godziny;

23) leczenie ambulatoryjne – leczenie nie zwiàzane
z trwajàcym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny
pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej;

24) praca ze zwi´kszonym stopniem ryzyka – wyko-
nywanie zawodu lub pracy:
a) w górnictwie i kopalnictwie pod ziemià,
b) w przemyÊle naftowym,
c) w przemyÊle energetycznym przy urzàdzeniach

wysokiego napi´cia,
d) w ochronie mienia,
e) przy materia∏ach wybuchowych, 
f) w budownictwie (praca na wysokoÊci),
g) operatorów urzàdzeƒ dêwigowych,
h) kierowców samochodów ci´˝arowych i cystern,
i) nurków,
j) w górskich s∏u˝bach ratowniczych,
k) oblatywaczy samolotów,
l) uje˝d˝aczy i trenerów koni wyÊcigowych, d˝o-

kejów,
m) kaskaderów, akrobatów i treserów dzikich zwie-

rzàt; 
25) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywno-

Êci fizycznej, polegajàca na uprawianiu dyscyplin
sportu w celu uzyskania w drodze rywalizacji mak-
symalnych wyników sportowych przez osoby b´dà-
ce cz∏onkami wszelkiego rodzaju klubów, zwiàzków
i organizacji sportowych, z wy∏àczeniem nast´pu-
jàcych dyscyplin sportu: bryd˝ sportowy, warcaby,
w´dkarstwo, szachy, modelarstwo sportowe;

26) sporty wysokiego ryzyka – amatorskie uprawianie
sportów: motorowych, motorowodnych, lotniczych,
alpinizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, nurkowa-
nie z aparatem oddechowym, skoki bungee;

27) bójka – starcie trzech lub wi´cej osób wzajemnie
zadajàcych sobie razy, z których ka˝da wyst´puje
w podwójnym charakterze – jako napadni´ty i na-
pastnik;

28) akty terroryzmu – nielegalne dzia∏ania z u˝yciem
przemocy – indywidualne lub grupowe – organizo-
wane z pobudek ideologicznych, ekonomicznych
czy socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub
obiektom w celu zastraszenia ludnoÊci, dezorgani-
zacji ˝ycia publicznego bàdê zdezorganizowania
transportu publicznego, zak∏adów us∏ugowych lub
wytwórczych; 

29) szkoda na osobie – szkoda wynik∏a z pozbawie-
nia ˝ycia, uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia,
w tym tak˝e utracone korzyÊci, które poszkodowa-
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ny móg∏by osiàgnàç, gdyby nie dozna∏ uszkodze-
nia cia∏a lub rozstroju zdrowia;

30) szkoda rzeczowa – szkoda polegajàca na uszko-
dzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, w tym tak˝e
utracone korzyÊci, które poszkodowany móg∏by
osiàgnàç, gdyby nie nastàpi∏a utrata, zniszczenie
lub uszkodzenie rzeczy;

31) franszyza integralna – wy∏àczenie odpowiedzial-
noÊci PZU S.A. za szkody nie przekraczajàce okre-
Êlonej kwoty.

ROZDZIA¸ II.

UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW 

NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW

Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia

Warianty ubezpieczenia

§ 7. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êli-
wych wypadków zaistnia∏ych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w okresie ubezpieczenia, powodujàce trwa∏y
uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç ubezpieczonego. 

§ 8.1. Ubezpieczonemu przys∏ugujà Êwiadczenia wed∏ug ro-
dzajów i w wysokoÊci wynikajàcej z zawartej umowy
ubezpieczenia.

2. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç w jednym
z dwóch wariantów okreÊlonych w §§ 10 i 11.

§ 9.1. Suma ubezpieczenia okreÊlana jest przez PZU S.A.
w uzgodnieniu z ubezpieczajàcym w granicach od
10.000 z∏ do 100.000 z∏ w wariancie I albo od 10.000 z∏
do 200.000 z∏ w wariancie II.

2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia suma ubezpie-
czenia nie mo˝e ulec zmianie.

Wariant I

§ 10. W ubezpieczeniu zawartym w wariancie I obowiàzujà
nast´pujàce Êwiadczenia podstawowe:

1) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci zaistnia∏ej w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku w wysokoÊci 100% su-
my ubezpieczenia, 

2) Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdro-
wiu b´dàcego nast´pstwem nieszcz´Êliwego wy-
padku przy czym, je˝eli ubezpieczony dozna∏
100% trwa∏ego uszczerbku, PZU S.A. wyp∏aca
Êwiadczenie w pe∏nej wysokoÊci sumy ubezpiecze-
nia, a w razie cz´Êciowego uszczerbku taki procent
sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna∏
trwa∏ego uszczerbku,

3) zwrot poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej kosztów jednorazowego nabycia przed-
miotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych
do wysokoÊci 10% sumy ubezpieczenia, ale nie
wi´cej ni˝ 5.000 z∏.

Wariant II

§ 11.1. W ubezpieczeniu zawartym w wariancie II obowiàzujà
nast´pujàce Êwiadczenia podstawowe:

1) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci zaistnia∏ej w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku w wysokoÊci 100% su-
my ubezpieczenia,

2) Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszkodzenia cia∏a b´-
dàcego nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku –
za wymienione w Tabeli Êwiadczeƒ rodzaje trwa∏ego
uszkodzenia cia∏a i w okreÊlonej w niej wysokoÊci:

Tabela Êwiadczeƒ

3) zwrot poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej kosztów jednorazowego nabycia przedmio-
tów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych do wy-
sokoÊci 10% sumy ubezpieczenia, ale nie wi´cej ni˝
10.000 z∏.

2. W przypadku uszkodzenia koƒczyn górnych u osób le-
wor´cznych wysokoÊç Êwiadczenia ustala si´ jak dla
koƒczyny górnej prawej. 

3. Przez trwa∏e uszkodzenie cia∏a rozumie si´ wy∏àcznie
wymienione w ust. 1 w Tabeli Êwiadczeƒ rodzaje uszko-
dzeƒ cia∏a osoby ubezpieczonej spowodowane nie-
szcz´Êliwym wypadkiem obj´tym ubezpieczeniem, przy
czym za trwa∏e uszkodzenie cia∏a rozumie si´ ca∏kowità
utrat´ organów wymienionych w tabeli lub ca∏kowità
utrat´ w∏adzy w tych organach.

§ 12. Niezale˝nie od Êwiadczeƒ obj´tych umowà, PZU S.A.
zwraca ubezpieczonemu niezb´dne, udokumentowane
wydatki poniesione na przejazdy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej do wskazanych przez PZU S.A. leka-
rzy lub na obserwacj´ klinicznà oraz koszty badaƒ le-
karskich zleconych przez wskazanych przez PZU S.A.
lekarzy, wymaganych dla uzasadnienia zg∏oszonych
roszczeƒ. 

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 13.1. Z odpowiedzialnoÊci PZU S.A. wy∏àczone sà nast´p-
stwa wypadków powsta∏ych:
1) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojaz-

dem, je˝eli nie posiada∏ wa˝nego, wymaganego do-
kumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem,
w stanie nietrzeêwoÊci albo w stanie po u˝yciu alko-
holu w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi,
w stanie po u˝yciu narkotyków, Êrodków odurzajà-
cych, substancji psychotropowych lub Êrodków za-
st´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏a-
niu narkomanii; nie uwa˝a si´ za kierowanie pojaz-
dem bez wa˝nego wymaganego dokumentu upraw-
niajàcego do kierowania danym pojazdem kierowa-
nie innym pojazdem ni˝ silnikowy na drodze we-
wn´trznej albo poza jezdnià drogi publicznej, je˝eli
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1. Utrata koƒczyny górnej przedrami´, r´k´, palce 70% 60%

2. Utrata przedramienia r´k´, palce 65% 55%

3. Utrata r´ki palce 60% 50%

4. Utrata palca u r´ki
z wy∏àczeniem kciuka 7% za ka˝dy palec

5. Utrata kciuka 20%

6. Utrata wszystkich palców
u r´ki 50%

7. Utrata koƒczyny dolnej podudzie, stop´, palce 75%

8. Utrata podudzia stop´, palce 60%

9. Utrata stopy palce 50%

10. Utrata palucha 10% 

11. Utrata palca u stopy
z wy∏àczeniem palucha 3% za ka˝dy palec

12. Utrata wszystkich palców
u stopy 25%

13. Ca∏kowita utrata wzroku 100%

14. Utrata wzroku w jednym oku 30%

15. Ca∏kowita utrata mowy 100%

16. Ca∏kowita utrata s∏uchu 60%

17. Utrata s∏uchu w jednym uchu 20%

Rodzaj uszkodzenia cia∏a

Po
z. W∏àczajàc

% sumy
ubezpieczenia

prawa lewa



osoba ubezpieczona nie ukoƒczy∏a 18 lat, przy
czym za jezdni´ uwa˝a si´ cz´Êç drogi publicznej
przeznaczonà do ruchu pojazdów silnikowych,

2) w stanie nietrzeêwoÊci albo po u˝yciu narkotyków,
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropo-
wych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu prze-
pisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii, chyba ˝e
stan nietrzeêwoÊci, za˝ycie narkotyków, Êrodków
odurzajàcych, substancji psychotropowych lub
Êrodków zast´pczych nie pozostawa∏o w zwiàzku
z zaistnieniem zdarzenia,

3) w wyniku udzia∏u ubezpieczonego w zak∏adach,
bójkach (z wyjàtkiem dzia∏ania w obronie koniecz-
nej) oraz w zwiàzku z pope∏nieniem albo usi∏owa-
niem pope∏nienia przez ubezpieczonego przest´p-
stwa lub umyÊlnego samookaleczenia,

4) w zwiàzku z pope∏nieniem albo usi∏owaniem po-
pe∏nienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
który ukoƒczy∏ 17 lat,

5) w wyniku zatrucia spowodowanego spo˝ywaniem
alkoholu albo u˝ywaniem narkotyków, Êrodków
odurzajàcych, substancji psychotropowych lub
Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia∏aniu narkomanii,

6) wskutek ataków epilepsji, 
7) wskutek utraty przytomnoÊci spowodowanej przy-

czynà chorobowà,
8) w wyniku uszkodzenia cia∏a spowodowanego le-

czeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez wzgl´du
na to, przez kogo by∏y wykonywane, chyba ˝e le-
czenie dotyczy∏o bezpoÊrednich nast´pstw nie-
szcz´Êliwego wypadku,

9) podczas wykonywania pracy ze zwi´kszonym
stopniem ryzyka, chyba ˝e ryzyko to zosta∏o w∏à-
czone do umowy ubezpieczenia za op∏atà dodat-
kowej sk∏adki,

10) podczas wyczynowego uprawiania sportu, chyba
˝e ryzyko to zosta∏o w∏àczone do umowy ubezpie-
czenia za op∏atà dodatkowej sk∏adki,

11) podczas amatorskiego uprawiania sportów wyso-
kiego ryzyka, chyba ˝e ryzyko to zosta∏o w∏àczone
do umowy ubezpieczenia za op∏atà dodatkowej
sk∏adki,

12) podczas udzia∏u ubezpieczonego w strajkach, roz-
ruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych,
blokadach dróg lub sabota˝u, 

13) na skutek katastrof, w wyniku których nastàpi∏o
ska˝enie jàdrowe, chemiczne bàdê napromienio-
wanie,

14) na skutek aktów terroryzmu, chyba ˝e ryzyko to
zosta∏o w∏àczone do umowy ubezpieczenia za
op∏atà dodatkowej sk∏adki,

15) na skutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego al-
bo stanu wyjàtkowego zaistnia∏ych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Z odpowiedzialnoÊci PZU S.A. wy∏àczone sà równie˝
choroby zawodowe oraz wszelkie choroby lub stany
chorobowe nawet takie, które wyst´pujà nagle.

3. OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. nie obejmuje zadoÊçuczy-
nienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne
oraz odszkodowania za utracone korzyÊci a tak˝e za
poniesione straty materialne polegajàce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.

Post´powanie w razie wypadku

§ 14.1. W razie nieszcz´Êliwego wypadku ubezpieczony zobo-
wiàzany jest:

1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków wypadku przez
niezw∏oczne poddanie si´ opiece lekarskiej i zaleco-
nemu leczeniu,

2) zawiadomiç PZU S.A. o zaistnieniu wypadku po-
przez dostarczenie:
a) dok∏adnie wype∏nionego formularza zg∏oszenia

wypadku ze szczególnym uwzgl´dnieniem oko-
licznoÊci wypadku,

b) dokumentów niezb´dnych do ustalenia zasadno-
Êci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia, m.in.:
dokumentacji medycznej, orygina∏ów rachunków,
orygina∏ów dowodów ich zap∏aty, dokumentu
uprawniajàcego do kierowania pojazdem; 

3) umo˝liwiç PZU S.A. zasi´gni´cie informacji odno-
szàcych si´ do okolicznoÊci wymienionych w pkt 2,
w szczególnoÊci u lekarzy, którzy sprawowali lub na-
dal sprawujà nad ubezpieczonym opiek´ lekarskà,

4) na zlecenie PZU S.A. poszkodowany powinien pod-
daç si´ badaniu przez wskazanych przez PZU S.A.
lekarzy, dodatkowym badaniom medycznym lub ob-
serwacji klinicznej.

2. W razie Êmierci ubezpieczonego – uprawniony wyzna-
czony imiennie zobowiàzany jest przed∏o˝yç do wglàdu
dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu oraz dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç uprawnionego, a w przypad-
ku braku osoby wskazanej imiennie – wyst´pujàcy
o wyp∏at´ Êwiadczenia cz∏onek rodziny obowiàzany jest
przed∏o˝yç równie˝ dokument stwierdzajàcy pokre-
wieƒstwo z ubezpieczonym.

Ustalanie i wyp∏ata Êwiadczeƒ

§ 15.1. ZasadnoÊç roszczenia z tytu∏u ubezpieczenia na-
st´pstw nieszcz´Êliwych wypadków ustala si´ po
stwierdzeniu, ˝e istnieje normalny zwiàzek przyczyno-
wo-skutkowy pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem
a Êmiercià lub trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu. Od-
powiedzialnoÊcià obj´te sà równie˝ niekorzystne na-
st´pstwa leczenia bezpoÊrednich skutków nieszcz´Êli-
wego wypadku pozostawiajàce trwa∏y uszczerbek na
zdrowiu.

2. Ustalenie normalnego zwiàzku przyczynowo-skutko-
wego, o którym mowa w ust. 1 oraz stopnia (procentu)
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nast´puje na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dostarczo-
nej przez ubezpieczonego lub uprawnionego do otrzy-
mania Êwiadczenia dokumentacji medycznej lub wyni-
ków badania przeprowadzonego przez lekarzy orzeka-
jàcych wskazanych przez PZU S.A.

§ 16.1. Stopieƒ (procent) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu po-
winien byç ustalony po ca∏kowitym zakoƒczeniu lecze-
nia, z uwzgl´dnieniem zaleconego przez lekarza lecze-
nia usprawniajàcego i okresu rehabilitacji. 

2. W przypadku, gdy ubezpieczony opuÊci terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed zakoƒczeniem lecze-
nia, ustalenie stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu i wysokoÊci Êwiadczenia nast´puje na pod-
stawie dokumentacji medycznej nades∏anej przez
ubezpieczonego.

3. W razie powa˝nych obra˝eƒ wymagajàcych d∏ugiego
okresu leczenia stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdro-
wiu powinien byç ustalony najpóêniej w dwunastym
miesiàcu od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana stopnia
trwa∏ego uszczerbku (polepszenie albo pogorszenie)
nie daje podstawy do zmiany wysokoÊci Êwiadczenia.
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§ 17.1. W wariancie I – procent trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
okreÊlajà lekarze orzekajàcy wskazani przez PZU S.A.
na podstawie obowiàzujàcej „Tabeli norm oceny pro-
centowej trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu PZU S.A.”
Na ˝àdanie ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia PZU S.A. udo-
st´pnia do wglàdu w jednostkach organizacyjnych „Ta-
bel´ norm oceny procentowej trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu PZU S.A.”.

2. W wariancie II – wysokoÊç Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏e-
go uszkodzenia cia∏a ustalana jest na podstawie Tabeli
Êwiadczeƒ okreÊlonej w § 11 ust. 1.

§ 18. Przy ustaleniu stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu nie bierze si´ pod uwag´ rodzaju pracy lub
czynnoÊci wykonywanych przez ubezpieczonego. 

§ 19. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu lub
uk∏adu, których funkcje przed wypadkiem by∏y ju˝ upo-
Êledzone wskutek choroby lub nieszcz´Êliwego wypad-
ku, stopieƒ (procent) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
okreÊla si´ w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy stopniem (pro-
centem) trwa∏ego uszczerbku w∏aÊciwym dla stanu da-
nego organu, narzàdu lub uk∏adu po wypadku, a stop-
niem (procentem) inwalidztwa istniejàcym bezpoÊred-
nio przed wypadkiem.

§ 20.1. Je˝eli w wyniku wypadku powstanie wi´cej ni˝ jedno
uszkodzenie cia∏a – na wysokoÊç Êwiadczenia z tytu∏u
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu sk∏ada si´ suma Êwiad-
czeƒ nale˝nych z tytu∏u ka˝dego uszkodzenia cia∏a, nie
wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci sumy ubezpieczenia na
wypadek 100% trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.

2. Zasad´ okreÊlonà w ust. 1 stosuje si´ tak˝e w przypad-
ku zaistnienia kilku wypadków w okresie ubezpieczenia. 

§ 21. Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
lub Êmierci ubezpieczonego wyp∏aca si´ pod warun-
kiem, ˝e trwa∏y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç nastà-
pi∏y w ciàgu 12 miesi´cy od daty zaistnienia wypadku.

§ 22. Je˝eli PZU S.A. wyp∏aci Êwiadczenie za trwa∏y uszczer-
bek na zdrowiu, a nast´pnie w ciàgu 12 miesi´cy od
daty wypadku nastàpi Êmierç ubezpieczonego b´dàca
nast´pstwem tego wypadku, PZU S.A. wyp∏aca upraw-
nionemu Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci tylko wówczas,
gdy jest ono wy˝sze od Êwiadczenia wyp∏aconego
ubezpieczonemu. Wyp∏ata Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci
nast´puje po uprzednim potràceniu kwoty wyp∏aconej
z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.

§ 23.1. W razie Êmierci ubezpieczonego nie b´dàcej nast´p-
stwem nieszcz´Êliwego wypadku, a przed otrzymaniem
przez niego Êwiadczenia przys∏ugujàcego za trwa∏y
uszczerbek – PZU S.A. wyp∏aca Êwiadczenie z tytu∏u
trwa∏ego uszczerbku spadkobiercom. Je˝eli trwa∏y
uszczerbek nie zosta∏ ustalony przed Êmiercià ubezpie-
czonego, przyjmuje si´ przypuszczalny stopieƒ trwa∏e-
go uszczerbku wed∏ug oceny lekarzy orzekajàcych
wskazanych przez PZU S.A., orzeczony na podstawie
przed∏o˝onej dokumentacji medycznej.

2. Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku nie b´dzie
przys∏ugiwaç osobie uprawnionej w przypadku, gdy zg∏o-
szenie wypadku nastàpi po Êmierci ubezpieczonego. 

§ 24.1. Koszty jednorazowego nabycia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przedmiotów ortopedycznych i Êrod-

ków pomocniczych podlegajà zwrotowi, je˝eli poniesio-
ne zosta∏y w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku i nie
zosta∏y pokryte z innego ubezpieczenia lub z innego ty-
tu∏u oraz pod warunkiem, ˝e poniesione zosta∏y w ciàgu
12 miesi´cy od daty wypadku obj´tego umowà. 

2. Zwrot powy˝szych kosztów nast´puje na podstawie
orygina∏ów rachunków i orygina∏ów dowodów ich zap∏a-
ty do wysokoÊci rzeczywistych kosztów, maksymalnie
jednak do kwoty wynikajàcej z zawartej umowy ubez-
pieczenia.

ROZDZIA¸ III.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 25. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty leczenia ubez-
pieczonego, który musia∏ poddaç si´ leczeniu w zwiàz-
ku z nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym wy-
padkiem zaistnia∏ym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie ubezpieczenia. 

§ 26. Za koszty leczenia obj´te umowà ubezpieczenia uwa˝a
si´ koszty obejmujàce:
1) leczenie ambulatoryjne, tj. konsultacje medyczne,

niezb´dne lekarstwa i Êrodki opatrunkowe przepisa-
ne przez lekarza, zabiegi ambulatoryjne, badania
pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG,
USG lub podstawowe badania laboratoryjne) nie-
zb´dne do rozpoznania lub leczenia choroby, w wy-
sokoÊci nie przekraczajàcej 20% sumy ubezpiecze-
nia, ale nie wi´cej ni˝ 5.000 z∏ z jednego zdarzenia, 

2) pobyt w szpitalu, tj. leczenie, zabiegi i operacje, któ-
rych przeprowadzenia z uwagi na wskazania ˝ycio-
we albo wskazania nag∏e lub pilne nie mo˝na by∏o
od∏o˝yç do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju
b´dàcego miejscem sta∏ego zamieszkania,

a tak˝e koszty:
3) transportu medycznego ubezpieczonego z miejsca

wypadku lub nag∏ego zachorowania do szpitala lub
przychodni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) transportu medycznego do miejsca zakwaterowania
ubezpieczonego, po udzieleniu pomocy medycznej,
o ile transport ten zosta∏ zlecony przez lekarza pro-
wadzàcego leczenie ubezpieczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

5) transportu ubezpieczonego do miejsca sta∏ego za-
mieszkania albo placówki medycznej w kraju sta∏ego
zamieszkania w wysokoÊci nie przekraczajàcej 50%
sumy ubezpieczenia, ale nie wi´cej ni˝ 15.000 z∏. 
Transport ten przys∏uguje ubezpieczonemu wów-
czas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzednio
przewidziany Êrodek transportu nie mo˝e byç wyko-
rzystany. Transport dokonywany jest po udzieleniu
poszkodowanemu niezb´dnej pomocy medycznej
umo˝liwiajàcej mu kontynuowanie leczenia w kraju
sta∏ego zamieszkania. Transport ubezpieczonego
odbywa si´ dostosowanym do jego stanu zdrowia
Êrodkiem transportu zaleconym przez lekarza pro-
wadzàcego leczenie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

6) wizyty bliskiej osoby, o ile istnieje pisemne zalecenie
lekarza prowadzàcego leczenie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.
Je˝eli ubezpieczony jest hospitalizowany na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekra-
czajàcy 7 dni i nie towarzyszy mu w podró˝y ˝adna
pe∏noletnia osoba, PZU S.A. zwraca koszty transpor-
tu w obydwie strony (bilet kolejowy, autobusowy albo
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je˝eli podró˝ kolejà lub autobusem trwa d∏u˝ej ni˝
12 godzin – bilet lotniczy klasy ekonomicznej) dla
jednej osoby bliskiej ubezpieczonemu zamieszka∏ej
w kraju sta∏ego pobytu ubezpieczonego albo dla in-
nej osoby mieszkajàcej na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej wskazanej przez poszkodowanego,

7) hotelu dla towarzyszàcej osoby bliskiej lub innej
ubezpieczonej osoby towarzyszàcej ubezpieczone-
mu w podró˝y.
Je˝eli ubezpieczony jest hospitalizowany po up∏ywie
przewidzianej daty powrotu do miejsca sta∏ego za-
mieszkania i je˝eli towarzyszà mu bliskie lub inne
ubezpieczone osoby, a zdarzenie mia∏o miejsce
podczas okresu ubezpieczenia, PZU S.A. zwraca
koszty hotelu jednej towarzyszàcej osobie wskaza-
nej przez ubezpieczonego, która pozostaje z cho-
rym a˝ do momentu mo˝liwego transportu do miej-
sca sta∏ego zamieszkania albo placówki medycznej
w kraju sta∏ego zamieszkania ubezpieczonego.
Koszty te refundowane sà do wysokoÊci 200 z∏ za
jednà dob´, maksymalnie za 5 dób,

8) transportu zw∏ok do miejsca sta∏ego zamieszkania
ubezpieczonego bàdê koszty pogrzebu na teryto-
rium RP, w tym koszty zakupu trumny, w wysokoÊci
nie przekraczajàcej 50% sumy ubezpieczenia, ale
nie wi´cej ni˝ 15.000 z∏.

§ 27. Koszty, o których mowa w § 26 pkt 1 – 7 pokrywane
sà przez ubezpieczonego a ich zwrotu dokonuje
PZU S.A. na podstawie przed∏o˝onej dokumentacji
niezb´dnej do ustalenia zasadnoÊci roszczenia
i wysokoÊci odszkodowania, natomiast koszty trans-
portu zw∏ok bàdê koszty pogrzebu zwracane sà
przez PZU S.A. osobie, która je ponios∏a.

Suma ubezpieczenia

§ 28.1. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia okreÊlana jest
przez PZU S.A. w uzgodnieniu z ubezpieczajàcym
w granicach od 10.000 z∏ do 50.000 z∏. 

2. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowie-
dzialnoÊci PZU S.A. i odnosi si´ do wszystkich zdarzeƒ
rozumianych jako nieszcz´Êliwy wypadek albo nag∏e
zachorowanie, zaistnia∏ych w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia.

3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia suma ubez-
pieczenia nie mo˝e ulec zmianie.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 29.1. OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. nie obejmuje kosztów le-
czenia, transportu oraz kosztów innych Êwiadczeƒ
okreÊlonych w umowie ubezpieczenia, które powsta∏y
z tytu∏u lub w nast´pstwie: 
1) leczenia chorób przewlek∏ych oraz ich zaostrzeƒ

i powik∏aƒ, w tym chorób b´dàcych przyczynà ho-
spitalizacji w ciàgu 12 miesi´cy przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, 

2) leczenia nie zwiàzanego z nag∏ym zachorowaniem
lub nieszcz´Êliwym wypadkiem,

3) przyjazdów w celu planowego leczenia oraz powi-
k∏aƒ zwiàzanych z tym leczeniem,

4) epilepsji, zaburzeƒ psychicznych, zaburzeƒ zacho-
wania, w tym nerwic, 

5) leczenia chorób przenoszonych drogà p∏ciowà,
AIDS, leczenia stanów zwiàzanych z nosicielstwem
wirusa HIV,

6) leczenia sanatoryjnego, w tym w szpitalach sana-
toryjnych i uzdrowiskach, profilaktyki, rehabilitacji,
fizjoterapii, helioterapii, 

7) wypadków lub rozstroju zdrowia spowodowanych
umyÊlnie przez ubezpieczonego, w tym skutków
samobójstwa lub usi∏owania pope∏nienia samobój-
stwa, samookaleczenia przez ubezpieczonego, 

8) znajdowania si´ w stanie nietrzeêwoÊci albo po
u˝yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych, sub-
stancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narko-
manii, chyba ˝e stan nietrzeêwoÊci, za˝ycie narko-
tyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psycho-
tropowych lub Êrodków zast´pczych nie pozosta-
wa∏o w zwiàzku z zaistnieniem zdarzenia,

9) kierowania przez ubezpieczonego pojazdem, je˝eli
nie posiada∏ wa˝nego, wymaganego dokumentu
uprawniajàcego do kierowania pojazdem, w stanie
nietrzeêwoÊci albo w stanie po u˝yciu alkoholu
w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci
i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, w stanie po za-
˝yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substan-
cji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narko-
manii; nie uwa˝a si´ za kierowanie pojazdem bez
wa˝nego wymaganego dokumentu uprawniajàce-
go do kierowania danym pojazdem kierowanie in-
nym pojazdem ni˝ silnikowy na drodze wewn´trz-
nej albo poza jezdnià drogi publicznej, je˝eli osoba
ubezpieczona nie ukoƒczy∏a 18 lat, przy czym za
jezdni´ uwa˝a si´ cz´Êç drogi publicznej przezna-
czonà do ruchu pojazdów silnikowych,

10) leczenia we w∏asnym zakresie lub przez lekarza
b´dàcego cz∏onkiem najbli˝szej rodziny ubezpie-
czonego, badaƒ i us∏ug, które nie sà wykonywane
przez szpital, lekarza lub piel´gniark´,

11) badaƒ zb´dnych do rozpoznania lub leczenia choro-
by, badaƒ kontrolnych i szczepieƒ profilaktycznych,

12) leczenia stomatologicznego,
13) naprawy i zakupu protez (w tym dentystycznych),

okularów oraz Êrodków pomocniczych,
14) kosztów operacji plastycznych oraz zabiegów ze

wskazaƒ estetycznych,
15) cià˝y oraz wszystkich jej konsekwencji i komplika-

cji, poronienia, porodu, za wyjàtkiem jednej kon-
sultacji lekarskiej i zwiàzanego z nià niezb´dnego
transportu karetkà pogotowia do placówki medycz-
nej, przy czym górny limit odpowiedzialnoÊci 
PZU S.A. za wymienione Êwiadczenia wynosi 400 z∏,

16) sztucznego zap∏odnienia lub ka˝dego innego le-
czenia bezp∏odnoÊci lub ograniczonej p∏odnoÊci
oraz koszty Êrodków antykoncepcyjnych,

17) zatrucia spowodowanego spo˝ywaniem alkoholu
albo u˝ywaniem narkotyków, Êrodków odurzajà-
cych, substancji psychotropowych lub Êrodków za-
st´pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia-
∏aniu narkomanii,

18) wypadków wynikajàcych z brania udzia∏u ubezpie-
czonego w zak∏adach, przest´pstwach albo bój-
kach, z wyjàtkiem dzia∏ania w obronie koniecznej,

19) leczenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym kontynuacji leczenia tam rozpocz´tego,

20) ska˝eƒ jàdrowych, chemicznych lub promieniowa-
nia radioaktywnego i jonizujàcego,

21) dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàt-
kowego, zamieszek, rozruchów i niepokojów spo-
∏ecznych, zamachów lub sabota˝u, 

22) epidemii, o których w∏adze Rzeczypospolitej Pol-
skiej poinformowa∏y w Êrodkach masowego prze-
kazu oraz katastrof naturalnych, 
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23) aktów terroryzmu, chyba ˝e ryzyko aktów terrory-
zmu zosta∏o w∏àczone do umowy ubezpieczenia
za op∏atà dodatkowej sk∏adki,

24) kosztów leczenia nag∏ych zachorowaƒ i nieszcz´-
Êliwych wypadków zwiàzanych z: 
a) wykonywaniem pracy ze zwi´kszonym stop-

niem ryzyka, chyba ˝e zosta∏a op∏acona dodat-
kowa sk∏adka,

b) wyczynowym uprawianiem sportu, chyba ˝e
op∏acona zosta∏a dodatkowa sk∏adka, 

c) amatorskim uprawianiem sportów wysokiego
ryzyka, chyba ˝e op∏acona zosta∏a dodatkowa
sk∏adka.

Ustalenie i wyp∏ata Êwiadczeƒ

§ 30. W przypadku dochodzenia roszczeƒ dotyczàcych zwro-
tu kosztów leczenia, transportu lub innych Êwiadczeƒ
wynikajàcych z umowy ubezpieczony zobowiàzany
jest:

1) dostarczyç PZU S.A. dokument potwierdzajàcy za-
warcie umowy ubezpieczenia (polis´) oraz dok∏ad-
nie wype∏niony formularz zg∏oszenia szkody,

2) przed∏o˝yç dokumentacj´ niezb´dnà do ustalenia
zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia,
tj.: dokumentacj´ medycznà wraz z diagnozà cho-
roby, orygina∏y rachunków, orygina∏y dowodów ich
zap∏aty wraz z orygina∏ami dowodów zastosowa-
nego leczenia, dokumentu uprawniajàcego do kie-
rowania pojazdem, 

3) umo˝liwiç PZU S.A. zasi´gni´cie informacji o sta-
nie jego zdrowia i przebiegu leczenia u lekarzy,
którzy sprawowali lub nadal sprawujà opiek´ me-
dycznà oraz wszelkich informacji odnoszàcych si´
do okolicznoÊci zdarzenia.

ROZDZIA¸ IV. 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 31.1. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpie-
czonemu, gdy w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
w ˝yciu prywatnym, w czasie przebywania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczony w na-
st´pstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç
deliktowa) zobowiàzany jest do naprawienia szkody na
osobie albo szkody rzeczowej wyrzàdzonej osobie trze-
ciej.

2. OdpowiedzialnoÊcià PZU S.A. obj´ta jest odpowiedzial-
noÊç cywilna ubezpieczonego za szkody powsta∏e ze
zdarzeƒ zaistnia∏ych w okresie ubezpieczenia, choçby
poszkodowani zg∏osili je po tym okresie, jednak˝e
przed up∏ywem terminu przedawnienia roszczeƒ.

3. Ubezpieczeniem obj´ta jest odpowiedzialnoÊç cywilna
za szkody wyrzàdzone na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Suma gwarancyjna

§ 32.1. Suma gwarancyjna okreÊlana jest przez PZU S.A.
w uzgodnieniu z ubezpieczajàcym w granicach od
10.000 z∏ do 200.000 z∏.

2. Suma gwarancyjna okreÊlona w umowie ubezpieczenia
stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU S.A. za
szkody powsta∏e ze wszystkich zdarzeƒ w okresie
ubezpieczenia.

3. W ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. jest obowià-
zany do: 

1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
powo∏anych za zgodà PZU S.A. w celu ustalenia
okolicznoÊci lub rozmiaru szkody,

2) zwrotu kosztów wynik∏ych z zastosowania Êrodków
podj´tych w celu zapobie˝enia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli Êrodki te by∏y ce-
lowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne,

3) pokrycia niezb´dnych kosztów sàdowej obrony
przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowa-
dzonym w porozumieniu z PZU S.A.,

4) pokrycia kosztów post´powania pojednawczego, pro-
wadzonego w zwiàzku ze zg∏oszonymi roszczeniami
odszkodowawczymi, w porozumieniu z PZU S.A. 

4. PZU S.A. nie odpowiada za szkody, które ∏àcznie z jed-
nego zdarzenia nie przekraczajà 100 z∏otych (franszyza
integralna).

5. Ka˝dorazowa wyp∏ata odszkodowania lub pokrycie
kosztów wymienionych w ust. 3 powoduje zmniejszenie
sumy gwarancyjnej o wyp∏aconà kwot´.

6. Za zgodà PZU S.A. ubezpieczajàcy mo˝e uzupe∏niç su-
m´ gwarancyjnà op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 33. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) wyrzàdzone umyÊlnie,
2) wyrzàdzone osobom bliskim ubezpieczonego, 
3) polegajàce na zap∏acie wszelkiego rodzaju kar pie-

ni´˝nych, grzywien sàdowych i kar administracyj-
nych, podatków, nale˝noÊci publicznoprawnych,

4) wyrzàdzone w stanie nietrzeêwoÊci albo w stanie
po u˝yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych, sub-
stancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narko-
manii,

5) wynikajàce z wykonywania zawodu lub prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej,

6) powsta∏e na skutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wo-
jennego albo stanu wyjàtkowego oraz udzia∏u
w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terrory-
zmu lub sabota˝u, 

7) obj´te systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych,
8) wyrzàdzone w Êrodowisku przez jego zanieczysz-

czenie oraz w drzewostanie lasów i parków,
9) powsta∏e wskutek oddzia∏ywania energii jàdrowej

i zanieczyszczenia radioaktywnego,
10) polegajàce na zniszczeniu, zagini´ciu lub kradzie-

˝y gotówki, dzie∏ sztuki, bi˝uterii, przedmiotów
z metali i kamieni szlachetnych, papierów warto-
Êciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, noÊni-
ków danych oraz zbiorów o charakterze kolekcjo-
nerskim,

11) powsta∏e w mieniu, z którego ubezpieczony korzy-
sta∏ na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, u˝yt-
kowania, przechowania, leasingu itp.,

12) z tytu∏u posiadania i u˝ytkowania broni palnej,
13) powsta∏e w zwiàzku z wyczynowym uprawianiem

sportu,
14) powsta∏e w zwiàzku z amatorskim uprawianiem

sportów wysokiego ryzyka,
15) wynik∏e z przeniesienia chorób zakaênych,
16) zwiàzane z naruszeniem dóbr osobistych innych

ni˝ wymienione w § 31 ust. 1 oraz praw w∏asnoÊci
intelektualnych.
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Obowiàzki ubezpieczajàcego 

lub ubezpieczonego w razie powstania szkody

§ 34.1. W razie zajÊcia zdarzenia, które mo˝e spowodowaç
roszczenia ze strony poszkodowanego, ubezpieczajàcy
lub ubezpieczony obowiàzany jest staraç si´ o ustale-
nie okolicznoÊci wypadku.

2. Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony obowiàzany jest
w terminie 7 dni od daty powzi´cia wiadomoÊci zawiado-
miç o wypadku PZU S.A. i stosowaç si´ do jego zaleceƒ. 

3. W razie zg∏oszenia do ubezpieczajàcego lub ubezpie-
czonego roszczenia o odszkodowanie, ubezpieczajàcy
lub ubezpieczony jest obowiàzany bezzw∏ocznie – naj-
póêniej w terminie 7 dni powiadomiç PZU S.A.

4. Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest obowiàzany
udzieliç PZU S.A. wszelkich wyjaÊnieƒ, dostarczyç do-
st´pne mu dowody potrzebne do ustalenia okolicznoÊci
wypadku i rozmiaru szkody oraz umo˝liwiç przeprowa-
dzenie post´powania wyjaÊniajàcego. 

5. Je˝eli przeciwko ubezpieczonemu poszkodowany wy-
stàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog´ sàdo-
wà, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony obowiàzany jest
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od
otrzymania odpisu pozwu zawiadomiç o tym PZU S.A. 

6. Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest obowiàzany do-
starczyç PZU S.A. orzeczenie sàdu w terminie umo˝li-
wiajàcym zaj´cie stanowiska co do wniesienia Êrodka
odwo∏awczego.

7. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego rosz-
czenia o naprawienie szkody, które jest obj´te ubezpie-
czeniem, nie ma skutków prawnych wzgl´dem PZU S.A.,
je˝eli PZU S.A. nie wyrazi∏ na to uprzedniej zgody. 

8. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego nie-
dbalstwa obowiàzku powiadomienia PZU S.A. o zaist-
nia∏ym wypadku ubezpieczeniowym w terminie okreÊlo-
nym w ust. 2 PZU S.A. mo˝e odpowiednio zmniejszyç
Êwiadczenie, je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do
zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o PZU S.A. ustale-
nie okolicznoÊci i skutków wypadku. Skutki braku za-
wiadomienia PZU S.A. o wypadku nie nast´pujà, je˝eli
PZU S.A. w terminie, o którym mowa w ust. 2, otrzyma∏
wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które nale˝a∏o podaç do
jego wiadomoÊci.

Ustalenie i wyp∏ata odszkodowania

§ 35. Je˝eli tytu∏em odszkodowania przys∏ugujà poszkodo-
wanemu zarówno Êwiadczenia jednorazowe jak i renty,
PZU S.A. zaspokaja je z obowiàzujàcej sumy gwaran-
cyjnej w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) Êwiadczenie jednorazowe,
2) renty czasowe,
3) renty do˝ywotnie.

ROZDZIA¸ V.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Umowa ubezpieczenia

Poczàtek i koniec odpowiedzialnoÊci

§ 36.1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na wniosek ubez-
pieczajàcego na podstawie zg∏aszanych przez niego
danych.

2. Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia
na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego).
Obowiàzek zap∏aty sk∏adki ubezpieczeniowej cià˝y na
ubezpieczajàcym. Dokument ubezpieczenia otrzymuje
ubezpieczajàcy.

3. Zarzut majàcy wp∏yw na odpowiedzialnoÊç PZU S.A.
mo˝e on podnieÊç równie˝ przeciwko ubezpieczo-
nemu.

4. Ubezpieczony mo˝e ˝àdaç, by PZU S.A. udzieli∏ mu in-
formacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpie-
czenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczà praw
i obowiàzków ubezpieczonego. 

5. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci
PZU S.A. wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które
PZU S.A. zapytywa∏ w formularzu oferty (wniosku) albo
przed zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli
ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela,
obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obej-
muje ponadto okolicznoÊci jemu znane. W razie zawar-
cia przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini´te oko-
licznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

6. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajà-
cy obowiàzany jest zawiadomiç PZU S.A. o zmianie
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 5, niezw∏ocznie po
otrzymaniu o nich wiadomoÊci. 

7. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy ra-
chunek obowiàzki okreÊlone w ust. 5 i 6 spoczywajà
zarówno na ubezpieczajàcym, jak i na ubezpieczonym,
chyba ˝e ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy
na jego rachunek.

8. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki oko-
licznoÊci, które z naruszeniem ust. 5-7 nie zosta∏y po-
dane do jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust. 5-7
dosz∏o z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje
si´, ˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa
sà skutkiem okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu po-
przedzajàcym.

§ 37. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza
polisà.

§ 38.1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na okres od
jednego dnia do jednego roku.

2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie umowy
indywidualnej, rodzinnej albo zbiorowej.

3. Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç na rachunek osób bli-
skich umow´ ubezpieczenia rodzinnego. W przypadku
zawarcia umowy ubezpieczenia rodzinnego obejmujà-
cej ubezpieczajàcego i osoby bliskie – w stosunku do
wszystkich ubezpieczonych – stosuje si´ ten sam za-
kres ubezpieczenia, przy czym sumy ubezpieczenia lub
gwarancyjne odnoszà si´ do ka˝dej z ubezpieczonych
osób oddzielnie.

4. W przypadku zawarcia umowy w formie ubezpieczenia
zbiorowego, je˝eli nie umówiono si´ inaczej, ubezpie-
czajàcy zobowiàzany jest do∏àczyç do umowy ubezpie-
czenia wykaz osób zawierajàcy imiona i nazwiska, daty
urodzenia, numery identyfikacyjne PESEL oraz adresy
zamieszkania osób zg∏oszonych do ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia lub
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gwarancyjne w ubezpieczeniu zbiorowym sà jednako-
we dla wszystkich ubezpieczonych osób.

§ 39. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek (rachunek
ubezpieczonego), w przypadku umowy indywidualnej
je˝eli osoba, na rachunek której zawiera si´ ubezpie-
czenie, przebywa ju˝ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, odpowiedzialnoÊç PZU S.A. rozpoczyna si´
najwczeÊniej po up∏ywie 7 dni, liczàc od dnia nast´pne-
go po zawarciu umowy i op∏aceniu sk∏adki.

§ 40.1. OdpowiedzialnoÊç PZU S.A., z zastrze˝eniem ust. 2
rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ po przekroczeniu gra-
nicy RP:
a) od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia

jako data poczàtkowa okresu ubezpieczenia, nie
wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia i op∏aceniu sk∏adki
lub jej pierwszej raty, chyba ˝e umówiono si´ ina-
czej,

b) od dnia i godziny zawarcia umowy ubezpieczenia
i op∏acenia sk∏adki lub jej pierwszej raty – w przy-
padku zawarcia umowy ubezpieczenia na przejÊciu
granicznym.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na ra-
chunek osoby przebywajàcej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, odpowiedzialnoÊç PZU S.A. rozpoczy-
na si´ stosownie do przepisu § 39.

§ 41.1. Przed∏u˝enia umowy ubezpieczenia na nast´pny okres
ubezpieczenia mo˝na dokonywaç wielokrotnie przed
up∏ywem pierwotnego okresu ubezpieczenia, podajàc
numer polisy i okres ubezpieczenia oraz po op∏aceniu
sk∏adki, jednak˝e ∏àczny okres ubezpieczenia nie mo˝e
przekroczyç 1 roku.

2. Przed∏u˝enia umowy ubezpieczenia mo˝na dokonaç
równie˝ na cudzy rachunek, przy czym nie obowiàzuje
w tym przypadku ograniczenie przewidziane w § 39.

3. Przy przed∏u˝eniu umowy ubezpieczenia PZU S.A. nie
odpowiada za kontynuacj´ leczenia chorób oraz skut-
ków wypadków wyst´pujàcych w poprzednim okresie
ubezpieczenia.

4. Przed∏u˝enia umowy nie dokonuje si´ przy rocznych
okresach ubezpieczenia.

§ 42. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) wraz z wyjazdem ubezpieczonego z RP, nie póêniej

jednak ni˝ o godzinie 24.00 ostatniego dnia okresu
oznaczonego jako koƒcowy okres ubezpieczenia,

2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia bàdê su-
my gwarancyjnej,

3) z chwilà Êmierci ubezpieczonego,
4) z dniem odstàpienia ubezpieczajàcego od umowy

ubezpieczenia,
5) z up∏ywem okresu ubezpieczenia okreÊlonego w do-

kumencie ubezpieczenia,
6) z dniem dor´czenia oÊwiadczenia PZU S.A. o wypo-

wiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy PZU S.A. ponosi odpowiedzial-
noÊç jeszcze przed zap∏aceniem sk∏adki, a sk∏adka
nie zosta∏a zap∏acona w terminie,

7) z up∏ywem 7 dni od dnia otrzymania od PZU S.A. pi-
sma z wezwaniem do zap∏aty kolejnej raty sk∏adki
wys∏anego po up∏ywie terminu jej p∏atnoÊci z zagro-
˝eniem, ˝e brak zap∏aty w terminie 7 dni spowoduje
ustanie odpowiedzialnoÊci,

8) z dniem dor´czenia oÊwiadczenia drugiej stronie
o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiasto-
wym w przypadku, o którym mowa w § 46 ust. 5.

Odstàpienie od umowy

§ 43.1. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy ubezpieczajàcy ma prawo od-
stàpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà
w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. 

2. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za
okres, w jakim PZU S.A. udziela∏ ochrony ubezpiecze-
niowej.

§ 44. Ubezpieczajàcy mo˝e równie˝ odstàpiç od zawartej
umowy ubezpieczenia niezale˝nie od okresu, na jaki
zosta∏a zawarta, je˝eli odstàpienie nast´puje przed
rozpocz´ciem okresu ochrony ubezpieczeniowej okre-
Êlonym w polisie.

Sk∏adka za ubezpieczenie

§ 45.1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà za czas trwania odpowie-
dzialnoÊci PZU S.A ustala si´ w z∏otych polskich na
podstawie taryfy obowiàzujàcej w dniu zawarcia umo-
wy ubezpieczenia. 

2. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej ustala si´ w zale˝-
noÊci od:
1) sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej,
2) okresu ubezpieczenia,
3) zakresu ubezpieczenia,
4) celu przyjazdu,
5) rodzaju umowy,
6) liczby ubezpieczonych osób,
7) wieku ubezpieczonego w umowach zawieranych

w formie indywidualnej lub rodzinnej.

3. W umowach ubezpieczenia stosuje si´ nast´pujàce
kryteria podwy˝ek i obni˝ek sk∏adki:
1) podwy˝ki sk∏adki zale˝à od: 

a) wykonywania pracy ze zwi´kszonym stopniem
ryzyka,

b) wyczynowego uprawiania sportu,
c) amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ry-

zyka,
d) w∏àczenia ryzyka aktów terroryzmu,
e) wieku ubezpieczonego w umowach ubezpiecze-

nia indywidualnego lub rodzinnego,
2) obni˝ki sk∏adki zale˝à od:

a) liczby osób bliskich przyst´pujàcych do ubezpie-
czenia rodzinnego,

b) rodzaju umowy,
c) wieku ubezpieczonego w umowach zawieranych

w formie indywidualnej lub rodzinnej.

§ 46.1. Sk∏adk´ ubezpieczajàcy op∏aca jednorazowo przy za-
wieraniu umowy ubezpieczenia, chyba ˝e w polisie
okreÊlono inny sposób i termin jej op∏acenia.

2. Zap∏ata sk∏adki nast´puje w formie gotówkowej albo za
zgodà PZU S.A. w formie bezgotówkowej.

3. Je˝eli zap∏ata sk∏adki albo jej raty dokonywana jest
w formie przelewu bankowego, za dat´ zap∏aty sk∏adki
uwa˝a si´ dat´ z∏o˝enia zlecenia zap∏aty w banku na
w∏aÊciwy rachunek PZU S.A. pod warunkiem, ˝e na ra-
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chunku ubezpieczajàcego znajdowa∏a si´ wystarczajà-
ca iloÊç wolnych Êrodków. W innym przypadku za dat´
zap∏aty sk∏adki ubezpieczeniowej uwa˝a si´ dat´,
w której kwota sk∏adki ubezpieczeniowej znalaz∏a si´
na rachunku PZU S.A. 

4. Sk∏adka nie podlega indeksacji.

5. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà
istotnà zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da
ze stron mo˝e ˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci
sk∏adki, poczynajàc od chwili, w której zasz∏a ta oko-
licznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àce-
go okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego
˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14 dni wypowie-
dzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

§ 47.1. Je˝eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony poda∏ do wia-
domoÊci PZU S.A. nieprawdziwe dane majàce wp∏yw
na wysokoÊç sk∏adki, ubezpieczajàcy zobowiàzany jest
do dop∏aty sk∏adki wynikajàcej z ró˝nicy pomi´dzy
sk∏adkà jaka nale˝a∏aby si´ PZU S.A. gdyby podano
dane prawdziwe a sk∏adkà przyj´tà w umowie ubezpie-
czenia. W razie zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego
roszczenie PZU S.A. o dop∏at´ ró˝nicy sk∏adki staje si´
natychmiast wymagalne i p∏atne najpóêniej w dniu wy-
p∏aty odszkodowania. 

2. W przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia
przed up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta umowa
ubezpieczenia, ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot
sk∏adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpiecze-
niowej.

3. Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje, gdy wygaÊni´cie stosun-
ku ubezpieczenia jest nast´pstwem wykorzystania
ochrony ubezpieczeniowej w zwiàzku z wyczerpaniem
odpowiednio sumy ubezpieczenia bàdê sumy gwaran-
cyjnej wskutek wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia lub
odszkodowaƒ/Êwiadczeƒ.

4. Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczo-
ny jest od nast´pnego dnia po wygaÊni´ciu tej ochrony.

5. Sk∏adk´ podlegajàcà zwrotowi ustala si´ proporcjonalnie
do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

6. PZU S.A. dokonuje zwrotu sk∏adki po uzyskaniu infor-
macji o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ wyga-
Êni´cia ochrony ubezpieczeniowej.

Zawiadomienia i oÊwiadczenia

§ 48.1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia ubezpieczajàcego,
ubezpieczonego lub PZU S.A. w zwiàzku z umowà
ubezpieczenia powinny byç sk∏adane na piÊmie.

2. Je˝eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zmieni∏ adres
zamieszkania i nie zawiadomi∏ o tym PZU S.A., skiero-
wane pod ostatni znany adres zamieszkania lub siedzi-
by ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego pismo 
PZU S.A. wywiera skutki prawne od chwili, w której by-
∏oby dor´czone, gdyby ubezpieczajàcy lub ubezpieczo-
ny nie zmieni∏ adresu zamieszkania lub siedziby.

Obowiàzki ubezpieczajàcego 

lub ubezpieczonego w razie zajÊcia wypadku

§ 49.1. W razie zajÊcia wypadku ubezpieczajàcy lub ubezpie-
czony obowiàzany jest u˝yç dost´pnych mu Êrodków

w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapo-
bie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 

2. W razie zajÊcia wypadku ubezpieczajàcy lub ubezpie-
czony obowiàzany jest zabezpieczyç mo˝noÊç docho-
dzenia roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób od-
powiedzialnych za szkod´.

3. Je˝eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyÊlnie lub
wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie zastosowa∏ Êrodków
okreÊlonych w ust. 1, PZU S.A. jest wolny od odpowie-
dzialnoÊci za szkody powsta∏e z tego powodu.

4. PZU S.A. zobowiàzany jest, w granicach odpowiednio
sumy ubezpieczenia bàdê sumy gwarancyjnej, zwróciç
koszty wynik∏e z zastosowania Êrodków, o których mo-
wa w ust. 1, je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by oka-
za∏y si´ bezskuteczne. 

Generalne zasady ustalania 

i wyp∏aty Êwiadczeƒ i odszkodowaƒ 

§ 50.1. Ubezpieczonemu przys∏ugujà Êwiadczenia i odszkodo-
wania w wysokoÊci wynikajàcej z zawartej umowy
ubezpieczenia.

2. PZU S.A. wyp∏aca odszkodowanie w kwocie odpowia-
dajàcej wysokoÊci szkody, maksymalnie jednak do wy-
sokoÊci sumy ubezpieczenia lub gwarancyjnej okreÊlo-
nej w umowie ubezpieczenia stanowiàcej górnà grani-
c´ odpowiedzialnoÊci.

§ 51.1. Âwiadczenie lub odszkodowanie wynikajàce z umowy
ubezpieczenia wyp∏aca si´ ubezpieczonemu, a w razie
jego Êmierci uprawnionemu.

2. Ubezpieczony mo˝e w ka˝dym czasie dokonaç zmiany
uprawnionego.

3. W razie braku uprawnionego, Êwiadczenie przys∏uguje
cz∏onkowi rodziny wed∏ug nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) ma∏˝onek
2) dzieci,
3) rodzice,
4) inne osoby b´dàce spadkobiercami ubezpieczonego.

4. W razie braku uprawnionego, z przys∏ugujàcego
Êwiadczenia PZU S.A. zwraca w pierwszej kolejnoÊci
udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je po-
nios∏a, chyba ˝e koszty te zosta∏y pokryte z ubezpie-
czenia spo∏ecznego, innego ubezpieczenia lub z inne-
go tytu∏u.

§ 52. PZU S.A. zastrzega sobie prawo do zasi´gni´cia opinii
lekarzy konsultantów oraz do weryfikacji dokumentów
przed∏o˝onych przez ubezpieczonego.

§ 53.1. PZU S.A. wyp∏aca Êwiadczenie lub odszkodowanie na
podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocne-
go orzeczenia sàdowego.

2. Wyp∏ata przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ, odszkodowaƒ lub
zwrot sk∏adki nast´puje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w z∏otych polskich. W przypadku opuszczenia
przez ubezpieczonego terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej wyp∏ata mo˝e byç dokonana przelewem na wska-
zane konto w banku na terytorium dowolnego kraju po
przeliczeniu kwoty nale˝nego Êwiadczenia, odszkodo-
wania lub sk∏adki na okreÊlonà walut´ wed∏ug Êrednie-
go kursu NBP obowiàzujàcego w dniu wydania decyzji
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o wyp∏acie Êwiadczenia, odszkodowania lub o zwrocie
sk∏adki.

§ 54.1. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym
czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka
u dwóch lub wi´cej ubezpieczycieli na sumy, które ∏àcz-
nie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà, ubez-
pieczony nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego
wysokoÊç szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy
z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyj´ta
przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ∏àcz-
nych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotne-
go ubezpieczenia. 

2. Je˝eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich
mowa w ust. 1, uzgodniono, ˝e suma wyp∏acona przez
ubezpieczyciela z tytu∏u ubezpieczenia mo˝e byç wy˝-
sza od poniesionej szkody, zap∏aty Êwiadczenia w cz´-
Êci przenoszàcej wysokoÊç szkody ubezpieczony mo˝e
˝àdaç tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypad-
ku dla okreÊlenia odpowiedzialnoÊci mi´dzy ubezpie-
czycielami nale˝y przyjàç, ˝e w ubezpieczeniu, o któ-
rym mowa w niniejszym postanowieniu, suma ubezpie-
czenia równa jest wartoÊci ubezpieczeniowej. 

3. Regulacje zawarte w ust. 1 i 2 nie dotyczà ubezpiecze-
nia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków.

§ 55.1. PZU S.A. po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu wy-
padku ubezpieczeniowego obj´tego ochronà ubezpie-
czeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego za-
wiadomienia, informuje o tym ubezpieczonego lub
ubezpieczajàcego, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujà-
cymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje post´po-
wanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarze-
nia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci
Êwiadczenia, a tak˝e informuje osob´ wyst´pujàcà
z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który
osoba ta wyrazi∏a zgod´, jakie dokumenty sà potrzebne
do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU S.A. lub wysoko-
Êci Êwiadczenia, je˝eli jest to niezb´dne do dalszego
prowadzenia post´powania. 

2. PZU S.A. obowiàzany jest spe∏niç Êwiadczenie w termi-
nie 30 dni liczàc od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku.

3. Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU S.A.
albo wysokoÊci Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe,
Êwiadczenie powinno byç spe∏nione w ciàgu 14 dni od
dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e
bezspornà cz´Êç Êwiadczenia PZU S.A. powinien spe∏-
niç w terminie przewidzianym w ust. 2.

4. Je˝eli w terminach okreÊlonych w ust. 2 i 3 PZU S.A.
nie wyp∏aci Êwiadczenia, zawiadamia pisemnie osob´
zg∏aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci za-
spokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci, a tak˝e
wyp∏aca bezspornà cz´Êç Êwiadczenia.

5. Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w in-
nej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu,
PZU S.A. informuje o tym pisemnie osob´ wyst´pujàcà
z roszczeniem w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3,
wskazujàc na okolicznoÊci oraz na podstaw´ prawnà
uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏a-
ty Êwiadczenia oraz poucza tà osob´ o mo˝liwoÊci do-
chodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.

6. PZU S.A. udost´pnia osobom, o których mowa w ust. 1,
informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia
odpowiedzialnoÊci PZU S.A. lub wysokoÊci Êwiadcze-
nia; osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia
przez PZU S.A. udost´pnionych informacji, a tak˝e
sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów
i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez 
PZU S.A. 

7. Na ˝àdanie ubezpieczonego, uprawnionego z umowy
ubezpieczenia lub poszkodowanego PZU S.A. zobo-
wiàzany jest udost´pniç posiadane przez siebie infor-
macje zwiàzane z wypadkiem lub zdarzeniem b´dàcym
podstawà ustalenia jego odpowiedzialnoÊci oraz usta-
lenia okolicznoÊci wypadków i zdarzeƒ losowych, jak
równie˝ wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadczenia. 

§ 56. Stan nietrzeêwoÊci, stan po u˝yciu alkoholu, narkoty-
ków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropo-
wych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepi-
sów o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz uprawnienia
do kierowania pojazdem ocenia si´ wed∏ug prawa pol-
skiego.

§ 57. Osoba wyst´pujàca z roszczeniem zobowiàzana jest
dostarczyç stosownà dokumentacj´ okreÊlonà w §§ 14,
30 i 34 niniejszych warunków w j´zyku polskim bàdê
sporzàdzone na w∏asny koszt jej t∏umaczenie na j´zyk
polski.

PrzejÊcie roszczeƒ na PZU S.A.

§ 58.1. Je˝eli w zwiàzku ze szkodà, za którà PZU S.A. wyp∏aci∏
odszkodowanie, przys∏uguje ubezpieczonemu roszcze-
nie o odszkodowanie do osoby trzeciej, odpowiedzial-
nej za szkod´, to roszczenie to z dniem zap∏aty prze-
chodzi na PZU S.A. do wysokoÊci wyp∏aconego od-
szkodowania. Je˝eli PZU S.A. pokrywa tylko cz´Êç
szkody, ubezpieczonemu przys∏uguje co do pozosta∏ej
cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed
roszczeniem PZU S.A.

2. Nie przechodzi na PZU S.A. roszczenie ubezpieczone-
go przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony pozo-
staje we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Na ˝àdanie PZU S.A. ubezpieczony obowiàzany jest
udzieliç pomocy przy dochodzeniu roszczeƒ od osób
trzecich, udzielajàc informacji oraz dostarczajàc doku-
menty niezb´dne do dochodzenia roszczenia.

4. Je˝eli ubezpieczony, bez zgody PZU S.A., zrzek∏ si´
roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szko-
d´ lub je ograniczy∏, PZU S.A. mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania lub je zmniejszyç.

5. Je˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie ujawnione zosta-
∏o po wyp∏aceniu odszkodowania, PZU S.A. mo˝e ˝à-
daç od ubezpieczonego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wy-
p∏aconego odszkodowania.

Postanowienia koƒcowe

§ 59.1. Ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnione-
mu z umowy ubezpieczenia przys∏uguje prawo do
wniesienia pisemnej skargi bàdê za˝alenia dotyczàce-
go wykonania przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia.
Adresatem skargi lub za˝alenia, w∏aÊciwym do ich roz-
patrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorujàca
jednostk´, której skarga lub za˝alenie dotyczy. Skarg´
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lub za˝alenie sk∏ada si´ na piÊmie za poÊrednictwem
jednostki, której skarga lub za˝alenie dotyczy. 

2. PZU S.A. udziela odpowiedzi na skarg´ lub za˝alenie
na piÊmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi
lub za˝alenia.

3. Niezale˝nie od uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1 i 2,
ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnione-
mu z umowy ubezpieczenia przys∏uguje prawo wniesie-
nia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.

§ 60.1. Umow´ kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców
sporzàdza si´ w j´zyku polskim i w j´zyku angielskim.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbie˝noÊci pomi´dzy wer-
sjami j´zykowymi, w jakich zawarto umow´, wersja pol-
ska ma moc wià˝àcà.

§ 61. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów ubezpie-
czenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów 
o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd w∏aÊciwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego,
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia.

§ 62. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà za-
stosowanie do umów zawieranych od dnia10 sierpnia
2007 roku.
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