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POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 

do ogólnych warunków ubezpieczenia PZU NNW  

ustalonych uchwałą nr UZ/423/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016 r.  
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. („OWU”) 

 

 

1. Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU strony postanawiają, że w umowie ubezpieczenia grupowego 

ubezpieczenia PZU NNW dla pracowników szkół wyższych i innych placówek szkolnych, urzędów miast 
i gmin oraz członków ich rodzin: 

1) w § 1 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW, zwane dalej „OWU”, mają zastosowanie do umowy 

grupowego ubezpieczenia PZU NNW dla pracowników szkół wyższych i innych placówek 
szkolnych, urzędów miast i gmin oraz członków ich rodzin, zwanej dalej „umową ubezpieczenia”   
zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną, zwanym dalej 

„PZU SA”, z „NAU PROFIT Sp. z o.o.”, zwanym dalej „ubezpieczającym; 

2) w § 1 w ust. 2 pkt 1, 3 i 4oraz ust. 3 - 6 OWU nie mają zastosowania; 
3) w § 4 pkt 3 OWU otrzymuje brzmienie: 

„3) całkowite trwałe inwalidztwo – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego 
spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym, które stało się przyczyną niepełnosprawności lub 
całkowitej i trwałej niezdolności do nauki lub wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek 

zawodzie, orzeczonej przez organ uprawniony do orzekania o niepełnosprawności lub niezdolności do 
nauki i pracy, na podstawie wniosku w tym zakresie złożonego nie później niż w okresie 24 miesięcy 
liczonych od dnia zajścia tego wypadku ubezpieczeniowego; trwała niezdolność do nauki i pracy 

oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania 
przez ubezpieczonego zdolności do nauki lub wykonywania jakiejkolwiek pracy; 

4) w § 4 nie mają zastosowania pkt: 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 38, 39, 43, 45, 49, 

55, 64, 68, 69, 70, 71, 74, 82, 84, 85; 

5) w § 4 pkt 10 OWU otrzymuje brzmienie:  

6) „dokument ubezpieczenia – polisę, certyfikat lub inne potwierdzenie zawarcia umowy 
ubezpieczenia;”; 

7) w § 4 pkt 12 OWU otrzymuje brzmienie:  

„12) dziecko - własne bądź przysposobione dziecko ubezpieczonego lub współmałżonka albo 
partnera ubezpieczonego - do 26 roku życia w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową na 
podstawie umowy ubezpieczenia;”; 

8) w § 4 pkt 26 OWU otrzymuje brzmienie:  

„26) leczenie uciążliwe – związane z wypadkiem ubezpieczeniowym leczenie ubezpieczonego 

skutkujące brakiem trwałego uszczerbku na zdrowiu i niedające się  zakwalifikować jako 
poważne zachorowanie, wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu, wymagające 

interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz co najmniej jednej wizyty kontrolnej 
(potwierdzonej w dokumentacji medycznej). Z wyłączeniem interwencji stomatologicznej;”;  

9) w § 4 pkt 44 otrzymuje brzmienie:  
„44) poważne zachorowanie - wystąpienie u ubezpieczonego następującej choroby:  

a) niewydolności nerek – końcowego stadium nie-wydolności nerek w postaci nieodwracalnego 
upośledzenia czynności obydwu nerek, w następstwie czego doszło do konieczności 
regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki, 

lub  

b) choroby Creutzfeldta-Jakoba – choroby powodującej niemożność wykonywania przez 
ubezpieczonego minimum trzech z pięciu poniższych czynności życia codziennego:  
– poruszania się w domu  

– poruszania się pomiędzy pomieszczeniami w domu, bez konieczności pomocy drugiej 
osoby,  

– kontrolowania czynności fizjologicznych – samokontroli w zakresie oddawania kału i moczu 
oraz utrzymywanie higieny osobistej,  

– ubierania się – samodzielnego ubierania się i rozbierania się, bez konieczności pomocy 
drugiej osoby,  



2 

 

– mycia i toalety – samodzielnego wykonywania czynności związanych z myciem i higieną 
osobistą, bez konieczności pomocy drugiej osoby,  

– jedzenia – czynności związanych z samodzielnym jedzeniem gotowych posiłków lub  
c) zakażenia wirusem HIV przy transplantacji krwi - powikłania przetaczania krwi lub jej 

preparatów u osoby nie chorującej na hemofilię, lub  
d) oponiaka - potwierdzonego histopatologicznie rozpoznania oponiaka mózgu; z wyłączeniem: 

innych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, torbieli, ziarniaków, malformacji 
naczyniowych, guzów przysadki i rdzenia kręgowego lub  

e) choroby Parkinsona - przewlekłego schorzenia układu pozapiramidowego, spowodowanego 
pierwotnym zwyrodnieniem komórek nerwowych istoty czarnej, prowadzącego do 
zmniejszenia liczby neuronów produkujących dopaminę, którego następstwem jest 
wystąpienie co najmniej dwóch z trzech klasycznych objawów osiowych choroby: drżenia 
spoczynkowego, spowolnienia ruchowego, plastycznego wzmożenia napięcia mięśniowego 
(sztywności mięśniowej), zmniejszających się po zastosowaniu leków stymulujących układ 
dopaminergiczny, zwłaszcza lewodopy; z wyłączeniem parkinsonizmu objawowego lub  

f) utraty wzroku spowodowanej chorobą - potwierdzonej specjalistycznym badaniem 

okulistycznym oraz statycznym badaniem pola widzenia, obuoczną, nie poddającą się 
korekcji utratę ostrości wzroku poniżej 5/50 lub obuoczne ograniczenie pola widzenia poniżej 
20, 

g) sepsy - inaczej posocznicy – zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanego 

zakażeniem, 
h) boreliozy - krętkowicy przenoszonej przez kleszcze przebiegającej z różnorodnymi objawami 

narządowymi, między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem, 
zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorodnymi objawami 
neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego; zdiagnozowanie choroby 

skutkujące hospitalizacją powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę 
chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i 
podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego; rozpoznanie musi być potwierdzone 
dodatnim wynikiem swoistego badania immunologicznego, 

i) odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu - choroby przenoszonej przez kleszcze 

przebiegającej z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością 
hospitalizacji, potwierdzoną badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego; rozpoznanie choroby 

powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze 
wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej 

leczenia szpitalnego, 

j) nowotworu złośliwego – zweryfikowanej badaniem histopatologicznym choroby objawiającej 
się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje 

się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów); w rozumieniu OWU 
nowotworem złośliwym jest także białaczka oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego 
będące ziarnicą złośliwą (chorobą Hodgkina) lub chłoniakiem nieziarniczym; w rozumieniu 
OWU nowotworami złośliwymi nie są: nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym, guzy, 
w przypadku gdy po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub 

przedinwazyjny, nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ, choroba Hodgkina 
w pierwszym stadium, nowotwory związane z chorobą AIDS lub zakażeniem wirusem HIV, 

k) utraty mowy - niezdolności do wytwarzania dźwięków mowy i artykułowania zrozumiałego 
języka, która nie może być przywrócona nawet częściowo, przy zastosowaniu jakiejkolwiek 
metody. Ochrona nie obejmuje całkowitej, nieodwracalnej utraty mowy, jeżeli przed 
początkiem ochrony ubezpieczeniowej zdiagnozowano raka krtani, który był jej przyczyną.  

10) w § 4 pkt 62 OWU otrzymuje brzmienie: 

„62) ubezpieczającego – NAU PROFIT Sp. z o.o., która zawarła z PZU SA umowę ubezpieczenia na 

rachunek ubezpieczonych;”; 
11)  w § 4 pkt 63 OWU otrzymuje brzmienie: 

„63) ubezpieczonego – osoby wymienione w lit. a – d, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia : 

a) pracownik szkoły wyższej, 
b) pracownik placówki szkolnej, 
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c) pracownik urzędu miasta lub gminy, 

d) współmałżonek, bądź  partner życiowy osób wymienionych w lit. a-c oraz dzieci tych osób do 
26 roku życia  w dniu  objęcia ochroną ubezpieczeniową;”; 

12) w § 4 pkt 79 OWU otrzymuje brzmienie:  

„79) wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym 
uczestniczeniu w treningach w ramach klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego, a także 
udział we współzawodnictwie sportowym (zawody, mecze, turnieje lub inne imprezy 
o charakterze sportowym) lub udział w sportowych obozach kondycyjnych lub szkoleniowych – 

w celu nauki i doskonalenia umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i osiągania w niej coraz 
lepszych wyników sportowych; obejmuje amatorskie uprawianie sportu;”; 

13) w § 4 pkt 83 OWU otrzymuje brzmienie:  

„83) wypadek ubezpieczeniowy – nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, omdlenie z przyczyny innej 
niż choroba przewlekła, zawał serca, udar, sepsa, poważne zachorowanie;”; 

14) w § 4 OWU dodaje się pkt 87 w brzmieniu: 

„87) udar – nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzącego do trwałych 
ubytków neurologicznych, wywołanego wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako 
zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn 
naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi;”; 

15) w § 4 OWU dodaje się pkt 88 w brzmieniu: 

„88) wstrząśnienie mózgu – pourazowe zaburzenie czynności mózgu, którego głównym objawem jest 
krótkotrwała utrata przytomności z towarzyszącą niepamięcią wsteczną lub następczą;”; 

16) w § 4 OWU dodaje się pkt 89 w brzmieniu: 

89) szkołę wyższą - uniwersytet lub inna szkoła prowadząca studia wyższe,  

17) w § 4 OWU dodaje się pkt 90 w brzmieniu: 

„90) placówkę szkolną - żłobek, przedszkole, szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, liceum 
zawodowe, technikum, zasadniczą szkołę zawodową, zespół szkół, centrum kształcenia, szkołę 
policealną, domy kultury, domy dziecka, biblioteki, bursy szkolne, placówki oświatowo-

wychowawcze oraz opiekuńcze;”; 
18) w § 4 dodaje się pkt 91 w brzmieniu: 

„91) pracownika - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w 
szkole wyższej, placówce szkolnej, urzędzie miasta, lub urzędzie  gminy;”; 

19) w § 5 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie:  

„1. PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie 
ubezpieczenia zarówno na terytorium RP, jak i poza granicami RP.”; 

20) w § 5 ust. 2 OWU nie ma zastosowania; 

21) w § 6 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się z pełnym czasem ochrony ubezpieczeniowej.”; 

22) w § 6 ust. 2 OWU nie ma zastosowania; 

23) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „ 2. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje:  

1) następstwa nieszczęśliwego wypadku;  
2) następstwa ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, jeżeli 

w wyniku tego ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała;  
3) następstwa zawału serca; 
4) następstwa udaru;  

5) następstwa wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania 
sportu.”; 

24) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Za opłatą dodatkowej składki na wniosek ubezpieczonego może zostać rozszerzony podstawowy 

zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, o następstwa wypadku ubezpieczeniowego 
powstałego wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka.”; 

25) § 9 OWU otrzymuje brzmienie: 

„§ 9 

Zakres świadczeń, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności PZU SA dla poszczególnych opcji 
ubezpieczenia określa poniższa tabela: 
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Tabela 

 

Zakres ubezpieczenia: 

OPCJA 

UBEZPIECZEN

IA I 

OPCJA 

UBEZPIECZENIA 

II 

OPCJA 

UBEZPIECZENIA 

III 

 

Sumy ubezpieczenia  

Śmierć w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku 

- obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż 
choroba przewlekła 

- wyczynowego uprawiania sportu 

60 000 zł 70 000 zł 80 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie: 
-  zawału serca 

- udaru 

40 000 zł 50 000 zł 60 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie 
sepsy  

60 000 zł 70 000 zł 80 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego (świadczenie 
dodatkowe) 

10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie 
wypadku przy pracy, a w przypadku dzieci, 

uczniów i studentów na terenie placówki 
szkolnej lub szkoły wyższej1  

(dodatkowe świadczenie) 

10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w 

następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku,  
-  obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 

epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej 

niż choroba przewlekła  
- zawału serca 

- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

1 % trwałego uszczerbku  
100% uszczerbku 

 

 

 

 

 

600 zł 
60 000 zł 

 

 

 

 

 

700 zł 
70 000 zł 

 

 

 

 

 

800 zł 
80 000 zł 

Leczenie uciążliwe w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku, 
- obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż 
choroba przewlekła 

- zawału serca 

- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu. 

Z tytułu leczenia uciążliwego przysługuje 
jednorazowe świadczenie w przypadku 
braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i 
niedające się  zakwalifikować jako poważne 
zachorowanie, wstrząśnienie lub 
podejrzenie wstrząśnienia mózgu i 
wymagające interwencji lekarskiej w 

placówce medycznej połączone z dalszym 
leczeniem oraz co najmniej jednej wizyty 

300 zł 

 

350 zł 

 

400 zł 
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kontrolnej (potwierdzonej w dokumentacji 

medycznej).  

Z wyłączeniem interwencji 
stomatologicznej.  

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych 
oraz kosztów odbudowy zębów stałych  
w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku   
- ataku epilepsji lub omdlenia  z przyczyny 

innej niż choroba przewlekła   

- zawału serca  
- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

do 12 000 zł  
(do 200 zł za 
każdy ząb)  

do 15 000 zł 
(do 200 zł za 
każdy ząb) 

 

do 18 000 zł 
(do 200 zł za 
każdy ząb) 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 
osób niepełnosprawnych  na terytorium RP  

w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku  
- ataku epilepsji lub omdlenia z przyczyny 

innej niż choroba przewlekła 

- zawału serca 

- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

do 12 000 zł do 15 000 zł do 18 000 zł 

Dieta szpitalna wypłacana jest za każdy 
dzień hospitalizacji w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku 

- obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej 

niż choroba przewlekła 

- zawału serca  
- udaru  

- wyczynowego uprawiania sportu 

maksymalnie przez okres 90 dni z tyt. 

jednego i wszystkich ww. zdarzeń.  
Dieta szpitalna wypłacana jest od 1 dnia 

hospitalizacji tj. pobytu ubezpieczonego w 

szpitalu w następstwie ww. zdarzeń 
trwającego nieprzerwanie dłużej niż 1 dzień i 
związanego z leczeniem stanów powstałych 
w następstwie wypadku 
ubezpieczeniowego, których nie można 
leczyć ambulatoryjnie.  
Dzień pobytu w szpitalu oznacza dzień 
kalendarzowy, w którym ubezpieczony 
przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, 
ile czasu w danym dniu trwał jego pobyt, 
przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się 
dzień rejestracji, a za ostatni – dzień wypisu 
ze szpitala. 

70 zł/dzień 80 zł/dzień 90 zł/dzień 

Świadczenie ryczałtowe w związku z 
pobytem na OIOM/OIT w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku 

- obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej 

niż choroba przewlekła 

- zawału serca 

120 zł 150 zł 180 zł 
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- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

przysługuje jeśli ubezpieczony przebywał w 
czasie hospitalizacji na OIOM/OIT 

nieprzerwanie przez co najmniej 48 godzin. 

Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno 
świadczenie z tytułu zajścia jednego 
wypadku ubezpieczeniowego, bez względu 
na to ile razy ubezpieczony przebywał w 
czasie swojej hospitalizacji na OIOM/OIT 

Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacji 
poniesionych w związku z leczeniem 

następstw: 
- nieszczęśliwego wypadku 

- obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej 

niż choroba przewlekła  

- zawału serca 

- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

do 10 000 zł do 13 000 zł do 16 000 zł 

Poważne zachorowanie:  
niewydolność nerek,  
choroba Creutzfeldta-Jakoba,  

zakażenie wirusem HIV przy transplantacji 
krwi,  

oponiak,  

choroba Parkinsona,  

utrata wzroku spowodowana chorobą,  
sepsa,  

borelioza,  

odkleszczowe zapalanie opon mózgowych,  
nowotwór złośliwy,  
utrata mowy tj. niezdolność do wytwarzania 

dźwięków mowy i artykułowania 
zrozumiałego języka, która nie może być 
przywrócona nawet częściowo, przy 
zastosowaniu jakiejkolwiek metody. 

Ochrona nie obejmuje całkowitej, 
nieodwracalnej utraty mowy, jeżeli przed 
początkiem ochrony ubezpieczeniowej 
zdiagnozowano raka krtani, który był jej 
przyczyną.  
Świadczenie wypłacane za każde poważne 
zachorowanie w czasie odpowiedzialności 
PZUSA, z zastrzeżeniem, iż w przypadku: 
- boreliozy i odkleszczowego wirusowego 

zapalenia mózgu zostanie wypłacone świad-

czenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko 
jednej z tych chorób, 
- nowotworu złośliwego wypłacane jest 
tylko jedno świadczenie niezależnie od 
lokalizacji, liczby i rodzajów nowotworów. 
Po wystąpieniu danego poważnego 
zachorowania odpowiedzialność PZU SA 
wygasa w zakresie tej choroby.   

1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł 
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26) § 10 OWU otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 

1. Dla umowy ubezpieczenia – zakres świadczeń podstawowych obejmuje: 

1) świadczenie z tytułu śmierci;  
2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;  
3) świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa; 
4) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz zwrot 

Jednorazowe świadczenie z tytułu 
stwierdzenia lub podejrzenia wstrząśnienia 
mózgu pod warunkiem hospitalizacji 
trwającej: 
2 dni 

3 dni 

4 dni i dłużej 

 

 

600 zł 
1 200 zł 
1 800 zł 

 

 

 

700 zł 
1 400 zł 
2 100 zł 

 

 

800 zł 
1 600 zł 
2 400 zł 

Zwrot udokumentowanych kosztów 
pogrzebu jeżeli śmierć poszkodowanego 
nastąpiła w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku 

- obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji lub omdlenia z przyczyny innej niż 
choroba przewlekła 

- zawału serca 

- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł 

Całkowite trwałe inwalidztwo  w 

następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku 

- obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji lub omdlenia z przyczyny innej 

niż choroba przewlekła 

- zawału serca 

- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 

                                                    Limity odpowiedzialności PZU SA 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych 
oraz kosztów odbudowy zębów stałych  
w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku   
- ataku epilepsji lub omdlenia  z przyczyny 

innej niż choroba przewlekła   

- zawału serca  
- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

do 12 000 zł  
(do 200 zł za 
każdy ząb)  

do 15 000 zł 
(do 200 zł za 
każdy ząb) 

do 18 000 zł 
(do 200 zł za 
każdy ząb) 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 
osób niepełnosprawnych  na terytorium RP  

w następstwie: 
- nieszczęśliwego wypadku  
- ataku epilepsji lub omdlenia z przyczyny 

innej niż choroba przewlekła 

- zawału serca 

- udaru 

- wyczynowego uprawiania sportu 

do 12 000 zł do 15 000 zł do 18 000 zł 

Usługi powypadkowe typu Assistance na 
terytorium RP 

tak tak tak 
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kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych; 
5) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP;  

6) usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP; 
7) zwrot kosztów pogrzebu;  
8) zwrot kosztów leczenia;  
9) dietę szpitalną;  
10) świadczenie ryczałtowe w związku z pobytem na OIOM/OIT; 
11) świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania; 
12) leczenie uciążliwe; 

13) świadczenie z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu.”; 
27) § 11 i § 12 OWU nie mają zastosowania; 

28) w § 13 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli w następstwie:  
1) nieszczęśliwego wypadku; 
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) zawału serca;  

4) udaru;  

5) sepsy; 

6) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 

29) nastąpi śmierć ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w wysokości sumy 
ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji przystąpienia.”;  

30) w § 13 ust. 2 OWU nie ma zastosowania; 

31) w § 13  OWU dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Koszty pogrzebu podlegają zwrotowi maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej 

dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji przystąpienia dla kosztów pogrzebu, jeżeli w 
następstwie wypadku ubezpieczeniowego dojdzie do śmierci, za którą PZU SA przyjmie 

odpowiedzialność na podstawie OWU. PZU SA pokrywa udokumentowane koszty pogrzebu.”; 
32) w § 14 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Jeżeli w następstwie:  
1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) zawału serca;  

4) udaru; 

5)  wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 

ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypłaca świadczenie w takim procencie 

sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie 
jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji 

przystąpienia.”;  
33) w § 14 ust. 2 OWU nie ma zastosowania; 

34) § 15 i § 16 OWU nie mają zastosowania; 
35) w § 17 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Jeżeli w następstwie:  
1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) zawału serca;  

4) udaru;  

5) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu ; 

ubezpieczony poniósł koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, PZU 
SA zwraca te koszty do wysokości limitu ustalonego dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji 

przystąpienia  pod warunkiem, że konieczność nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia  wypadków 

ubezpieczeniowych wymienionych w pkt 1-5.”; 
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36) w § 18 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Jeżeli w następstwie:  
1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) zawału serca;  

4) udaru;  

5) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 

ubezpieczony poniósł koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium 
RP, PZU SA zwraca te koszty do wysokości limitu ustalonego dla opcji ubezpieczenia wskazanej w 

deklaracji przystąpienia pod warunkiem, że konieczność przeszkolenia zawodowego 

ubezpieczonego powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia  wypadków 
wymienionych w pkt 1-5.”; 

37)  § 19 OWU otrzymuje brzmienie:  

„§ 19 

1. Jeżeli w następstwie:  
1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) zawału serca;  

4) udaru;  

5) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 

ubezpieczony wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej (z wyłączeniem interwencji 
stomatologicznej i hospitalizacji w związku z wstrząśnieniem mózgu lub podejrzeniem 
wstrząśnienia mózgu), dalszego leczenia oraz co najmniej jednej wizyty kontrolnej (potwierdzonej 

w dokumentacji medycznej), a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypłaca 

świadczenie w wysokości  sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej w 

deklaracji przystąpienia.   

2. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu zajścia jednego 
wypadku ubezpieczeniowego.  

3. Jeżeli ubezpieczony był hospitalizowany w związku z wstrząśnieniem mózgu lub podejrzeniem 
wstrząśnienia mózgu, PZU SA wypłaca świadczenie z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia 
wstrząśnienia mózgu w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia 

wskazanej w deklaracji przystąpienia.   
4. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia 

wstrząśnienia mózgu z tytułu zajścia jednego wypadku ubezpieczeniowego.”;  
38) § 20 OWU nie ma zastosowania; 

39) § 22 OWU otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 22 

W przypadku wystąpienia całkowitego trwałego inwalidztwa w następstwie: 
1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) zawału serca;  

4) udaru;  

5) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 

PZU SA wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia 

wskazanej w deklaracji przystąpienia.”;  
40) w § 23 w ust. 1 pkt 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„1) poniesione zostały w związku z leczeniem następstw: 
a) nieszczęśliwego wypadku;  
b) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
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c) zawału serca;  

d) udaru;  

e) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu.”;  

41) w § 23 ust. 4 OWU nie ma zastosowania; 

42) § 24 i § 25 OWU nie mają zastosowania; 
43) w § 26 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„1. Dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji w następstwie: 
1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) zawału serca;  

4) udaru;  

5) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 

przy czym z tytułu jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych świadczenie wypłacane 
jest maksymalnie przez okres 90 dni w ciągu rocznego okresu odpowiedzialności.”; 

44)  w § 26 ust. 3 OWU otrzymuje brzmienie: 

„3. Dieta szpitalna wypłacana jest w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia 

wskazanej w deklaracji przystąpienia.”; 
45) § 27 - § 30 OWU nie mają zastosowania; 
46) w § 31 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli w następstwie:  
1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) zawału serca;  

4) udaru;  

5) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 

ubezpieczony przebywał w czasie hospitalizacji na OIOM/OIT nieprzerwanie przez co najmniej 

48 godzin, przysługuje mu jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej 

dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji przystąpienia.”; 
47)  tytuł przed § 33 OWU otrzymuje brzmienie: „Świadczenia z tytułu śmierci w następstwie wypadku 

przy pracy oraz wypadku ubezpieczeniowego na terenie placówki szkolnej lub szkoły wyższej”;   
48) w § 33 OWU otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli w następstwie wypadku przy pracy nastąpi śmierć ubezpieczonego, PZU SA wypłaca 
świadczenie z tego tytułu w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia  

wskazanej w deklaracji przystąpienia.  

2. Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego śmierć ubezpieczonego dziecka nastąpi na 

terenie placówki szkolnej lub szkoły wyższej, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w 
wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji 

przystąpienia.  

3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługują, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w 
okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.  

4. Świadczenie te wypłacane jest niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci, o którym mowa w § 13.”;  
49) § 34 - § 39 OWU nie mają zastosowania; 
50) § 40 OWU otrzymuje brzmienie: 

„§ 40 

1. W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu 
w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji 

przystąpienia.  
2. PZU wypłaca świadczenie za każde poważne zachorowanie w okresie odpowiedzialności PZU SA 

z zastrzeżeniem, iż w przypadku: 
1) boreliozy i odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu zostanie wypłacone świadczenie 

wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej z tych chorób; 
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2) nowotworu złośliwego wypłacane jest tylko jedno świadczenie niezależnie od jego lokalizacji, 

liczby i rodzajów nowotworów. 

3. Po wystąpieniu danego poważnego zachorowania odpowiedzialność PZU SA wygasa w zakresie tej 
choroby.”; 

51) § 41 OWU nie ma zastosowania;  

52) w § 43 ust. 1 pkt 14 OWU otrzymuje brzmienie: 

„14) na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba że odpowiedzialność PZU SA została 
rozszerzona w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki;”; 

53) § 46 OWU nie ma zastosowania; 

54) w § 47 OWU: 
a) ust. 1, 10 - 15 nie mają zastosowania, 

b) ust. 2 - 7 i 9 otrzymują brzmienie: 
„2.  Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony z miesięcznymi okresami ubezpieczenia 

odpowiadającymi miesiącom kalendarzowym. 
3. Ubezpieczający przekazuje przystępującemu do umowy ubezpieczenia tekst OWU przed 

przystąpieniem do tej umowy.  

4. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia  następuje z dniem złożenia ubezpieczającemu 
oświadczenia o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia, zwanego dalej „deklaracją 
przystąpienia”. 

5. Okres ubezpieczenia w odniesieniu do każdego ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego 

dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym 
ubezpieczony przystąpił do umowy ubezpieczenia. 

6. Pierwszy okres ubezpieczenia w odniesieniu do każdego ubezpieczonego wynosi jeden miesiąc 
kalendarzowy i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne miesięczne okresy 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Miesięczny okres ubezpieczenia nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny miesięczny 
okres ubezpieczenia, gdy składka ubezpieczeniowa za kolejny okres ubezpieczenia nie została 
zapłacona w poprzednim okresie ubezpieczenia w terminie określonym w umowie 
ubezpieczenia.” 

     „9. Deklaracja przystąpienia przechowywana jest przez ubezpieczającego. Na podstawie zebranych 

przez ubezpieczającego deklaracji przystąpienia, ubezpieczający sporządza i dostarcza do PZU 

SA imienny wykaz ubezpieczonych.”; 
55) w § 48 OWU: 

a) ust. 1 – 4 nie mają zastosowania, 
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W umowie ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do każdego ubezpieczonego 
rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 
kalendarzowym, w którym została przyjęta przez ubezpieczającego deklaracja przystąpienia.” 

56) w § 49 OWU: 
a) ust. 1, 3 i 4 nie mają zastosowania, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od: 
1) sumy ubezpieczenia, 

2) zakresu ubezpieczenia.”; 
57) § 50 i § 51 OWU nie mają zastosowania; 

58) § 52 OWU otrzymuje brzmienie: 

„§ 52 

1. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę ubezpieczeniową za wszystkich 
Ubezpieczonych wyszczególnionych w Imiennym wykazie Ubezpieczonych miesięcznie w 

terminie do 25-tego dnia miesiąca, za który składka ta jest należna na rachunek bankowy PZU SA 
wskazany w umowie ubezpieczenia.  

2. Za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego PZU 

SA.” 

59) § 53 OWU nie ma zastosowania 

60) w § 55 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz ust. 3  OWU nie mają zastosowania 

61) w § 55 ust. 4 i 5 OWU otrzymuje brzmienie: 

a) „4. Umowa ubezpieczenia może być w każdej chwili rozwiązana przez ubezpieczającego albo 
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PZU SA z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało doręczone oświadczenie 
o wypowiedzeniu.”, 

b) „5. Ubezpieczony może w każdym czasie złożyć rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej. 
Wówczas ochrona ubezpieczeniowa wygasa od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w 
którym ubezpieczony złożył rezygnację.”; 

62) § 56 OWU nie ma zastosowania; 

63) w § 62 ust. 2 OWU nie ma zastosowania; 
64)  w § 63 ust. 3 OWU otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powstanie więcej niż jedno uszkodzenie ciała, na 
wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu składa się suma świadczeń 
należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała, nie więcej jednak niż do wysokości sumy 
ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji przystąpienia.”;  

65) w § 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Świadczenie z tytułu śmierci, o którym mowa w § 13, § 32, § 33 wypłaca się uposażonemu, a w razie 

braku wskazania uposażonego – niżej wskazanym osobom według następującej kolejności:  
1) małżonkowi;  
2) dzieciom w częściach równych, w przypadku gdy jedno z dzieci zmarło przed śmiercią 

ubezpieczonego – udział jaki by przypadał temu dziecku przypada pozostałym dzieciom w 
częściach równych;  

3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło 
przed śmiercią ubezpieczonego albo jeżeli tylko jednemu z nich przysługuje władza rodziciel-
ska; w przypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli 
rodzice są nieznani, a dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę – prawnym opiekunom na 

analogicznych zasadach jak dla rodziców;  
4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z usta-wy w częściach przypadającym im 

stosownie do postanowień kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego.  
Wypłata świadczenia osobie lub osobom należącym do wyższej kategorii wyklucza wypłatę 
świadczenia osobie lub osobom należącym do niższej kategorii (kategorię najwyższą stanowi 
pkt 1.)”. 

 

2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie. 


