Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek leczenia szpitalnego PLUS
Kod warunków: LPGP31

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego Plus, zawieranych jako umowy ubezpieczenia
dodatkowego do umów grupowego ubezpieczenia na ¿ycie
wskazanych przez PZU ¯ycie SA, zwanych ubezpieczeniem
podstawowym.
§2
1. U¿yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia
oznaczaj¹:
1) dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek
leczenia szpitalnego – wskazane przez PZU ¯ycie SA,
inne ni¿ niniejsze, ubezpieczenie dodatkowe na wypadek
leczenia szpitalnego,
2) krwotok œródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki
mózgowej,
3) OIT – Oddzia³ Intensywnej Terapii wyodrêbniony organizacyjnie jako osobny oddzia³ w strukturach szpitala,
wyposa¿ony w sprzêt umo¿liwiaj¹cy sta³e monitorowanie
podstawowych czynnoœci ¿yciowych oraz podjêcie czynnoœci zastêpczych w przypadku niewydolnoœci narz¹dów
lub uk³adów ustroju,
4) pobyt na OIT – trwaj¹cy nieprzerwanie co najmniej
48 godzin pobyt na OIT w trakcie pobytu w szpitalu,
5) rekonwalescencja – trwaj¹cy nieprzerwanie maksymalnie 30 dni – bezpoœrednio po pobycie w szpitalu – pobyt
na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital,
6) wypadek komunikacyjny – nieszczêœliwy wypadek,
wywo³any ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony bra³ udzia³ jako uczestnik ruchu b¹dŸ kierowca,
z tym ¿e „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca”
rozumiane s¹ zgodnie ze znaczeniem nadanym przez
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa o ruchu drogowym,
7) wypadek przy pracy – nieszczêœliwy wypadek, który
nast¹pi³ podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego zwyk³ych czynnoœci albo poleceñ prze³o¿onych w ramach ³¹cz¹cego ubezpieczonego z ubezpieczaj¹cym stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego ubezpieczaj¹cy op³aca sk³adki
na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
8) zawa³ serca – martwicê czêœci miêœnia sercowego
spowodowan¹ nag³ym zmniejszeniem dop³ywu krwi do tej
czêœci miêœnia sercowego.
2. Je¿eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowi¹
odmiennie, okreœlenia, które zosta³y zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia
szpitalnego, u¿ywane s¹ w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§4
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyst¹pienie nastêpuj¹cych
zdarzeñ w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA:
1) pobyt w szpitalu w przypadkach, o których mowa w § 5
ust. 1, 2, 3 i 4,
2) rekonwalescencjê, o ile pobyt w szpitalu trwa³ co najmniej
14 dni,
3) pobyt na OIT,

pod warunkiem, ¿e PZU ¯ycie SA uznaje swoj¹ odpowiedzialnoœæ za pobyt w szpitalu z tytu³u dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.
2. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA obejmuje pobyt w szpitalu
oraz pobyt na OIT na terytorium kraju nale¿¹cego do Unii
Europejskiej lub na terytorium: Australii, Islandii, Japonii,
Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego rozszerza
odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA z tytu³u dodatkowego
grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego
za pobyt w szpitalu na terytorium krajów, o którym mowa
w ust. 2.

ŒWIADCZENIA Z TYTU£U UMOWY
§5
1. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie za ka¿dy dzieñ pobytu
w szpitalu spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem
w wysokoœci okreœlonej we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzonej polis¹ jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod
warunkiem, ¿e ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczêœliwym wypadkiem i rozpocz¹³ siê
nie póŸniej ni¿ 14 dni po dniu wyst¹pienia nieszczêœliwego
wypadku.
2. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie za ka¿dy dzieñ pobytu
w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym
w wysokoœci okreœlonej we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzonej polis¹ jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, ¿e ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym i rozpocz¹³ siê
nie póŸniej ni¿ 14 dni po dniu wyst¹pienia wypadku komunikacyjnego.
3. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie za ka¿dy dzieñ pobytu
w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy w wysokoœci okreœlonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polis¹ jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia
w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem,
¿e ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym
wypadkiem przy pracy i rozpocz¹³ siê nie póŸniej ni¿ 14 dni
po dniu wyst¹pienia wypadku przy pracy.
4. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie za ka¿dy dzieñ pobytu
w szpitalu spowodowanego zawa³em serca lub krwotokiem
œródmózgowym w wysokoœci okreœlonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polis¹ jako odpowiedni procent
sumy ubezpieczenia w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu
pod warunkiem, ¿e pobyt w szpitalu jest pierwszym pobytem
spowodowanym danym zawa³em serca lub krwotokiem
œródmózgowym i rozpocz¹³ siê nie póŸniej ni¿ 14 dni po dniu
wyst¹pienia zawa³u serca lub krwotoku œródmózgowego.
5. PZU ¯ycie SA wyp³aca jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci okreœlonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polis¹ jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia
w przypadku pobytu na OIT.
6. PZU ¯ycie SA wyp³aca œwiadczenie za ka¿dy dzieñ rekonwalescencji w wysokoœci okreœlonej we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzonej polis¹ jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia.
7. Wysokoœæ nale¿nego œwiadczenia ustalana jest na podstawie wysokoœci sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu pobytu w szpitalu.

ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTÊPOWANIE
DO UBEZPIECZENIA
§6
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna,
al. Jana Paw³a II 24, 00-133 Warszawa, zarejestrowana
w S¹dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydzia³
Gospodarczy, KRS 0000030211, NIP 527-020-60-56, wysokoœæ
kapita³u zak³adowego: 295 000 000,00 z³, kapita³ wp³acony
w ca³oœci

wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta pod
warunkiem jednoczesnego zawarcia albo funkcjonowania u ubezpieczaj¹cego umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek
leczenia szpitalnego.
§7
1. Do ubezpieczenia mog¹ przyst¹piæ ubezpieczeni objêci ubezpieczeniem
podstawowym, którzy w dniu z³o¿enia deklaracji przyst¹pienia objêci s¹
dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia
szpitalnego.
2. Umowa mo¿e zostaæ zawarta, je¿eli do ubezpieczenia przyst¹pi
okreœlona przez PZU ¯ycie SA liczba ubezpieczonych objêtych dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego.

SK£ADKA
§ 13
1. Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ¯ycie SA w zale¿noœci od wysokoœci sumy
ubezpieczenia i wysokoœci œwiadczenia, czêstotliwoœci op³acania sk³adek
oraz liczby, struktury wiekowej, p³ciowej i zawodowej osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia.
2. Wysokoœæ sk³adki obowi¹zuj¹ca w umowie ubezpieczenia dodatkowego
okreœlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polis¹.
3. Sk³adka przekazywana jest wraz ze sk³adk¹ za ubezpieczenie
podstawowe.

POCZ¥TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI PZU ¯YCIE SA
§ 14

CZAS TRWANIA UMOWY

Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna
siê zgodnie z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
§8
§ 15

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym, ¿e
je¿eli jest zawierana pomiêdzy rocznicami polisy, zostaje zawarta
na okres do najbli¿szej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed³u¿ona na kolejne
okresy roczne, o ile obowi¹zuje umowa ubezpieczenia podstawowego
i dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego i ¿adna ze stron nie postanowi inaczej, z tym, ¿e oœwiadczenie
wyra¿aj¹ce wolê nieprzed³u¿enia umowy ubezpieczenia dodatkowego
na kolejny okres powinno byæ z³o¿one do wiadomoœci drugiej strony
na piœmie na 30 dni przed up³ywem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia
dodatkowego zosta³a zawarta.
§9
W przypadku przed³u¿enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny
okres nie jest wymagane ponowne z³o¿enie deklaracji przyst¹pienia.

ODST¥PIENIE OD UMOWY

1. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego koñczy
siê w dniu zaistnienia jednej z okolicznoœci:
1) zakoñczenia odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA w ubezpieczeniu
podstawowym lub dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek
leczenia szpitalnego,
2) otrzymania przez PZU ¯ycie SA oœwiadczenia o odst¹pieniu przez
ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) up³ywu 1 miesi¹ca, licz¹c od koñca okresu, za który zosta³a przekazana
ostatnia sk³adka na ubezpieczenie dodatkowe, z zastrze¿eniem ust. 2,
4) up³ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed³u¿enia,
5) up³ywu okresu za jaki przekazano sk³adkê w przypadku rezygnacji
ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,
6) up³ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
7) rozwi¹zania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialnoœæ PZU ¯ycie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje
wznowiona z zachowaniem ci¹g³oœci odpowiedzialnoœci w przypadku
uzupe³nienia zaleg³oœci w przekazywaniu sk³adek przed up³ywem
trzeciego miesi¹ca zaleg³oœci.

§ 10
1. Zasady odst¹pienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹ zgodne
z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
4. Odst¹pienie od umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek leczenia szpitalnego skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
5. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odst¹pieniem od umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek leczenia szpitalnego.

WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
PZU ¯YCIE SA
§ 16
W okresie pierwszych 30 dni, licz¹c od pocz¹tku odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU ¯ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ
jedynie z tytu³u pobytu w szpitalu spowodowanego leczeniem nastêpstw
nieszczêœliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy
zaistnia³ych w okresie odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA, w tym za pobyt na
OIT i rekonwalescencjê.
§ 17

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹ zgodne
z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
4. Wypowiedzenie umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
5. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek
leczenia szpitalnego.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 12
1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest równa wysokoœci sumy ubezpieczenia w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek leczenia
szpitalnego.
2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez ca³y czas trwania
umowy.

PZU ¯ycie SA wyp³aca ubezpieczonemu œwiadczenie maksymalnie:
1) za 90 dni pobytu w szpitalu, ³¹cznie z tytu³u niniejszego ubezpieczenia
dodatkowego i dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek
leczenia szpitalnego,
2) za 90 dni rekonwalescencji,
w ka¿dym okresie kolejnych 12 miesiêcy, trwaj¹cym miêdzy rocznicami
polisy.
§ 18
1. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u pobytu w szpitalu
w przypadkach wy³¹czeñ odpowiedzialnoœci PZU ¯ycie SA z tytu³u dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.
2. Za pobyt na OIT nie uwa¿a siê pobytu na oddzia³ach kardiologicznym,
neurologicznym i diabetologicznym, nawet je¿eli w stosunku do ubezpieczonego podjêto sta³e monitorowanie podstawowych czynnoœci ¿yciowych lub podjêto czynnoœci zastêpcze w przypadku niewydolnoœci
narz¹dów lub uk³adów ustroju.
3. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u rekonwalescencji:
1) je¿eli pobyt w szpitalu, bezpoœrednio po którym nastêpuje rekonwalescencja spowodowany by³ ci¹¿¹, porodem oraz po³ogiem,
2) je¿eli rekonwalescencja ma miejsce w okresie urlopu dla poratowania
zdrowia albo urlopu zdrowotnego.
4. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci za pobyt w szpitalu z tytu³u
niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, który mia³ miejsce w okresie
rekonwalescencji, je¿eli ubezpieczony otrzyma³ œwiadczenia z tytu³u
rekonwalescencji.
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5. PZU ¯ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci za rekonwalescencjê, je¿eli
w jej okresie ubezpieczony przebywa³ w szpitalu i otrzyma³ œwiadczenie za
ten pobyt z tytu³u niniejszego ubezpieczenia lub z tytu³u dodatkowego
grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

UPRAWNIENI DO ŒWIADCZENIA
§ 19
Prawo do œwiadczenia przys³uguje ubezpieczonemu.

WYKONANIE ZOBOWI¥ZAÑ
§ 20
Ubezpieczony mo¿e zg³osiæ roszczenie o wykonanie zobowi¹zania:
1) niezw³ocznie po zakoñczeniu pobytu w szpitalu, je¿eli nie wyst¹pi³a
rekonwalescencja,
2) niezw³ocznie po zakoñczeniu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji,
3) w trakcie pobytu w szpitalu, po 30. lub 60. dniu tego pobytu.
§ 21

³em przez ubezpieczaj¹cego albo zaœwiadczenie wydane przez ubezpieczaj¹cego o pobieranym zasi³ku chorobowym w zwi¹zku z pobytem
ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital,
6) inne dokumenty niezbêdne do stwierdzenia zasadnoœci roszczenia,
w szczególnoœci orzeczenie Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
o przyznaniu odszkodowania ubezpieczonemu z tytu³u wypadku przy
pracy lub dokumentacjê potwierdzaj¹c¹ okolicznoœci wypadku
komunikacyjnego – na ¿yczenie PZU ¯ycie SA.
2. W przypadku pobytu w szpitalu lub pobytu na OIT na terytorium kraju,
o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 – innym ni¿ Rzeczpospolita Polska –
wnioskuj¹cy dostarcza dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
przet³umaczone na jêzyk polski przez t³umacza przysiêg³ego.
3. PZU ¯ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji,
o której mowa w ust. 1 i 2.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 22
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach maj¹
zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne
stosowne przepisy prawa.

1. Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania wnioskuj¹cy sk³ada do
PZU ¯ycie SA:
1) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
2) kartê informacyjn¹ leczenia szpitalnego lub kartê wypisow¹ z OIT,
w przypadku, o którym mowa w § 20 pkt 1 i 2,
3) dokument potwierdzaj¹cy pobyt w szpitalu lub kartê wypisow¹ z OIT,
wydane przez lekarza prowadz¹cego – w przypadku, o którym mowa
w § 20 pkt 3,
4) w przypadku rekonwalescencji – dodatkowo kopiê zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina-

1. Niniejsze ogólne warunki wchodz¹ w ¿ycie z dniem 10 sierpnia 2007 roku
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pocz¹wszy
od tej daty.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹
nr UZ/340/2007 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi
uchwa³¹ nr UZ/145/2009 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie SA z dnia 14 maja 2009 roku.

Prezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Wiceprezes Zarz¹du
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna

Dariusz Krzewina

Piotr Kuszewski

PZU¯ 7981/2

§ 23
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