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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zasto-
sowanie do umów zbiorowego ubezpieczenia na-
st´pstw nieszcz´Êliwych wypadków zawieranych na
rachunek dzieci, m∏odzie˝y i personelu w szko∏ach
i innych zak∏adach. 

§ 2. 1. W porozumieniu z ubezpieczajàcym do umowy ubez-
pieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia do-
datkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia.

2. PZU S.A. zobowiàzany jest przedstawiç ubezpiecza-
jàcemu ró˝nic´ mi´dzy treÊcià umowy a ogólnymi wa-
runkami ubezpieczenia w formie pisemnej przed za-
warciem umowy. W razie niedope∏nienia tego obo-
wiàzku PZU S.A. nie mo˝e powo∏ywaç si´ na ró˝nic´
niekorzystnà dla ubezpieczajàcego lub ubezpieczone-
go. Przepisu nie stosuje si´ do umów ubezpieczenia
zawieranych w drodze negocjacji.

3. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warun-
kach ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne prze-
pisy prawa polskiego.

§ 3. Ubezpieczony mo˝e ˝àdaç by PZU S.A. udzieli∏ mu
informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w ja-
kim dotyczà praw i obowiàzków ubezpieczonego.

DEFINICJE

§ 4. Przez u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach ubez-
pieczenia okreÊlenia rozumie si´:

1) bójka – starcie trzech albo wi´cej osób wzajem-
nie zadajàcych sobie razy, z których ka˝da wyst´-
puje w podwójnym charakterze – jako napadni´ty
i napastnik;

2) czesne – op∏ata za pobieranie nauki w szko∏ach.
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków
czesnym nie sà op∏aty dokonywane w przedszko-
lach i ˝∏obkach;

3) krwotok Êródmózgowy – wynaczynienie krwi do
tkanki mózgowej;

4) leczenie – wizyty lekarskie, leczenie ambulatoryj-
ne, leczenie szpitalne, zabiegi ambulatoryjne, za-
biegi operacyjne, badania zlecone przez lekarza,
przyjmowanie leków oraz stosowanie Êrodków
opatrunkowych przepisanych przez lekarza, trans-
port z miejsca wypadku lub zdarzenia obj´tego
umowà do szpitala lub ambulatorium, rehabilitacja;

5) leczenie operacyjne z∏amania – stabilizacja we-
wn´trzna lub zewn´trzna z∏amania zwiàzana
z zabiegiem operacyjnym powodujàcym narusze-
nie ciàg∏oÊci tkanek;

6) nowotwór z∏oÊliwy – chorob´ objawiajàcà si´
obecnoÊcià z∏oÊliwego guza (tzn. takiego, który
nie jest otoczony torebkà i charakteryzuje si´
zdolnoÊcià do naciekania tkanek i do tworzenia
odleg∏ych przerzutów). Pod poj´ciem nowotworu
z∏oÊliwego okreÊla si´ równie˝ bia∏aczki oraz z∏o-
Êliwe schorzenia uk∏adu limfatycznego, takie jak
ziarnica z∏oÊliwa (choroba Hodgkina) i ch∏oniaki
nieziarniste;

7) nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e zdarzenie wywo-
∏ane przyczynà zewn´trznà, w nast´pstwie które-
go ubezpieczony niezale˝nie od swej woli dozna∏
uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia lub zmar∏;

8) niezdolnoÊç do nauki – niemo˝noÊç uczestni-
czenia we wszystkich zaj´ciach szkolnych. Zwol-
nienie tylko z zaj´ç wychowania fizycznego nie
oznacza niezdolnoÊci do nauki w rozumieniu ni-
niejszych ogólnych warunków;

9) odmro˝enie – uszkodzenie skóry, tkanek pod nià
le˝àcych na skutek dzia∏ania niskiej temperatury;

10) okres ubezpieczenia – 
1) w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na

czas oznaczony okreÊlony w umowie ubezpie-
czenia czas trwania odpowiedzialnoÊci PZU S.A.,

2) w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na
czas nieoznaczony trwa jeden rok. 

11) oparzenie – uszkodzenie skóry, tkanek pod nià
le˝àcych na skutek dzia∏ania wysokiej temperatu-
ry, substancji chemicznych, promieniowania joni-
zujàcego lub pràdu elektrycznego;

12) personel – pracowników dydaktycznych i admini-
stracyjnych zatrudnionych w danej szkole, przed-
szkolu, ˝∏obku lub innym zak∏adzie;

13) placówka medyczna – przychodnia, szpital,
SOR, pogotowie ratunkowe;

14) pobyt w szpitalu – pobyt ubezpieczonego
w szpitalu lub klinice, którego celem jest poddanie
si´ uzasadnionemu stanem zdrowia leczeniu –
trwajàcy nieprzerwanie, d∏u˝ej ni˝ 1 dzieƒ.
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków
dzieƒ pobytu w szpitalu oznacza dzieƒ kalenda-
rzowy, w którym ubezpieczony przebywa∏ w szpi-
talu, niezale˝nie od tego, ile czasu w danym dniu
trwa∏ jego pobyt, przy czym za pierwszy dzieƒ
przyjmuje si´ dzieƒ rejestracji, a za ostatni –
dzieƒ wypisu ze szpitala;

15) dokument ubezpieczenia – polisa, certyfikat lub
inny dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy
ubezpieczenia;

16) powa˝ne uszkodzenie cia∏a – uszkodzenie cia∏a
(inne ni˝ wymienione w Tabelach 3,4,5,6,7) w wy-
niku nieszcz´Êliwego wypadku (lub w zwiàzku
z leczeniem nast´pstw nieszcz´Êliwego wypad-
ku), które skutkowa∏o wystàpieniem jednego z ni-
˝ej wymienionych nast´pstw, potwierdzonych
w dokumentacji medycznej:
a) hospitalizacjà rozpocz´tà do 3 doby po urazie

i trwajàcà nieprzerwanie co najmniej 14 dni,
b) zabiegiem operacyjnym w trybie ostrym

(do 7 dni od przyj´cia do szpitala),
c) kwalifikacjà ubezpieczonego, do zabiegu ope-

racyjnego w trybie planowym,
d) trwa∏ym deficytem neurologicznym po uszko-

dzeniu mózgu, rdzenia kr´gowego lub korzeni
nerwowych, 

e) trwa∏ym pogorszeniem ostroÊci wzroku lub
trwa∏ym zaw´˝eniem pola widzenia,

f) trwa∏ym pogorszeniem ostroÊci s∏uchu,
g) cz´Êciowà amputacjà koƒczyn, 
h) cz´Êciowà utratà narzàdów wewn´trznych;

17) przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze

– niezb´dne z medycznego punktu widzenia wy-
roby medyczne, zast´pujàce utracone narzàdy
(organy) lub wspomagajàce utraconà funkcj´ na-
rzàdów (organów), zalecone przez lekarza leczà-
cego, 

18) przedstawiciel ustawowy – rodzica posiadajàce-
go w∏adz´ rodzicielskà albo opiekuna ustanowio-
nego przez sàd;
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19) rehabilitacja – niezb´dne z medycznego punktu widzenia
leczenie usprawniajàce nast´pstwa nieszcz´Êliwego wypad-
ku lub zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia, wykony-
wane przez osoby majàce odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia;

20) szpital lub klinika – zak∏ad opieki zdrowotnej Êwiadczàcy
przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespo∏u lekarskiego
i piel´gniarskiego ca∏odobowà opiek´ nad chorymi w zakre-
sie diagnostyki i leczenia. 
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków poj´cie to nie
obejmuje domu opieki, hospicjum, oÊrodka leczenia uzale˝-
nieƒ, oÊrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewento-
riów, szpitali sanatoryjnych;

21) Êpiàczka – stan zaistnia∏y wskutek zdarzenia obj´tego
umowà ubezpieczenia, trwajàcy nieprzerwanie przez przy-
najmniej 30 dni wymagajàcy zastosowania systemu wspo-
magajàcego funkcje ˝yciowe organizmu, polegajàcy na
wyst´powaniu g∏´bokich iloÊciowych zaburzeƒ Êwiadomo-
Êci, wyra˝ajàcych si´ brakiem reakcji na bodêce zewn´trz-
ne: s∏owne i bólowe, zwiàzany z ci´˝kim uszkodzeniem
mózgu;
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków za Êpiàczk´
nie jest uwa˝ana Êpiàczka farmakologiczna.

22) trwa∏e uszkodzenie cia∏a – ca∏kowità utrat´ fizycznà narzà-
du lub organu lub ca∏kowità utrat´ ich funkcji;

23) trwa∏y uszczerbek na zdrowiu – trwa∏e uszkodzenie cia∏a
lub rozstrój zdrowia osoby ubezpieczonej spowodowane nie-
szcz´Êliwym wypadkiem lub zdarzeniem obj´tym ubezpie-
czeniem;

24) ubezpieczajàcy – osob´ fizycznà, osob´ prawnà albo jed-
nostk´ organizacyjnà nie posiadajàcà osobowoÊci prawnej,
zawierajàcà z PZU S.A. umow´ ubezpieczenia;

25) ubezpieczony – 
1) ucznia, studenta lub osob´ z personelu wszelkiego ro-

dzaju szkó∏,
2) dziecko, m∏odzie˝ z innych zak∏adów lub osob´ z perso-

nelu z tych zak∏adów – na rachunek której albo którego
ubezpieczajàcy zawar∏ umow´ ubezpieczenia; 

26) uprawniony – osob´ upowa˝nionà do otrzymania Êwiad-
czenia w razie Êmierci ubezpieczonego;

27) wrodzona wada serca – wrodzonà nieprawid∏owoÊç anato-
micznà budowy serca;

28) wstrzàÊnienie mózgu – pourazowe zaburzenie czynnoÊci
mózgu, którego g∏ównym objawem jest krótkotrwa∏a utrata
przytomnoÊci z towarzyszàcà niepami´cià wstecznà lub na-
st´pczà;

29) zabieg operacyjny – zabieg medyczny wykonany w pla-
cówce medycznej, przez uprawnionego do jego wykonania
lekarza, w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, przepro-
wadzony metodà otwartà lub endoskopowà;

30) zak∏ad – placówka inna ni˝ wszelkiego typu szko∏y np.
˝∏obek, przedszkole, dom dziecka, ognisko wychowaw-
cze, itp.;

31) zawa∏ serca – martwic´ cz´Êci mi´Ênia sercowego spowo-
dowanà nag∏ym zmniejszeniem dop∏ywu krwi do tej cz´Êci
mi´Ênia sercowego;

32) z∏amanie – urazowe przerwanie ciàg∏oÊci tkanki kostnej,
przez z∏amania rozumie si´ równie˝ urazowe z∏uszczenie
chrzàstek nasadowych: 
a) otwarte – z przerwaniem ciàg∏oÊci skóry w okolicy z∏ama-

nej koÊci,
b) zamkni´te – gdy skóra w okolicy z∏amanej koÊci jest nie-

naruszona;
33) zwichni´cie – urazowe przemieszczenie si´ jednej po-

wierzchni stawowej w stosunku do drugiej, dla potrzeb ni-
niejszego ubezpieczenia zwichni´cie musi byç potwierdzone
badaniem obrazowym.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 5. 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wy-
padków polegajàce na uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia
w postaci trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, trwa∏ego uszkodze-
nia cia∏a lub Êmierci ubezpieczonego. 

2. Ubezpieczeniem obj´te sà równie˝ trwa∏e nast´pstwa:
1) zawa∏u serca,
2) krwotoku Êródmózgowego,

3) obra˝eƒ cia∏a, których zaistnienie spowodowane zosta∏o ata-
kiem epilepsji,

4) usi∏owania pope∏nienia samobójstwa przez ubezpieczonego.

§ 6. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà nast´pstwa nieszcz´Êli-
wych wypadków i zdarzeƒ, o których mowa w § 5 niezale˝nie od
miejsca i chwili ich zajÊcia pod warunkiem, ˝e nastàpi∏y w okre-
sie ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 7. Âwiadczenia wyp∏acane sà w z∏otych.

WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI

§ 8. 1. Z odpowiedzialnoÊci PZU S.A. wy∏àczone sà choroby zawodo-
we, tropikalne oraz wszelkie choroby lub stany chorobowe, 
nawet takie, które wyst´pujà nagle, z zastrze˝eniem § 5 ust. 2
pkt 1, 2 i 3 oraz wypadki powsta∏e: 
1) w stanie po u˝yciu alkoholu, w stanie nietrzeêwoÊci albo po

u˝yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psycho-
tropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia∏aniu narkomanii jeÊli mia∏o to wp∏yw na zaist-
nienie nieszcz´Êliwego wypadku lub zdarzenia obj´tego
umowà ubezpieczenia,

2) w wyniku zatrucia spowodowanego spo˝yciem alkoholu, ni-
kotynà, albo u˝yciem narkotyków, Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w ro-
zumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii,

3) w wyniku udzia∏u ubezpieczonego w zak∏adach, bójkach 
(z wyjàtkiem dzia∏ania w obronie koniecznej) oraz w zwiàzku
z pope∏nieniem albo usi∏owaniem pope∏nienia przez ubezpie-
czonego przest´pstwa, 

4) na skutek udzia∏u ubezpieczonego w strajkach, rozruchach,
zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub
sabota˝u,

5) w wyniku uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia osoby
ubezpieczonej powsta∏ych w zwiàzku z wykonywaniem pro-
cedur medycznych bez wzgl´du na to przez kogo by∏y wyko-
nywane, chyba ˝e wykonywanie procedur medycznych doty-
czy∏o leczenia bezpoÊrednich nast´pstw nieszcz´Êliwego wy-
padku,

6) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silniko-
wym, je˝eli ubezpieczony nie posiada∏ wa˝nych uprawnieƒ
do kierowania danym pojazdem,

7) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym
ni˝ silnikowy bez wa˝nych uprawnieƒ do kierowania danym
pojazdem, je˝eli brak tych uprawnieƒ mia∏ wp∏yw na zaist-
nienie nieszcz´Êliwego wypadku lub zdarzenia obj´tego
umowà.

2. OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. nie obejmuje zadoÊçuczynienia 
za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowa-
nia za zniszczenie, utrat´ lub uszkodzenie rzeczy. 

3. Stan po u˝yciu alkoholu, stan nietrzeêwoÊci, fakt znajdowa-
nia si´ pod wp∏ywem narkotyków, Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w ro-
zumieniu przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz
uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia si´ wed∏ug pra-
wa paƒstwa w∏aÊciwego dla miejsca zdarzenia obj´tego
umowà.

SUMA I WARIANTY UBEZPIECZENIA

ÂWIADCZENIA PODSTAWOWE

§ 9. 1. Ubezpieczonemu przys∏ugujà Êwiadczenia wed∏ug rodzajów
i w wysokoÊci wynikajàcej z zawartej umowy ubezpieczenia.

2. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç w jednym z dwóch wa-
riantów (I, II) okreÊlonych w § 10 i § 11.

3. Suma ubezpieczenia okreÊlana jest przez PZU S.A. w uzgodnie-
niu z ubezpieczajàcym w granicach od 1.000 z∏ do 100.000 z∏
dla ka˝dej ubezpieczonej osoby.

4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajàcy za zgo-
dà PZU S.A. mo˝e podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia lub rozsze-
rzyç zakres ubezpieczenia.

5. Podwy˝szenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia powoduje obowiàzek op∏aty dodatkowej sk∏adki.

6. Za nieszcz´Êliwe wypadki i zdarzenia o których mowa
w § 5 powsta∏e do dnia nast´pnego po zmianie sumy ubezpie-
czenia lub zakresu ubezpieczenia, PZU S.A. ponosi odpowie-
dzialnoÊç na warunkach umowy dotychczasowej.
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WARIANT I

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

Tabela Nr 1

Âwiadczenia podstawowe dla wariantu I

WARIANT II

§ 11. W wariancie II obowiàzujà nast´pujàce Êwiadczenia podstawowe:

Tabela Nr 2

Âwiadczenia podstawowe dla wariantu II

USZCZEGÓ¸OWIENIE ÂWIADCZE¡ PODSTAWOWYCH

§ 12. 1. Z tytu∏u Êmierci w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku albo

zdarzenia obj´tego umowà – wariant I i wariant II.

Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku albo zdarzenia obj´tego
umowà ubezpieczenia nastàpi zgon ubezpieczonego, PZU S.A.
wyp∏aca 100% sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie.

2. Z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.

Wariant I

Je˝eli w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku albo zdarzenia
obj´tego umowà ubezpieczenia ubezpieczony dozna 100%
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, PZU S.A. wyp∏aca Êwiadczenie
w pe∏nej wysokoÊci sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie,
a w razie ni˝szego uszczerbku – taki procent sumy ubezpiecze-
nia, w jakim ubezpieczony dozna∏ trwa∏ego uszczerbku. 
Wariant II

W przypadku zawa∏u serca, krwotoku Êródmózgowego lub po-
wa˝nego uszkodzenia cia∏a wysokoÊç Êwiadczenia ustalana jest
na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej i stanowi taki pro-
cent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna∏ trwa∏e-
go uszczerbku. 

3. Z tytu∏u trwa∏ego uszkodzenia cia∏a – wariant II.

Ubezpieczonemu przys∏uguje Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego
uszkodzenia cia∏a b´dàcego nast´pstwem nieszcz´Êliwego wy-
padku albo zdarzenia obj´tego umowà – za wymienione w Tabe-
li Nr 3 rodzaje trwa∏ego uszkodzenia cia∏a i w okreÊlonej w niej
wysokoÊci.

Tabela Nr 3

Trwa∏e uszkodzenie cia∏a 

4. Z tytu∏u z∏amaƒ koÊci lub zwichni´ç stawów – wariant II.

1) Ubezpieczonemu przys∏uguje Êwiadczenie z tytu∏u z∏amania
koÊci lub zwichni´cia stawów w wyniku nieszcz´Êliwego wy-
padku albo zdarzenia obj´tego umowà – za wymienione
w Tabeli Nr 4 rodzaje z∏amaƒ koÊci lub zwichni´ç stawów
w okreÊlonej w niej wysokoÊci.

Tabela Nr 4

Z∏amania koÊci lub zwichni´cia stawów
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1) Ca∏kowita utrata koƒczyny górnej
w obr´bie barku lub ramienia 80

2) Ca∏kowita utrata koƒczyny górnej
w obr´bie ∏okcia lub przedramienia 60

3) Ca∏kowita utrata r´ki 50

4) Ca∏kowita utrata palców II, III, IV, 7 - za ka˝dy
V r´ki palec 

5) Ca∏kowita utrata kciuka 22

6) Ca∏kowita utrata koƒczyny dolnej 
w obr´bie stawu biodrowego lub 
koÊci udowej 75

7) Ca∏kowita utrata koƒczyny dolnej 
w obr´bie stawu kolanowego, 
podudzia lub stawów skokowych 60

8) Ca∏kowita utrata stopy 40

9) Ca∏kowita utrata palców stopy II, III, 4 - za ka˝dy
IV, V palec

10) Ca∏kowita utrata palucha 15

11) Ca∏kowita utrata wzroku w jednym oku 50

12) Ca∏kowita utrata wzroku w obu oczach 100

13) Ca∏kowita utrata s∏uchu w jednym uchu 30

14) Ca∏kowita utrata s∏uchu w obu uszach 50

15) Ca∏kowita utrata ma∏˝owiny usznej 15

16) Ca∏kowita utrata nosa 20

17) Ca∏kowita utrata z´bów sta∏ych 2 - za ka˝dy zàb,  
20 - maksymalnie 

z tytu∏u 
utraty z´bów

18) Ca∏kowita utrata Êledziony 20

19) Ca∏kowita utrata jednej nerki 35

20) Ca∏kowita utrata obu nerek 75

21) Ca∏kowita utrata macicy 40

22) Ca∏kowita utrata jajnika lub jàdra 20

23) Ca∏kowita utrata mowy 100

24) Pora˝enie lub niedow∏ad co 
najmniej dwóch koƒczyn poni˝ej 
3 stopnia w skali Lovette’a 100

25) Âpiàczka trwajàca d∏u˝ej ni˝ 30 dni 100

Poz. 
Tabeli

Rodzaj trwa∏ego uszkodzenia cia∏a

% sumy

ubezpieczenia

okreÊlonej 

w umowie

1) z tytu∏u Êmierci w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku albo
zdarzenia obj´tego umowà

2) z tytu∏u trwa∏ego uszkodzenia cia∏a (Tabela Nr 3)

3) z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego za-
wa∏em serca, krwotokiem Êródmózgowym lub powa˝nym
uszkodzeniem cia∏a

4) z tytu∏u z∏amaƒ koÊci lub zwichni´ç stawów (Tabela Nr 4)

5) z tytu∏u innych nast´pstw ni˝ wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7
(Tabela Nr 5)

6) z tytu∏u oparzeƒ lub odmro˝eƒ (Tabela Nr 6)

7) z tytu∏u wstrzàÊnienia lub podejrzenia wstrzàÊnienia mózgu
(Tabela Nr 7)

8) z tytu∏u pogryzieƒ, pokàsaƒ, ukàszeƒ

9) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i Êrod-
ków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej
z´bów sta∏ych

10) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepe∏no-
sprawnych

Poz. 
Tabeli

Rodzaje Êwiadczeƒ podstawowych

1) z tytu∏u Êmierci w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku albo
zdarzenia obj´tego umowà

2) z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu

3) jednorazowe Êwiadczenie w przypadku braku trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu i wystàpienia innych nast´pstw ni˝
wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7 (Tabela Nr 5)

4) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i Êrod-
ków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej
z´bów sta∏ych

5) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepe∏no-
sprawnych

Poz. 

Tabeli
Rodzaje Êwiadczeƒ podstawowych

1) Z∏amania koÊci sklepienia i podstawy
czaszki 5,0

2) Z∏amania koÊci twarzoczaszki 4,0

3) Z∏amania ∏opatki, obojczyka, mostka 4,5 - za ka˝dà 
koÊç

Poz. 

Tabeli
Rodzaj z∏amania lub zwichni´cia

% sumy

ubezpieczenia

okreÊlonej

w umowie



2) Tabela Nr 4 nie obejmuje zwichni´ç nawykowych stawów.

3) W przypadku, gdy z∏amanie lub zwichni´cie by∏o leczone

operacyjnie ubezpieczonemu przys∏uguje, oprócz Êwiad-

czenia wynikajàcego z Tabeli Nr 4, dodatkowe Êwiadcze-

nie w wysokoÊci 5% sumy ubezpieczenia okreÊlonej 

w umowie ubezpieczenia.

5. Z tytu∏u innych nast´pstw ni˝ wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7.

Wariant I

Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub zdarzenia obj´tego
umowà ubezpieczenia ubezpieczony dozna obra˝eƒ, które nie
spowodowa∏y nast´pstw w postaci trwa∏ego uszczerbku na zdro-
wiu, a wystàpi∏y nast´pstwa wymienione w Tabeli Nr 5, ubezpie-
czonemu przys∏uguje Êwiadczenie w okreÊlonej w niej wysokoÊci. 
Wariant II

Ubezpieczonemu przys∏uguje Êwiadczenie z tytu∏u innych na-
st´pstw ni˝ wymienione w Tabeli 3,4,6,7 powsta∏ych w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku lub zdarzenia obj´tego umowà – za
wymienione w Tabeli Nr 5 rodzaje innych nast´pstw i w okreÊlo-
nej w niej wysokoÊci. 

Tabela Nr 5

Inne nast´pstwa ni˝ wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7 

6. Z tytu∏u oparzeƒ lub odmro˝eƒ – wariant II.

Je˝eli ubezpieczony w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku albo
zdarzenia obj´tego umowà uleg∏ oparzeniu drugiego lub trzecie-
go stopnia albo odmro˝eniu co najmniej drugiego stopnia, wów-
czas ubezpieczonemu przys∏uguje Êwiadczenie z tytu∏u oparzeƒ
i odmro˝eƒ w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli Nr 6. 

Tabela Nr 6

Oparzenia lub odmro˝enia

7. Z tytu∏u wstrzàÊnienia lub podejrzenia wstrzàÊnienia mózgu

– wariant II.

Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku albo zdarzenia obj´-
tego umowà ubezpieczony dozna wstrzàÊnienia lub podejrzewa-
no u niego wstrzàÊnienie mózgu i b´dzie pozostawa∏ w szpitalu
powy˝ej jednego dnia, wówczas ubezpieczonemu przys∏uguje
Êwiadczenie w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli Nr 7.

1) Nagle zatrucie gazami, 
substancjami i produktami 
chemicznymi, pora˝enie pràdem, 2,0 5,0
piorunem, które to stany wymaga∏y 
hospitalizacji.

2) Nast´pstwo urazów cia∏a
z jednego wypadku, które wymaga∏o
interwencji lekarskiej w placówce 1,5
medycznej po∏àczonej z dalszym 
leczeniem i wymagajàcej
co najmniej jednej wizyty kontrolnej
a nie zosta∏o umieszczone
w Tabelach lub nie dajàce si´
zakwalifikowaç do definicji
powa˝nego uszkodzenia cia∏a
(nie dotyczy interwencji
stomatologicznej)

Poz. 

Tabeli
Rodzaj nast´pstwa

Wariant I Wariant II

% sumy

ubezpieczenia

okreÊlonej w umowie

— 4 —

4) Z∏amania ˝ebra, ˝eber 2,0 – 
za ka˝de ˝ebro,

10,0 – maksymalnie 
z tytu∏u z∏amania

wielu ˝eber

5) Z∏amania koÊci ramiennej 7,0

6) Zwichni´cie stawu barkowego 7,0

7) Z∏amania w obr´bie koÊci 
przedramienia (jednej lub obu) 4,0 

8) Zwichni´cie w obr´bie stawu
∏okciowego 5,0

9) Z∏amania w obr´bie koÊci r´ki
z wy∏àczeniem koÊci palców 3,0

10) Z∏amania w obr´bie koÊci palców 2,0 –
r´ki II-V za ka˝dy palec

11) Zwichni´cia stawów w obr´bie 2,0 – 
palców II-V  za ka˝dy palec

12) Z∏amania w obr´bie kciuka 3,0

13) Zwichni´cie kciuka 3,0

14) Niestabilne z∏amania miednicy 10,0

15) Stabilne z∏amania miednicy 4,5

16) Zwichni´cie stawu biodrowego 10,0

17) Z∏amania koÊci udowej 10,5

18) Z∏amania w obr´bie koÊci podudzia
(jednej lub obu) 7,0

19) Z∏amania rzepki 4,0

20) Zwichni´cie stawu kolanowego 5,0

21) Z∏amania w obr´bie stopy
z wy∏àczeniem koÊci palców 4,0

22) Z∏amania w obr´bie palucha 2,5

23) Z∏amania w obr´bie koÊci palców 2,0 –
stopy II-V za ka˝dy palec 

24) Zwichni´cie w stawach skokowych 4,0

25) Z∏amania w obr´bie kr´gos∏upa –
dotyczy trzonów, ∏uków kr´gów 11,0 – 
(z wy∏àczeniem koÊci ogonowej) za ka˝dy kràg

26) Z∏amania w obr´bie kr´gos∏upa –
dotyczy wyrostków poprzecznych, 2,5 –
kolczystych kr´gów za ka˝dy kràg

27) Z∏amania koÊci ogonowej 3,5

28) Z∏amanie z´ba sta∏ego 0,5 za ka˝dy zàb
maks. do 5%

Poz. 

Tabeli
Rodzaj z∏amania lub zwichni´cia

% sumy

ubezpieczenia

okreÊlonej

w umowie

1) Oparzenie II st. do 1% powierzchni 
cia∏a 1,0

2) Oparzenie II st. powy˝ej 1% do 15% 
powierzchni cia∏a 4,0

3) Oparzenie II st. powy˝ej 15% do 30% 
powierzchni cia∏a 7,0

4) Oparzenie II st. powy˝ej 30% 
powierzchni cia∏a 20,0

5) Oparzenie III st. do 5% powierzchni 
cia∏a 4,0

6) Oparzenie III st. powy˝ej 5%  
do 10% powierzchni cia∏a 10,0

7) Oparzenie III st. powy˝ej 10% 
powierzchni cia∏a 20,0

8) Oparzenie dróg oddechowych 
leczone w szpitalu 20,0

9) Odmro˝enie II st. albo wy˝szy - 
jednego palca r´ki lub stopy 1,0

10) Odmro˝enie II st. albo wy˝szy - 
wi´cej ni˝ jednego palca r´ki lub 
palca stopy, odmro˝enie nosa 
lub ucha 4,0

Poz. 

Tabeli

Rodzaj i rozleg∏oÊç

oparzenia/odmro˝enia

% sumy

ubezpieczenia

okreÊlonej w

umowie



Tabela Nr 7

WstrzàÊnienie lub podejrzenie wstrzàÊnienia mózgu

8. Z tytu∏u pogryzieƒ, pokàsaƒ, ukàszeƒ – wariant II.

Je˝eli ubezpieczony zostanie pogryziony przez psa lub pokàsany
przez inne zwierz´ta lub ukàszony przez owady, w wyniku czego
b´dzie pozostawa∏ w szpitalu powy˝ej jednego dnia, PZU S.A.
wyp∏aci Êwiadczenie w wysokoÊci 10% sumy ubezpieczenia
okreÊlonej w umowie.

9. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych

i Êrodków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomato-

logicznej z´bów sta∏ych – wariant I i wariant II.

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomoc-
niczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej z´bów sta∏ych
zwracane sà do wysokoÊci 25% sumy ubezpieczenia okreÊlonej
w umowie pod warunkiem, ˝e powsta∏y one w nast´pstwie nie-
szcz´Êliwego wypadku albo zdarzenia obj´tego umowà oraz po-
niesione zosta∏y w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wypadku lub zda-
rzenia obj´tego umowà. Zwrot kosztów nast´puje na podstawie
orygina∏ów rachunków i orygina∏ów dowodów ich zap∏aty do wy-
sokoÊci rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysoko-
Êci limitu wynikajàcego z zawartej umowy ubezpieczenia. 
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej z´bów sta∏ych nie
mo˝e przekroczyç kwoty 200 z∏otych za ka˝dy zàb.

10. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepe∏no-

sprawnych – wariant I i wariant II.

Koszty przeszkolenia zawodowego na terytorium RP osób niepe∏-
nosprawnych zwracane sà do wysokoÊci 25% sumy ubezpiecze-
nia okreÊlonej w umowie pod warunkiem, ˝e powsta∏y one w na-
st´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku albo zdarzenia obj´tego umo-
wà oraz poniesione zosta∏y w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wypadku
lub zdarzenia obj´tego umowà. Zwrot kosztów nast´puje na pod-
stawie orygina∏ów rachunków i orygina∏ów dowodów ich zap∏aty
do wysokoÊci rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wy-
sokoÊci limitu wynikajàcego z zawartej umowy ubezpieczenia. 

ÂWIADCZENIA DODATKOWE

§ 13. Na wniosek ubezpieczajàcego, za op∏atà dodatkowej sk∏adki, do
umowy ubezpieczenia mogà byç w∏àczone nast´pujàce Êwiad-
czenia dodatkowe:
1) zwrot kosztów leczenia pozostajàcych w zwiàzku z nie-

szcz´Êliwym wypadkiem lub zdarzeniem obj´tym umowà
ubezpieczenia – w zale˝noÊci od postanowieƒ umowy w wy-
sokoÊci do 20% albo 30% sumy ubezpieczenia okreÊlonej
w umowie,

2) rycza∏t za okres czasowej, ca∏kowitej niezdolnoÊci do

nauki i pracy pozostajàcej w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wy-
padkiem lub zdarzeniem obj´tym umowà ubezpieczenia
w wysokoÊci: 
a) 1,5% sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie, p∏atny

za okres niezdolnoÊci trwajàcy d∏u˝ej ni˝ 14 dni do 30 dni
od dnia wypadku, oraz 

b) 2% sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie, p∏atny za
ka˝dy nast´pny pe∏ny 30-dniowy okres niezdolnoÊci do
nauki lub pracy,

3) dieta szpitalna – w wysokoÊci 0,2% sumy ubezpieczenia
okreÊlonej w umowie za dzieƒ pobytu w szpitalu, p∏atna
przez maksymalny okres 90 dni z tytu∏u jednego zdarzenia,

4) jednorazowe Êwiadczenie w przypadku zgonu ubezpie-

czonego spowodowanego nowotworem z∏oÊliwym –
w wysokoÊci 1.000 z∏

5) jednorazowe Êwiadczenie w przypadku zgonu dziecka,

ucznia lub studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzo-

nej wady serca – w wysokoÊci 1.000 z∏
6) jednorazowe Êwiadczenie w przypadku amputacji koƒ-

czyny lub cz´Êci koƒczyny spowodowanej nowotworem

z∏oÊliwym u dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 

25 lat – w wysokoÊci 1.000 z∏

7) zwrot op∏aconego czesnego – do wysokoÊci okreÊlonej
w umowie ubezpieczenia maksymalnie jednak do 5.000 z∏,

8) jednorazowe Êwiadczenie w przypadku Êmierci przedsta-

wiciela ustawowego – w wysokoÊci 1.000 z∏.

§ 14. 1. Koszty leczenia, w tym rehabilitacji – podlegajà zwrotowi, je˝eli
zosta∏y spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) poniesione zosta∏y w zwiàzku z leczeniem nast´pstw nie-

szcz´Êliwego wypadku lub zdarzenia obj´tego umowà,
2) by∏y niezb´dne z medycznego punktu widzenia,
3) poniesione zosta∏y w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wypadku lub

zdarzenia obj´tego umowà,
4) w przypadku rehabilitacji – je˝eli zosta∏a rozpocz´ta nie póê-

niej ni˝ w okresie 6 miesi´cy od dnia wypadku lub zdarzenia
obj´tego umowà ubezpieczenia.

2. Zwrot powy˝szych kosztów nast´puje na podstawie orygina∏ów
rachunków i orygina∏ów dowodów ich zap∏aty do wysokoÊci rze-
czywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokoÊci limitu
wynikajàcego z zawartej umowy ubezpieczenia.

3. Wyp∏ata odszkodowaƒ z tytu∏u kosztów leczenia poniesionych
poza granicami RP, nast´puje na terenie RP w walucie polskiej,
wed∏ug Êredniego kursu NBP obowiàzujàcego w dniu ustalania
odszkodowania.

4. W przypadku transportu ubezpieczonego samochodem prywat-
nym z miejsca wypadku lub zdarzenia obj´tego umowà do leka-
rza – zwrot kosztów nast´puje na podstawie rycza∏tu za kilometry. 

§ 15. 1. Rycza∏t za okres czasowej, ca∏kowitej niezdolnoÊci do nauki
i pracy pozostajàcej w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem lub
zdarzeniem obj´tym umowà ubezpieczenia wyp∏acany jest naj-
d∏u˝ej za okres 180 dni z jednego zdarzenia.

2. Ustalenie uprawnienia do rycza∏tu nast´puje:
a) w odniesieniu do ma∏oletnich uczniów, ma∏oletnich studentów

uczàcych si´ stacjonarnie oraz dzieci i m∏odzie˝y przebywa-
jàcej w innych zak∏adach
– na podstawie pisemnego oÊwiadczenia przedstawiciela

ustawowego w przypadku niezdolnoÊci do nauki trwajàcej
d∏u˝ej ni˝ 14 dni a nie przekraczajàcej 30 dni,

– na podstawie zaÊwiadczenia lekarza prowadzàcego lecze-
nie lub opinii/orzeczenia wydanego przez lekarza orzeka-
jàcego wskazanego przez PZU S.A. w oparciu o doku-
mentacj´ medycznà w przypadku niezdolnoÊci do nauki
trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 30 dni,

b) w odniesieniu do pe∏noletnich uczniów, pe∏noletnich studen-
tów w przypadku niezdolnoÊci do nauki trwajàcej d∏u˝ej ni˝
14 dni – na podstawie zaÊwiadczenia lekarza prowadzàcego
leczenie lub opinii/orzeczenia wydanego przez lekarza orze-
kajàcego wskazanego przez PZU S.A. w oparciu o dokumen-
tacj´ medycznà,

c) w odniesieniu do personelu szkó∏ i innych zak∏adów oraz pracu-
jàcych uczniów i studentów szkó∏ wieczorowych i zaocznych na
podstawie zaÊwiadczenia wystawionego na druku ZUS.

§ 16. 1. Dieta szpitalna wyp∏acana jest od 2 dnia pobytu ubezpieczone-
go w szpitalu spowodowanego nieszcz´Êliwym wypadkiem lub
zdarzeniem obj´tym umowà ubezpieczenia. 

2. Dieta szpitalna wyp∏acana jest na podstawie karty informacyj-
nej, wystawionej przez szpital lub klinik´, potwierdzajàcej hospi-
talizacj´ ubezpieczonego.

§ 17. Wyp∏ata jednorazowego Êwiadczenia w przypadku zgonu ubezpie-
czonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej spowodowanego
nowotworem z∏oÊliwym nast´puje na podstawie dostarczonej do
PZU S.A. karty zgonu zawierajàcej stwierdzenie przyczyny zgonu.

§ 18. Wyp∏ata jednorazowego Êwiadczenia w przypadku zgonu dziec-
ka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat w okresie ochrony
ubezpieczeniowej z powodu wrodzonej wady serca nast´puje
na podstawie dostarczonej do PZU S.A. karty zgonu zawierajà-
cej stwierdzenie przyczyny zgonu.

§ 19. Wyp∏ata jednorazowego Êwiadczenia w przypadku amputacji
koƒczyny lub cz´Êci koƒczyny spowodowanej nowotworem z∏o-
Êliwym u dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat nast´-
puje na podstawie dostarczonej do PZU S.A. dokumentacji me-
dycznej niezb´dnej do stwierdzenia zasadnoÊci roszczenia.

§ 20. 1. Zwrot op∏aconego czesnego nast´puje wy∏àcznie w przypadku
Êmierci przedstawiciela ustawowego w nast´pstwie nieszcz´Êli-
wego wypadku zaistnia∏ej w okresie trwania ochrony ubezpie-

— 5 —

1) powy˝ej 1 dnia 2,0

2) powy˝ej 2 dni 4,0

3) powy˝ej 3 dni 6,0

4) powy˝ej 4 dni 8,0

5) powy˝ej 5 dni 10,0

Okres pobytu w szpitalu
% sumy ubezpieczenia

okreÊlonej w umowie

Poz. 

Tabeli



czeniowej ucznia lub studenta. Âwiadczenie wyp∏aca si´ ucznio-
wi lub studentowi do ukoƒczenia przez niego 25 roku ˝ycia, pod
warunkiem pobierania do tego czasu nauki i pozostawania na
utrzymaniu przedstawiciela ustawowego.

2. Zwrot kosztów czesnego rozpoczyna si´ od miesiàca, w którym
nastàpi∏a Êmierç przedstawiciela ustawowego (bez wzgl´du na
dzieƒ miesiàca, w którym ta Êmierç nastàpi∏a) i trwa do koƒca
okresu, za który op∏acone jest czesne, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝
do wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej. Czesne, które pod-
lega zwrotowi jest to czesne zap∏acone za ten okres szkolny,
w którym nastàpi∏ zgon przedstawiciela ustawowego.

3. Âwiadczenie z tytu∏u zwrotu op∏aconego czesnego wyp∏aca si´
pod warunkiem dostarczenia do PZU S.A.: 
a) orygina∏u dowodu op∏aty czesnego,
b) karty zgonu zawierajàcej stwierdzenie przyczyny zgonu,
c) odpisu skróconego aktu urodzenia osoby ubezpieczonej albo

postanowienia sàdu o ustanowieniu opieki nad ubezpieczonym.

§ 21. 1. Wyp∏ata jednorazowego Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci przedsta-
wiciela ustawowego w okresie trwania ochrony ubezpieczenio-
wej dziecka lub studenta nast´puje wy∏àcznie w przypadku gdy
Êmierç by∏a nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku.
Âwiadczenie wyp∏aca si´ dziecku lub studentowi do ukoƒczenia
przez niego 25 roku ˝ycia, pod warunkiem pobierania do tego
czasu nauki i pozostawania na utrzymaniu przedstawiciela usta-
wowego.

2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust.1 wyp∏aca si´ pod warun-
kiem dostarczenia do PZU S.A.:
1) karty zgonu zawierajàcej stwierdzenie przyczyny zgonu

przedstawiciela ustawowego,
2) odpisu skróconego aktu urodzenia osoby ubezpieczonej albo

postanowienia sàdu o ustanowieniu opieki nad ubezpieczo-
nym.

§ 22. Niezale˝nie od Êwiadczeƒ obj´tych umowà ubezpieczenia, 
PZU S.A. zwraca ubezpieczonemu koszty badaƒ lekarskich zleco-
nych przez lekarzy wskazanych przez PZU S.A. wymaganych dla
uzasadnienia zg∏oszonych roszczeƒ oraz niezb´dne udokumento-
wane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskaza-
nych przez PZU S.A., przy czym koszty dojazdu innym Êrodkiem
transportu ni˝ komunikacja publiczna zwracane sà po zaakcepto-
waniu zasadnoÊci wyboru Êrodka transportu przez PZU S.A. 

§ 23. Je˝eli poszkodowany by∏ ubezpieczony na podstawie kilku
umów ubezpieczenia zawartych w PZU S.A., Êwiadczenia przy-
s∏ugujà z ka˝dej umowy, jednak zwrot czesnego, kosztów lecze-
nia, nabycia przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocni-
czych oraz przeszkolenia zawodowego osób niepe∏nosprawnych
nast´puje do wysokoÊci rzeczywistych udowodnionych kosztów,
maksymalnie jednak do wysokoÊci limitów wynikajàcych z za-
wartych umów.

UMOWA UBEZPIECZENIA

§ 24. Umowy ubezpieczenia dzieci, m∏odzie˝y i personelu w szko∏ach
i innych zak∏adach zawiera si´ na okres roczny, krótszy od roku
lub czas nieoznaczony.

§ 25. 1. Z jednà placówkà mogà byç zawarte odr´bne umowy ubezpie-
czenia wed∏ug dwóch ró˝nych wariantów ubezpieczenia lub ró˝-
nych sum ubezpieczenia.

2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 wystawiane sà odr´bne doku-
menty ubezpieczenia stwierdzajàce zawarcie umowy ubezpiecze-
nia w danym wariancie ubezpieczenia bàdê na danà sum´ ubez-
pieczenia. Do dokumentu ubezpieczenia nale˝y za∏àczyç sporzà-
dzony przez ubezpieczajàcego wykaz ubezpieczonych osób. 

§ 26. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie zbiorowej na
podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie z∏o˝onego
przez ubezpieczajàcego.

§ 27. 1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ w formie imiennej lub bez-
imiennej.

2. Form´ bezimiennà stosuje si´ pod warunkiem obj´cia ochronà
ubezpieczeniowà wszystkich osób, które nale˝à do okreÊlonej
w umowie ubezpieczenia grupy osób z zastrze˝eniem ust. 3 ni-
niejszego paragrafu.

3. Je˝eli ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà wszystkie dzieci,
uczniowie i studenci a tylko cz´Êç personelu – umow´ ubezpiecze-

nia dzieci, m∏odzie˝y i studentów zawiera si´ w formie bezimien-
nej, natomiast umow´ ubezpieczenia personelu w formie imiennej.

4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezi-
miennej – ubezpieczenie obejmuje ka˝dorazowy pe∏ny stan licz-
bowy okreÊlonej w umowie grupy osób bez potrzeby sk∏adania
wniosków o obj´cie ochronà nowych osób i op∏acania dodatko-
wej sk∏adki.

5. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w formie imiennej ubez-
pieczajàcy zobowiàzany jest dostarczyç PZU S.A. wykaz osób,
które obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà. W takim przypadku
ubezpieczenie obejmuje tylko osoby podane w wykazie.

6. W przypadku obj´cia ubezpieczeniem wszystkich dzieci,
uczniów lub studentów danej szko∏y, uczelni lub innego zak∏adu
– PZU S.A. mo˝e zwolniç z op∏aty sk∏adki z powodu trudnej sy-
tuacji materialnej do 10% ogólnej liczby ubezpieczonych. Zwol-
nienie to nie dotyczy uczniów, studentów szkó∏, uczelni wieczo-
rowych i zaocznych oraz personelu wszystkich rodzajów szkó∏
lub innych zak∏adów.

7. Zwolnione z op∏aty sk∏adki osoby obj´te sà ochronà ubezpiecze-
niowà albo wed∏ug najni˝szej sumy ubezpieczenia albo wed∏ug
najmniej korzystnego wariantu ubezpieczenia. List´ osób zwol-
nionych z op∏aty sk∏adki wraz z okreÊleniem wysokoÊci sumy
ubezpieczenia i wariantu ubezpieczenia ubezpieczajàcy zobo-
wiàzany jest dostarczyç PZU S.A. 

§ 28. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza dokumen-
tem ubezpieczenia. 

§ 29. 1. Je˝eli w odpowiedzi na z∏o˝onà ofert´ PZU S.A. dor´cza ubez-
pieczajàcemu dokument ubezpieczenia zawierajàcy postano-
wienia, które odbiegajà na niekorzyÊç ubezpieczajàcego lub
ubezpieczonego od treÊci z∏o˝onej przez niego oferty, PZU S.A.
zobowiàzany jest zwróciç ubezpieczajàcemu na to uwag´ na pi-
Êmie przy dor´czeniu tego dokumentu, wyznaczajàc mu co naj-
mniej 7 – dniowy termin do zg∏oszenia sprzeciwu. W razie nie-
wykonania tego obowiàzku zmiany dokonane na niekorzyÊç
ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego nie sà skuteczne,
a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.

2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treÊcià
dokumentu ubezpieczenia nast´pnego dnia po up∏ywie terminu
wyznaczonego do z∏o˝enia sprzeciwu.

POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI

§ 30. 1. Je˝eli umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, odpowiedzial-
noÊç PZU S.A. rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego po z∏o˝eniu
wniosku i zap∏aceniu sk∏adki nie wczeÊniej jednak ni˝ w terminie
podanym w umowie ubezpieczenia.

2. W przypadku zg∏oszenia do ubezpieczenia na podstawie umo-
wy, o której mowa w § 27 ust. 5 kolejnych ubezpieczonych – od-
powiedzialnoÊç PZU S.A. w stosunku do tych osób rozpoczyna
si´ od dnia nast´pnego po dor´czeniu PZU S.A. wykazu obej-
mujàcego te osoby i nie wczeÊniej ni˝ od dnia nast´pnego po
dniu zap∏acenia za nie sk∏adki. 

§ 31. 1. Je˝eli ubezpieczony przechodzi w trakcie roku szkolnego do in-
nej placówki szkolnej – jest obj´ty ochronà do koƒca okresu
ubezpieczenia.

2. W przypadku op∏acenia sk∏adki równie˝ w nowej placówce –
Êwiadczenie przys∏uguje z obu umów ubezpieczenia.

3. W przypadku, gdy ubezpieczony w poprzedniej placówce by∏
zwolniony z op∏aty sk∏adki i w nowej placówce zostanie równie˝
bezp∏atnie obj´ty ochronà ubezpieczeniowà – Êwiadczenie przy-
s∏uguje z jednej, korzystniejszej dla poszkodowanego umowy je-
˝eli umowa ubezpieczenia w poprzedniej placówce zawarta by∏a
równie˝ z PZU S.A. 

4. Je˝eli ubezpieczony w okresie ubezpieczenia zaprzestaje nauki
w szkole i nie przechodzi do innej placówki – obj´ty jest ochronà
do koƒca okresu ubezpieczenia. 

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

§ 33. 1. Je˝eli umowa ubezpieczenia zawarta zosta∏a na czas nieozna-
czony stronom przys∏uguje prawo rozwiàzania umowy z zacho-
waniem 3 miesi´cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiàca kalendarzowego. 
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2. Je˝eli umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta na czas oznaczo-
ny ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´ ze skutkiem na-
tychmiastowym.

§ 34. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç rozwiàzana w ka˝dym czasie
za porozumieniem stron.

§ 35. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieozna-
czony okres ubezpieczenia trwa jeden rok i ulega przed∏u˝eniu
na kolejny roczny okres ubezpieczenia, je˝eli w terminie do
ostatniego dnia bie˝àcego okresu ubezpieczenia zostanie do-
starczony wniosek b´dàcy zg∏oszeniem do ubezpieczenia na
rok nast´pny. 

§ 36. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z up∏ywem okreÊlonego w dokumencie ubezpieczenia okresu

ubezpieczenia, z zastrze˝eniem § 35,
2) z dniem dor´czenia PZU S.A. oÊwiadczenia o odstàpieniu od

umowy ubezpieczenia,
3) z dniem rozwiàzania umowy za porozumieniem stron lub

z up∏ywem okresu wypowiedzenia,
4) z dniem dor´czenia oÊwiadczenia o wypowiedzeniu umowy

ze skutkiem natychmiastowym.

SK¸ADKA ZA UBEZPIECZENIE

§ 37. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia zgodnie z § 32 albo jej
rozwiàzanie za porozumieniem stron zgodnie z § 34 bàdê wypo-
wiedzenie umowy zgodnie § 33 albo § 39 ust. 7, oraz rozwiàza-
nie umowy w przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 3 nie zwal-
nia ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres,
w jakim PZU S.A. udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.

§ 38. 1. Sk∏adk´ za ubezpieczenie ustala si´ wed∏ug taryfy obowiàzujà-
cej w dniu zawarcia umowy. 
Sk∏adk´ oblicza si´ za czas trwania odpowiedzialnoÊci PZU S.A.

2. WysokoÊç sk∏adki ustala si´ w zale˝noÊci od:
a) rodzaju placówki,
b) sumy ubezpieczenia,
c) okresu ubezpieczenia,
d) wariantu ubezpieczenia,
e) zakresu ubezpieczenia,
f) przebiegu ubezpieczenia.

3. W umowach ubezpieczenia w zale˝noÊci od przebiegu ubezpie-
czenia na podstawie danych dotyczàcych poprzedzajàcych
umów ubezpieczenia dopuszcza si´ mo˝liwoÊç zastosowania
obni˝ki albo podwy˝ki sk∏adki. 

§ 39. 1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà op∏aca si´ przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia chyba ˝e w umowie ubezpieczenia okreÊlono in-
ny tryb i terminy.

2. W przypadku przed∏u˝enia okresu ubezpieczenia zgodnie z § 35
sk∏adka p∏atna jest w terminie okreÊlonym w umowie ubezpie-
czenia.

3. W przypadku umowy na czas nieoznaczony gdy sk∏adka za ko-
lejny okres ubezpieczenia nie zosta∏a op∏acona w terminie okre-
Êlonym w umowie ubezpieczenia, PZU S.A. wyznacza dodatko-
wy 7 dniowy termin, o czym informuje ubezpieczajàcego na pi-
Êmie. W przypadku niezap∏acenia przez ubezpieczajàcego
sk∏adki w powy˝szym terminie umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´
za wypowiedzianà przez ubezpieczajàcego. 

4. Zap∏ata sk∏adki nast´puje w formie gotówkowej albo w porozu-
mieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej.

5. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu banko-
wego lub przekazu pocztowego, za dat´ zap∏aty uwa˝a si´ dat´,
w której pe∏na kwota sk∏adki znalaz∏a si´ na rachunku PZU S.A.

6. Sk∏adka nie podlega indeksacji.
7. 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 okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝
od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏osze-
nia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14 dni wypo-
wiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

§ 40. W przypadku wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej przed
up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta umowa, ubezpieczajà-
cemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej. 

POST¢POWANIE W RAZIE NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU 

LUB ZDARZENIA OBJ¢TEGO UMOWÑ UBEZPIECZENIA

§ 41. 1. W razie wypadku ubezpieczony albo jego przedstawiciel usta-
wowy zobowiàzany jest:
1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków wypadku przez niezw∏oczne:

a) poddanie si´ opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu –
w przypadku ubezpieczonego,

b) dopilnowanie poddania si´ przez ubezpieczonego opiece
lekarskiej i zaleconemu leczeniu – w przypadku przed-
stawiciela ustawowego,

2) zawiadomiç PZU S.A. o zajÊciu wypadku i dostarczyç:
a) dok∏adnie wype∏niony formularz zg∏oszenia wypadku ze

szczególnym uwzgl´dnieniem okolicznoÊci wypadku,
b) dokumenty niezb´dne do ustalenia zasadnoÊci roszczenia

i wysokoÊci Êwiadczenia, m.in.: dokumentacj´ medycznà,
orygina∏y rachunków, orygina∏y dowodów ich zap∏aty, a tak-
˝e je˝eli ubezpieczony kierowa∏ pojazdem podczas wypad-
ku – dokument uprawniajàcy do kierowania pojazdem,

3) umo˝liwiç PZU S.A. zasi´gni´cie informacji odnoszàcych si´
do okolicznoÊci okreÊlonych w dokumentach wymienionych
w pkt. 2, w szczególnoÊci u lekarzy którzy sprawowali nad
ubezpieczonym opiek´ zarówno przed jak i po wypadku,

4) na zlecenie PZU S.A. ubezpieczony powinien poddaç si´ ba-
daniu przez wskazanych przez PZU S.A. lekarzy lub obser-
wacji klinicznej.

2. W razie Êmierci ubezpieczonego – uprawniony, o którym mowa
w § 46 ust. 2, zobowiàzany jest przed∏o˝yç do wglàdu dodatko-
wo dokument stwierdzajàcy jego to˝samoÊç oraz odpis skróco-
ny aktu zgonu ubezpieczonego. 

§ 42. PZU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych do-
wodów oraz zasi´gania opinii lekarzy specjalistów.

USTALANIE I WYP¸ATA ÂWIADCZE¡

§ 43. 1. Rodzaje i wysokoÊç przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ ustala si´ po
stwierdzeniu, ˝e pomi´dzy wypadkiem lub zdarzeniem obj´tym
umowà ubezpieczenia a Êmiercià, trwa∏ym uszczerbkiem na
zdrowiu, trwa∏ym uszkodzeniem cia∏a, z∏amaniem koÊci lub
zwichni´ciem stawów, innym ni˝ wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7
nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku okreÊlonym w § 12 
ust. 5, oparzeniem, odmro˝eniem, wstrzàÊnieniem lub podejrze-
niem wstrzàÊnienia mózgu, leczeniem i okresem leczenia ubez-
pieczonego zachodzi normalny zwiàzek przyczynowy.

2. Ustalenie normalnego zwiàzku przyczynowego, o którym mowa
w ust. 1 oraz rodzaju i wysokoÊci przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ na-
st´puje na podstawie dostarczonych dokumentów okreÊlonych
w § 41 ust. 1 lub wyników badaƒ lekarskich. 

3. Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu lub Êmierci
ubezpieczonego wyp∏aca si´ pod warunkiem, ˝e trwa∏y uszczer-
bek na zdrowiu lub Êmierç wystàpi∏y w ciàgu 24 miesi´cy od dnia
zajÊcia wypadku lub zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia.

§ 44. 1. Procent trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊlajà lekarze po-
wo∏ani przez PZU S.A. w oparciu o „Tabel´ norm oceny procen-
towej trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu PZU S.A.” stanowiàcà za-
∏àcznik do umowy. 

2. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony po
zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl´dnieniem zaleconej przez lekarza
rehabilitacji, a w razie d∏u˝szego leczenia – najpóêniej w 24-tym
miesiàcu od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana stopnia trwa∏ego
uszczerbku nie daje podstawy do zmiany wysokoÊci Êwiadczenia.

3. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku na zdro-
wiu nie bierze si´ pod uwag´ rodzaju pracy lub czynnoÊci wyko-
nywanych przez ubezpieczonego.

4. Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub zdarzenia obj´te-
go umowà ubezpieczenia powstanie wi´cej ni˝ jedno uszkodze-
nie cia∏a – na wysokoÊç Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego uszczerb-
ku na zdrowiu albo Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego uszkodzenia
cia∏a albo Êwiadczenia z tytu∏u z∏amania koÊci lub zwichni´cia
stawów sk∏ada si´ suma Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u ka˝dego
uszkodzenia cia∏a nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci 100% su-
my ubezpieczenia okreÊlonej w umowie.

5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu, uk∏adu, których
funkcje przed wypadkiem lub zdarzeniem obj´tym umowà ubez-
pieczenia by∏y ju˝ upoÊledzone wskutek choroby lub urazu, sto-
pieƒ (procent) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ w wy-
sokoÊci ró˝nicy mi´dzy stopniem (procentem) trwa∏ego
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uszczerbku ustalonego dla stanu danego organu, narzàdu, uk∏a-
du po wypadku lub zdarzeniu obj´tym umowà ubezpieczenia
a stopniem (procentem) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu istnie-
jàcego bezpoÊrednio przed wypadkiem lub zdarzeniem obj´tym
umowà ubezpieczenia.

6. Je˝eli umowa ubezpieczenia zawarta zosta∏a wed∏ug wariantu II,
to w przypadku wystàpienia powa˝nego uszkodzenia cia∏a, za-
wa∏u serca lub krwotoku Êródmózgowego ubezpieczony kiero-
wany jest na badanie lekarskie celem ustalenia wysokoÊci trwa-
∏ego uszczerbku na zdrowiu. Wyp∏ata Êwiadczenia zale˝y od wy-
sokoÊci trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu ustalonego wed∏ug za-
sad okreÊlonych w ust.1-5. 
Je˝eli ubezpieczony przed ustaleniem trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu spowodowanego powa˝nym uszkodzeniem cia∏a otrzy-
ma∏ Êwiadczenie za uszkodzenie tego samego narzàdu z innych
tytu∏ów (Tabela 3, 4, 5, 6 ,7), to w przypadku gdy ustalenie trwa-
∏ego uszczerbku przez lekarzy wskazanych przez PZU S.A. b´-
dzie skutkowaç przyznaniem Êwiadczenia, wówczas Êwiadcze-
nie przyznane z innych tytu∏ów (Tabela 3, 4, 5, 6, 7), zostanie
zaliczone na poczet Êwiadczenia nale˝nego z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku, a PZU S.A. wyp∏aci ró˝nic´ pomi´dzy Êwiadcze-
niem z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku a Êwiadczeniami nale˝nymi
z innych tytu∏ów (Tabela 3, 4, 5, 6, 7).

7. Âwiadczenie z tytu∏u pogryzieƒ, pokàsaƒ, ukàszeƒ, o którym
mowa w § 12 ust. 8 wyp∏acane jest niezale˝nie od Êwiadczeƒ
wyp∏acanych z innego tytu∏u.

§ 45. Âwiadczenie z tytu∏u z∏amania koÊci lub zwichni´cia stawów, in-
nych nast´pstw ni˝ wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7 okreÊlonych
w § 12 ust. 5, oparzenia, odmro˝enia, wstrzàÊnienia lub podej-
rzenia wstrzàÊnienia mózgu albo pogryzienia, pokàsania, ukà-
szenia jest wyp∏acane nie wczeÊniej ni˝ po otrzymaniu doku-
mentacji medycznej opisujàcej rodzaj i charakter obra˝eƒ oraz
zawierajàcej dok∏adnà diagnoz´, w szczególnoÊci kart´ informa-
cyjnà z leczenia.

§ 46. 1. Âwiadczenie wynikajàce z umowy ubezpieczenia wyp∏aca si´
ubezpieczonemu (w odniesieniu do ma∏oletnich – przedstawicie-
lowi ustawowemu).

2. Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci ubezpieczonego wyp∏aca si´
uprawnionemu wskazanemu imiennie przez ubezpieczonego,
a w razie braku wskazania – cz∏onkowi rodziny wed∏ug nast´pu-
jàcej kolejnoÊci:
1) ma∏˝onek,
2) dzieci, 
3) rodzice a w przypadku ma∏oletniego jego przedstawiciele

ustawowi,
4) rodzeƒstwo i zst´pni rodzeƒstwa. 

3. W razie braku uprawnionego, z przys∏ugujàcego Êwiadczenia
PZU S.A. wyp∏aca w granicach sumy ubezpieczenia w pierwszej
kolejnoÊci udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je
ponios∏a, chyba ˝e koszty te zosta∏y pokryte z ubezpieczenia
spo∏ecznego, innego ubezpieczenia lub z innego tytu∏u.

4. Je˝eli PZU S.A. wyp∏aci Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerb-
ku na zdrowiu a nast´pnie w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wypadku
lub zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia nastàpi Êmierç
ubezpieczonego b´dàca nast´pstwem tego wypadku lub zdarze-
nia obj´tego umowà ubezpieczenia, PZU S.A. wyp∏aca uprawnio-
nemu Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci w wysokoÊci stanowiàcej ró˝-
nic´ kwoty Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci okreÊlonego w umowie
i kwoty Êwiadczenia wyp∏aconego z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku. 

5. W razie Êmierci ubezpieczonego nie b´dàcej nast´pstwem wy-
padku lub zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia, a przed
otrzymaniem przez niego Êwiadczenia przys∏ugujàcego z umo-
wy ubezpieczenia – PZU S.A. wyp∏aca to Êwiadczenie spadko-
biercom ubezpieczonego. 
Je˝eli trwa∏y uszczerbek nie zosta∏ ustalony przed Êmiercià
ubezpieczonego, przyjmuje si´ najbardziej prawdopodobny sto-
pieƒ trwa∏ego uszczerbku wed∏ug oceny lekarzy orzekajàcych,
wskazanych przez PZU S.A. – orzeczony na podstawie przed∏o-
˝onej dokumentacji medycznej.

§ 47. 1. PZU S.A. po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu wypadku
ubezpieczeniowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje
o tym ubezpieczonego lub ubezpieczajàcego, je˝eli nie sà oni
osobami wyst´pujàcymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje
post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
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 doku-
menty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU S.A.
lub wysokoÊci Êwiadczenia, je˝eli jest to niezb´dne do dalszego
prowadzenia post´powania. 

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

3. Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecz-
nych 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 na-
le˝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 roszcze-
nie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia 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 innej wyso-
koÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu, PZU S.A. infor-
muje o tym pisemnie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem w termi-
nach, o których mowa w ust. 2 i 3, wskazujàc na okolicznoÊci
oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êcio-
wà odmow´ wyp∏aty Êwiadczenia oraz poucza tà osob´ o mo˝li-
woÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.

6. PZU S.A. udost´pnia osobom, o których mowa w ust. 1, informa-
cje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci
PZU S.A. lub wysokoÊci Êwiadczenia; osoby te mogà ˝àdaç pi-
semnego potwierdzenia przez PZU S.A. udost´pnionych infor-
macji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumen-
tów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez PZU S.A. 

7. Na ˝àdanie ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia lub poszkodowanego PZU S.A. zobowiàzany jest udo-
st´pniç posiadane przez siebie informacje zwiàzane z wypad-
kiem lub zdarzeniem b´dàcym podstawà ustalenia jego odpowie-
dzialnoÊci oraz ustalenia okolicznoÊci wypadków i zdarzeƒ loso-
wych, jak równie˝ wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadczenia. 

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 48. 1. Ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umo-
wy ubezpieczenia przys∏uguje prawo do wniesienia pisemnej
skargi bàdê za˝alenia dotyczàcego wykonania przez PZU S.A.
umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi lub za˝alenia, w∏aÊci-
wym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzoru-
jàca jednostk´, której skarga lub za˝alenie dotyczy. Skarg´ lub
za˝alenie sk∏ada si´ na piÊmie za poÊrednictwem jednostki, któ-
rej 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, ubezpie-
czajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubez-
pieczenia przys∏uguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika
Ubezpieczonych.

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

§ 50. Ogólne warunki ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wy-
padków dzieci, m∏odzie˝y i personelu w szko∏ach i innych zak∏a-
dach majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 10 sierpnia 2007r.
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