Klauzula nr 7 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Załącznik Nr 7 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
Nr UZ/284/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.,
uchwałą Nr UZ/21/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. oraz uchwałą Nr UZ/54/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.

§ 1
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem opłacenia przez
ubezpieczającego dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer
– PZU Pomoc w Podróży zostaje rozszerzone o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej „ubezpieczeniem NNW”, w zakresie określonym w niniejszej Klauzuli.
§ 2
1. Przez użyte w niniejszej Klauzuli określenia rozumie się:
1) następstwa nieszczęśliwego wypadku – trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć;
2) trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące
poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub
układu ciała.
_______________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są:
1) następstwa nieszczęśliwego wypadku,
2) trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany atakiem
epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.
2. Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
_______________________________________________

Wyłączenia odpowiedzialności PZU SA
§ 4
1. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych:
1) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem
silnikowym:
a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem,
b) w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
2) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem
innym niż silnikowy jeżeli ubezpieczony nie posiadał
uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba że
nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
3) w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zas-

tępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego,
4) w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem
alkoholu lub używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
5) w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z
popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez
ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa lub umyślnego samookaleczenia,
6) wskutek utraty przytomności spowodowanej przyczyną chorobową z zastrzeżeniem, że wyłączenie to
nie dotyczy utraty przytomności spowodowanej atakiem epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie,
7) w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
ubezpieczonego powstałych w związku z wykonywaniem procedur medycznych, bez względu na to,
przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło bezpośrednich
następstw wypadku ubezpieczeniowego,
8) na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, w tym
jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, chyba że ryzyko to zostało
włączone do umowy ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki,
9) na skutek rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub
snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych,
chyba że ryzyko to zostało włączone do umowy
ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki,
10) na skutek wyczynowego uprawiania sportu, chyba że
ryzyko to zostało włączone do umowy ubezpieczenia
za opłatą dodatkowej składki,
11) podczas wykonywania pracy fizycznej, chyba że ryzyko to zostało włączone do umowy ubezpieczenia za
opłatą dodatkowej składki,
12) aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego występujących lub mogących wystąpić na terytorium państw znajdujących się
w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami,
chyba że ryzyko to zostało włączone do umowy ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki,
13) w wyniku udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu,
14) na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie.
2. Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona za następstwa
wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich,
które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero
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w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących
przyczynę zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem § 3 ust 1 pkt 2. Jeżeli choroba lub stan chorobowy
miał wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku (tj. przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba
jak i przyczyna zewnętrzna) odpowiedzialność PZU SA
obejmuje uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, który
jest następstwem przyczyny zewnętrznej.
3. Przekroczenie przez ubezpieczonego dozwolonej prawem
normy stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym
powietrzu, fakt znajdowania się pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem
ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca
zdarzenia.
4. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz
odszkodowania za poniesione straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
_______________________________________________

Świadczenia i ich wysokość
§ 5
1. Z tytułu ubezpieczenia NNW przysługują następujące
świadczenia:
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
w wysokości odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia,
2) świadczenie z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo
śmierci przysługuje pod warunkiem, że trwały uszczerbek
na zdrowiu albo śmierć nastąpiły nie później niż w ciągu
12 miesięcy licząc od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA.
_______________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 6
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest w umowie ubezpieczenia w przedziale od 10.000 zł do 100.000 zł.
2. Suma ubezpieczenia ustalana jest na jeden wypadek
ubezpieczeniowy zaistniały w okresie ubezpieczenia.
_______________________________________________

Postępowanie w razie wypadku
ubezpieczeniowego
§ 7
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony zobowiązany jest:
1) starać się o złagodzenie jego skutków przez niezwłoczne
poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu;
2) dostarczyć PZU SA dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia,
w tym:
a) szczegółowy opis przyczyn i przebiegu wypadku,
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b) dokumentację medyczną, a w przypadku braku takiej dokumentacji inne dowody potwierdzające, że
wypadek miał miejsce w okresie ubezpieczenia
(np. notatka policyjna),
c) dokument uprawniający do kierowania pojazdem, jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem podczas wypadku,
3) umożliwić PZU SA zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności wypadku, w szczególności
u lekarzy, którzy sprawowali nad ubezpieczonym opiekę
zarówno przed jak i po wypadku,
4) poddać się badaniu przez wskazanych przez PZU SA
lekarzy lub obserwacji klinicznej.
2. W razie śmierci ubezpieczonego uposażony zobowiązany jest przedłożyć PZU SA do wglądu odpis aktu zgonu
oraz kartę statystyczną zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu, jeśli jest uprawniony do uzyskania takich dokumentów. W przypadku braku
uposażonego – występująca o wypłatę świadczenia osoba, o której mowa w § 9 ust. 2 zobowiązana jest przedłożyć dodatkowo dokumenty stanu cywilnego potwierdzające fakt małżeństwa lub pokrewieństwa lub dokumenty
potwierdzające fakt sprawowania opieki nad ubezpieczonym na dzień jego śmierci.
3. PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych
dowodów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.
_______________________________________________

Ustalenie i wypłata świadczeń
§ 8
1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala
się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy
pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a śmiercią lub
trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego.
2. Ustalenie związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1,
oraz stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu
następuje na podstawie dostarczonej dokumentacji lub
informacji wskazanych w § 7 oraz wyników badań lekarskich.
3. Na zlecenie oraz na koszt PZU SA ubezpieczony zobowiązany jest poddać się dodatkowym badaniom medycznym, badaniu przez wskazanych przez PZU SA lekarzy
lub obserwacji klinicznej.
4. PZU SA zwraca ubezpieczonemu niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy
wskazanych przez PZU SA w związku z ustaleniem
trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym koszty dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna
refundowane są po zaakceptowaniu przez PZU SA zasadności wyboru środka transportu.
5. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego, a w razie dłuższego leczenia – najpóźniej w 12-tym
miesiącu od dnia nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza
zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.
6. W przypadku, gdy ubezpieczony opuści terytorium RP
przed ustaleniem stopnia (procentu) trwałego uszczerbku
na zdrowiu – ustalenie stopnia (procentu) trwałego
uszczerbku na zdrowiu i wysokości świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej nadesłanej
przez ubezpieczonego.

7. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu
określają lekarze orzekający wskazani przez PZU SA
na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego
uszczerbku na zdrowiu PZU SA” zatwierdzonej uchwałą
Zarządu PZU SA i obowiązującej w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia, którą PZU SA na żądanie
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego udostępnia do wglądu w jednostkach organizacyjnych PZU SA.
8. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku
na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub
czynności wykonywanych przez ubezpieczonego.
9. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu,
których funkcje przed wypadkiem ubezpieczeniowym
były już upośledzone wskutek choroby lub wypadku,
stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa
się w wysokości różnicy między stopniem (procentem)
trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego organu, narządu, układu po wypadku a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym przed
wypadkiem ubezpieczeniowym objętym umową ubezpieczenia.
10. 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 określonej w umowie ubezpieczenia.
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§ 9
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
wypłaca się ubezpieczonemu, a w przypadku gdy ubezpieczony jest małoletni – jego przedstawicielowi ustawowemu.
2. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłaca
się uposażonemu, a w razie braku wskazania uposażonego – niżej wskazanym osobom według następującej
kolejności:
1) małżonkowi,

6.

2) dzieciom w częściach równych, a w przypadku gdy jedno
z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego – zstępnym
tego dziecka w częściach równych w zakresie udziału
jaki by przypadał ich rodzicowi, przy czym zasadę tę
stosuje się analogicznie do dalszych zstępnych tego
dziecka; w przypadku braku zstępnych udział jaki by przypadał temu dziecku przypada pozostałym dzieciom,
3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu
z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią
ubezpieczonego; w przypadku gdy dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę – prawnym opiekunom na
analogicznych zasadach jak dla rodziców,
4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy w częściach przypadającym im stosownie do postanowień kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia
ustawowego.
Ubezpieczony może w każdym czasie dokonać zmiany
uposażonego.
W razie braku uposażonego, z przysługującego świadczenia z tytułu śmierci PZU SA wypłaca w granicach sumy
ubezpieczenia udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je poniosła.
Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu, a następnie w ciągu 12 miesięcy
od dnia wypadku ubezpieczeniowego objętego umową
ubezpieczenia nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca
następstwem tego wypadku, PZU SA wypłaca uposażonemu świadczenie z tytułu śmierci w wysokości sumy
ubezpieczenia pomniejszonej o wypłacone wcześniej świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
W razie śmierci ubezpieczonego nie będącej następstwem
wypadku, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – PZU SA
wypłaca to świadczenie spadkobiercom ubezpieczonego.
Jeżeli trwały uszczerbek nie został ustalony przed śmiercią
ubezpieczonego, przyjmuje się przypuszczalny stopień
trwałego uszczerbku według oceny lekarzy orzekających
wskazanych przez PZU SA – orzeczony na podstawie
przedłożonej dokumentacji medycznej.
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