Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
zdrowotnego Opieka Medyczna

Kod warunków: UZGP32

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna,
zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów
wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpieczenia na
życie zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:
1) okres odpowiedzialności PZU Życie SA – czas trwania odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
wyznaczony przez daty początku i końca odpowiedzialności;
2) świadczenia zdrowotne – usługi medyczne objęte odpowiedzialnością PZU Życie SA;
3) świadczeniodawca – podmiot wykonujący świadczenia
zdrowotne wskazany przez PZU Życie SA;
4) uprzednio występująca choroba – nawracające, przedłużające się lub przewlekłe schorzenia, które wystąpiły lub
z powodu których rozpoczęto bądź prowadzono postępowanie diagnostyczno-lecznicze u ubezpieczonego w ciągu
24 miesięcy przed dniem początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego;
5) wada wrodzona – nieprawidłowość anatomiczna, chromosomowa lub molekularna, nabyta w okresie życia płodowego
i obecna przy urodzeniu, bez względu na moment ustalenia
rozpoznania. Na potrzeby umowy przyjmuje się, że pod tym
pojęciem rozumie się zarówno wadę rozwojową jak i chorobę
wrodzoną.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych
ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.
_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§ 4
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje umożliwienie ubezpieczonemu
w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych w niezbędnym
zakresie, określonym we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonym polisą, u wskazanego przez PZU Życie SA świadczeniodawcy.
2. PZU Życie SA ponosi koszty świadczeń zdrowotnych, które dokonywane są na rzecz ubezpieczonego zgodnie z wybranym

przez ubezpieczającego zakresem ubezpieczenia, określonym
we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonym polisą.
§ 5
1. Ubezpieczający może wybrać kilka zakresów świadczeń zdrowotnych w ramach umowy.
2. Ubezpieczeni mogą być objęci różnymi zakresami świadczeń
zdrowotnych w ramach umowy ubezpieczenia.
3. W każdą rocznicę polisy – za zgodą PZU Życie SA – ubezpieczony ma prawo dokonać zmiany zakresu świadczeń zdrowotnych
w ramach zakresów określonych we wniosku o zawarcie umowy
i potwierdzonych polisą.
_______________________________________________________________

Zawarcie umowy i przystępowanie do ubezpieczenia
§ 6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym momencie jej trwania.
§ 7
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dodatkowego
PZU Życie SA przekazuje podmiotowi, który zamierza zawrzeć umowę, ogólne warunki ubezpieczenia oraz odpowiednie formularze.
2. PZU Życie SA zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy polisą.
§ 8
1. Zasady przystąpienia do ubezpieczenia są zgodne z zasadami
przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem podstawowym, którzy w dniu podpisania deklaracji
przystąpienia nie ukończyli 64 roku życia.
_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 9
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 1 rok, z tym że jeżeli
jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na
okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na kolejne okresy
roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia podstawowego
i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie
wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny okres powinno być złożone do wiadomości drugiej strony
na piśmie na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta.
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Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.
_______________________________________________________________

Prawa i obowiązki stron
§ 12
1. Ubezpieczony ma prawo:
1) wybrać świadczeniodawcę spośród wskazanych przez
PZU Życie SA;
2) zmienić świadczeniodawcę, przy czym zmiana obowiązuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio
po miesiącu, w którym ubezpieczony dokonał zmiany.
2. PZU Życie SA ma prawo dokonać zmiany świadczeniodawcy
w trakcie udzielania ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie z ważnych przyczyn, którymi są:
1) likwidacja lub upadłość świadczeniodawcy, czasowy albo
bezterminowy zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych
przez świadczeniodawcę;
2) nie wywiązywanie się przez świadczeniodawcę z obowiązków względem ubezpieczonych poprzez niezapewnienie:
odpowiednich parametrów dostępności, liczby lekarzy poszczególnych specjalizacji, wyposażenia placówki w sprzęt
specjalistyczny;
3) dokonanie wypowiedzenia przez świadczeniodawcę umowy
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lub dokonanie
wypowiedzenia umowy przez PZU Życie SA z przyczyn leżących wyłącznie po stronie świadczeniodawcy.
3. Zmiana świadczeniodawcy w stosunku do ubezpieczonego następuje nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym PZU Życie SA dokonał zmiany świadczeniodawcy.
4. W przypadku braku akceptacji zmiany świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, zgodnie z § 11.

2. Składka należna jest za okres odpowiedzialności w stosunku do
ubezpieczonego.
3. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia dodatkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.
4. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.
_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA
§ 14
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się najpóźniej po upływie miesiąca, licząc
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniono łącznie następujące
wymogi:
1) do PZU Życie SA wpłynęły podpisane przez ubezpieczonych
deklaracje przystąpienia wraz z wykazem tych osób;
2) pierwsza składka została przekazana nie później, niż w przypadającym w tym miesiącu kalendarzowym terminie przekazania składki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu zawarcia
umowy i nie wcześniej, niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył ubezpieczającemu, że chce skorzystać
z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie, w tym wskazał zakres świadczeń zdrowotnych, spośród zakresów wybranych przez ubezpieczającego.
§ 15
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu podstawowym;
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu
przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego;
3) rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 65 rok życia;
4) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia;
5) upływu okresu, za jaki przekazano składkę, jeżeli w tym okresie ustał stosunek prawny łączący ubezpieczonego z ubezpieczającym, z zastrzeżeniem ust. 2;
6) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego;
7) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje przedłużona o 1 miesiąc po ustaniu stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym, pod warunkiem przekazania składki za ten miesiąc.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Składka

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
§ 13

§ 16

1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wybranego zakresu świadczeń zdrowotnych.

PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, jeżeli świadczenie zdrowotne było wynikiem:
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1) nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce przed dniem
początku odpowiedzialności PZU Życie SA;
2) uprzednio występującej choroby;
3) wad wrodzonych;
4) leczenia niepłodności;
5) ciąży wysokiego ryzyka;
6) leczenia uzależnień;
7) zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków
farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę
oraz schorzeń powstałych w wyniku nadużywania ww.
substancji;
8) uszkodzeń i następstw uszkodzeń ciała i chorób powstałych
na skutek działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie promieniami jonizującymi lub skażenie chemiczne.
_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 17
Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje ubezpieczonemu.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

Wykonanie zobowiązań
§ 18
PZU Życie SA wykonuje zobowiązania w stosunku do ubezpieczonego, umożliwiając ubezpieczonemu dostęp do świadczeń zdrowotnych u wskazanego przez PZU Życie SA świadczeniodawcy, zgodnie ze wskazanym w deklaracji zakresem świadczeń zdrowotnych.
_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 20
1. Niniejsze ogólne warunki zostały zatwierdzone uchwałą nr
UZ/391/2006 Zarządu PZU Życie SA z dnia 17 października
2006 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/19/2011
Zarządu PZU Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Wiceprezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
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