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Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (PZU NNW)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: PZU NNW

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia  
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU NNW ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do działu II, grupy 1 załącznika do „Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  następstwa wypadku ubezpieczeniowego albo sam fakt  
zaistnienia zdarzenia objętego ochroną. Nie ma tu ograniczeń  
wiekowych (nie ma minimalnego ani maksymalnego 
wieku osoby ubezpieczonej), ani ograniczeń wynikających 
z niepełnosprawności lub istniejących chorób czy wykonywanego   
zawodu,

  osoba bezrobotna lub emeryt również może zawrzeć  
ubezpieczenie.

Ochrona ubezpieczenia wyraża się poprzez gwarantowaną 
wypłatę określonych w umowie świadczeń powypadkowych 
po spełnieniu wszystkich warunków odpowiedzialności 
wynikających z owu, tj. m.in. wypadek musi mieć miejsce  
w okresie ubezpieczenie, brak wyłączeń odnośnie danego ryzyka.

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu 
wybrane przez Klienta.
Zakres podstawowy obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu:

  śmierci,
  trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych,

  zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób 
niepełnosprawnych na terenie RP,

  świadczenie za leczenie uciążliwe,
  usługi assistance na terenie RP.

Zakres podstawowy można rozszerzyć za opłatą 
dodatkowej składki o dodatkowe ryzyka m.in.:

  zawał serca, krwotok śródczaszkowy, sepsę, nowotwór 
złośliwy, poważne zachorowanie, chorobę tropikalną,

  wypadek powstały wskutek uprawiania sportów wysokiego 
ryzyka, aktu terroryzmu, działań wojennych, stanu 
wojennego/wyjątkowego.

Do ubezpieczenia można dodatkowo włączyć szeroki 
wachlarz świadczeń m.in.:

  koszty leczenia, zasiłek dzienny, dietę szpitalną, śmierć przy 
pracy, śmierć w wypadku komunikacyjnym, pobyt na OIOM/
OIT, rekonwalescencję po hospitalizacji.

Usługi Assistance na terenie RP świadczone są 
w ramach podstawowej ochrony i obejmują m.in.:

  pomoc: medyczną, rehabilitacyjną, domową, wizyty 
u psychologa, opiekę nad dziećmi, opiekę nad psami i kotami.

Suma ubezpieczenia:
  wysokość sumy wskazuje zawierający umowę,
  stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  w ramach sumy ubezpieczenia mogą być ustalone 
podlimity ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela 
(assistance),

  sumy ubezpieczenia dotyczą każdej ubezpieczonej osoby 
i na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
  chorób, zarówno takich o których ubezpieczony wie jak 
i tych które wystąpią nagle lub ujawnią się w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku albo stanowią przyczynę wypadku 
(za wyjątkiem ataku epilepsji albo omdlenia z innej 
przyczyny niż choroba przewlekła) oraz za wyjątkiem chorób 
włączonych do ochrony za opłatą dodatkowej składki  
np. zawał serca, sepsa, nowotwór złośliwy.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W ubezpieczeniu NNW nie obejmujemy zdarzeń powstałych 
m.in. w związku z:
  uprawianiem sportów wyczynowych bądź sportów wysokiego  

ryzyka,
  wystąpieniem aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu 

wojennego lub wyjątkowego jeśli w momencie zawarcia 
umowy ubezpieczenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
na swojej stronie internetowej informowało o zagrożeniu 
komunikatem: „nie podróżuj” albo „opuść natychmiast”.

Powyżej wymienione ryzyka można włączyć do ochrony 
za opłatą dodatkowej składki wówczas nieszczęśliwe 
wypadki w związku z ww. ryzykami będą objęte ochroną 
ubezpieczeniową

 Z ochrony ubezpieczeniowej bezwzględnie wyłączone są 
nieszczęśliwe wypadki, które zaszły m.in.:
  w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, 

psychotropowych, substancji psychoaktywnych chyba, że nie 
miało to wpływu na zajście wypadku,

  w związku z zatruciem spowodowanym spożyciem alkoholu 
lub używaniem środków odurzających, psychotropowych lub 
substancji psychoaktywnych,

  wskutek utraty przytomności spowodowanej przyczyną 
chorobową, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie dotyczy 
utraty przytomności spowodowanej atakiem epilepsji albo 
omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła, 

  udziałem w przestępstwach, lub bójkach,
  samookaleczeniem, samobójstwem bądź próbą popełnienia  

samobójstwa,
  udziałem w strajkach, rozruchach, zamieszkach, 

akcjach protestacyjnych,
  kierowaniem pojazdem silnikowym w stanie nietrzeźwości 

bądź bez wymaganych uprawnień − chyba że nie miało to 
wpływu na zajście wypadku.

Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Wypadek może mieć miejsce zarówno w Polsce jak i za granicą.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
−  podać nam wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu ubezpieczenia i poinformować nas jeśli w trakcie ubezpieczenia nastąpią 

ich zmiany,
−  zawiadomić nas o zajściu wypadku i dostarczyć dokumentację niezbędną do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia tj.: 

opis przyczyn i przebiegu wypadku ubezpieczeniowego, dokumentację medyczną potwierdzającą doznanie uszkodzenia ciała lub rozstrój 
zdrowia, dokumentów dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia.

W razie śmierci ubezpieczonego uposażony zobowiązany jest przedstawić nam do wglądu odpis aktu zgonu oraz kartę statystyczną zgonu  
lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu oraz dokument potwierdzający tożsamość uposażonego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach.
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczenia trwa od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego  
po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że umówiono się inaczej.

Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający przed dniem, w którym 
ubezpieczający powinien zapłacić składkę lub jej pierwszą ratę, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu określonym w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający po dniu, w którym 
ubezpieczający powinien zapłacić składkę lub jej pierwszą ratę, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona  
do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.

W umowie ubezpieczenia NNW zawartej jako ubezpieczenie indywidualne na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego), nasza 
odpowiedzialność rozpoczyna się z upływem 7 dni licząc od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak  
niż od dnia następującego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia  
ww. umowy ubezpieczenia na rachunek małoletniego albo przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną na 
rachunek osoby fizycznej związanej z nią zależnością służbową, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu 
umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.  
Okres 7-dniowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przed 
zakończeniem okresu ubezpieczenia umowy poprzedniej.

Ochrona może zakończyć się także przed upływem końca okresu ubezpieczenia, m.in. w następujących przypadkach:
−  z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przedsiębiorca 

może odstąpić od takiej umowy w terminie 7 dni, osoba fizyczna w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 
−  z dniem doręczenia nam oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy odpowiadamy jeszcze 

przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty a składka lub jej pierwsza rata nie jest zapłacona w terminie,
−  z upływem terminu ustalonego w wezwaniu do zapłacenia składki, 
−  z dniem utraty przez ubezpieczonego statusu członka grupy wskazanej w umowie ubezpieczenia,
−  z chwilą śmierci ubezpieczonego.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
 – w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem,
 – w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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