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Załącznik nr 2 
do umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków PZU NNW członków AZS  

zawartej pomiędzy PZU SA i AZS  
 

 
Warunki i zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach umowy 

ubezpieczenia PZU NNW członków Akademickiego Związku Sportowego 
 
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonym członkom Akademickiego Związku 
Sportowego, w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zgodnie 
z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia PZU NNW ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr 
nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., zwanych dalej „OWU”, wraz z następującymi postanowieniami 
dodatkowymi lub odmiennymi: 
 
 
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 
do ogólnych warunków ubezpieczenia PZU NNW ustalonych uchwałą Zarządu PZU 

nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.   
(„OWU”) 

 
 

1. Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU strony postanawiają, że w umowie ubezpieczenia grupowego 
ubezpieczenia PZU NNW dla członków Akademickiego Związku Sportowego: 
1) w § 1 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW, zwane dalej „OWU”, mają zastosowanie do 
umowy grupowego ubezpieczenia PZU NNW członków Akademickiego Związku Sportowego, 
zwanych dalej „członkiem AZS” lub „członkami AZS”, zawartej pomiędzy Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną, zwanym dalej „PZU SA”, z Akademickim 
Związkiem Sportowym, zwanym dalej „ubezpieczającym”; 

2) w § 4 pkt 3 OWU otrzymuje brzmienie: 
„3) całkowite trwałe inwalidztwo  – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego 

spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym, które stało się przyczyną niepełnosprawności lub 
całkowitej trwałej niezdolności do rekreacyjnego lub wyczynowego uprawiania sportu , orzeczonej 
przez organ uprawniony do orzekania o niepełnosprawności lub niezdolności do wyczynowego 
uprawiania sportu, na postawie wniosku w tym zakresie złożonego nie później niż w okresie 36 
miesięcy liczonych od dnia zajścia tego wypadku ubezpieczeniowego; trwała niezdolność do 
rekreacyjnego lub wyczynowego uprawiania sportu oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do 
rekreacyjnego lub wyczynowego uprawiania sportu;”  

3) w § 4 dodaje się pkt 87 w brzmieniu: 
„87) AZS – Akademicki Związek Sportowy;”; 

4) w § 4 OWU dodaje się pkt 88 w brzmieniu: 
„88) członek AZS – członek AZS posiadający ważną legitymację członkowską;”; 

5) w § 4 OWU dodaje się pkt 89 w brzmieniu: 
„89) legitymacja członkowska – legitymacja potwierdzająca przynależność do AZS”  

6) § 9 OWU otrzymuje brzmienie: 
„§ 9 
 Zakres świadczeń, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności PZU SA dla poszczególnych opcji 
ubezpieczenia określa poniższa tabela: 

 
 



2 

 

Tabela 

Zakres świadczeń 

Opcja 
STANDARD 

Opcja 
KOMFORT 

Opcja  
SPORT 

Sumy ubezpieczenia 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku 
na zdrowiu 

(wariant I OWU) 
1% 

100% 

 
 

65 zł 
6.500 zł 

 
 

250 zł 
25.000 zł 

 
 

650 zł 
65.000 zł 

Świadczenie z tytułu śmierci 6.500 zł 25.000 zł 65.000 zł 

Dieta szpitalna  50 zł/dzień 50 zł/dzień 50 zł/dzień 

Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego 
inwalidztwa  

5.000 zł 5.000 zł 6.500 zł 

  Limity odpowiedzialności 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych  

do 975 zł do 3.750 zł do 9.750 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 
osób niepełnosprawnych na terytorium RP 

do 975 zł do 3.750 zł do 9.750 zł 

Świadczenie za leczenie uciążliwe  65 zł 250 zł 650 zł 

Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres i limity zg. z OWU 

 
7) § 10 OWU otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 
1. Dla umowy ubezpieczenia – zakres świadczeń podstawowych obejmuje: 

1) świadczenie z tytułu śmierci;  
2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;  
3) świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa; 
4) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz zwrot 

kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych; 
5) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP;  
6) usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP; 
7) dietę szpitalną;”  

8) w § 13 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 
„1. Jeżeli w następstwie:  

1) nieszczęśliwego wypadku; 
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek rekreacyjnego lub wyczynowego 

uprawiania sportu; 
nastąpi śmierć ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w wysokości sumy 
ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji przystąpienia.”;  
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9) w § 14 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 
„1. Jeżeli w następstwie:  

1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek rekreacyjnego lub wyczynowego 

uprawiania sportu; 
ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypłaca świadczenie w takim 
procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej 
w deklaracji przystąpienia.”;  

10) w § 17 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Jeżeli w następstwie:  

1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek rekreacyjnego lub wyczynowego 

uprawiania sportu; 
ubezpieczony poniósł koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, PZU 
SA zwraca te koszty do wysokości limitu ustalonego dla opcji ubezpieczenia wskazanej w deklaracji 
przystąpienia  pod warunkiem, że konieczność nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych powstała nie później niż w okresie 36 miesięcy liczonych od dnia zajścia  wypadków 
ubezpieczeniowych wymienionych w pkt 1-5.”; 

11) w § 18 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Jeżeli w następstwie:  

1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek rekreacyjnego lub wyczynowego 

uprawiania sportu; 
ubezpieczony poniósł koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium 
RP, PZU SA zwraca te koszty do wysokości limitu ustalonego dla opcji ubezpieczenia wskazanej 
w deklaracji przystąpienia pod warunkiem, że konieczność przeszkolenia zawodowego 
ubezpieczonego powstała nie później niż w okresie 36 miesięcy liczonych od dnia zajścia  wypadków 
wymienionych w pkt 1-5.”; 

12)  § 19 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie:  
„1. Jeżeli w następstwie:  

1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek rekreacyjnego lub wyczynowego 

uprawiania sportu; 
ubezpieczony wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej (z wyłączeniem interwencji 
stomatologicznej i hospitalizacji w związku z wstrząśnieniem mózgu lub podejrzeniem 
wstrząśnienia mózgu), dalszego leczenia oraz co najmniej jednej wizyty kontrolnej (potwierdzonej 
w dokumentacji medycznej), a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypłaca 
świadczenie w wysokości  sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia wskazanej 
w deklaracji przystąpienia.   

2. § 22 OWU otrzymuje brzmienie: 
„§ 22 
W przypadku wystąpienia całkowitego trwałego inwalidztwa w następstwie: 
1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 
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przewlekła;  
3) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek rekreacyjnego lub wyczynowego uprawiania 

sportu; 
PZU SA wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia 
wskazanej w deklaracji przystąpienia.”;  

13) w § 26 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 
„1. Dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji w następstwie: 

1) nieszczęśliwego wypadku;  
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba 

przewlekła;  
3) wypadku ubezpieczeniowego powstałego wskutek rekreacyjnego lub wyczynowego 

uprawiania sportu; 
przy czym z tytułu jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych świadczenie wypłacane 
jest maksymalnie przez okres 60 dni.”; 

14) w § 26 ust. 3 OWU otrzymuje brzmienie: 
„3. Dieta szpitalna wypłacana jest w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla opcji ubezpieczenia 

wskazanej w deklaracji przystąpienia.”; 
15) § 43 ust. 13  OWU nie ma zastosowania; 
16)  w § 48 OWU ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W umowie ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do każdego ubezpieczonego 
rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym opłacona została legitymacja 
członkowska AZS z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.”; 

17) w § 48 OWU dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. W przypadku Ubezpieczonych, którzy opłacą legitymację członkowską AZS w dniu 1 października 

2021 r. okres ubezpieczenia w zakresie wybranej przez niego opcji rozpoczyna się od dnia 
1 października 2021 r..”; 

18) § 52 OWU otrzymuje brzmienie: 
„§ 52 

1. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę ubezpieczeniową za wszystkich 
Ubezpieczonych wyszczególnionych w Imiennym wykazie Ubezpieczonych miesięcznie, 
w terminie do 15-tego dnia  następnego miesiąca, za który składka ta jest należna na rachunek 
bankowy PZU SA numer:  

2. Za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego 
PZU SA. 

2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 

 


