
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej majà zastosowanie do umów grupowego ubezpie-
czenia zawieranych przez Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spó∏ka Akcyjna (zwany dalej PZU SA) z osobami prawnymi
lub jednostkami nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwa-
nymi dalej ubezpieczajàcym, na rzecz osób fizycznych zwa-
nych dalej ubezpieczonymi. 

§ 2

1. W porozumieniu z ubezpieczajàcym w umowie grupowe-
go ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia
dodatkowe lub odmienne od uregulowaƒ niniejszych wa-
runków. 

2. Postanowienia dodatkowe lub odmienne, uzgodnione
przez strony w trybie okreÊlonym w ust. 1, powinny byç
sporzàdzone na piÊmie i do∏àczone do umowy grupowego
ubezpieczenia, pod rygorem ich niewa˝noÊci. 

3. W razie wprowadzenia do umowy grupowego ubezpiecze-
nia postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych, ogólne
warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej majà
zastosowanie w zakresie nie uregulowanym postanowie-
niami dodatkowymi lub odmiennymi. 

§ 3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych wa-
runkach do umów grupowego ubezpieczenia odpowiedzial-
noÊci cywilnej majà zastosowanie przepisy Kodeksu cywilne-
go oraz inne przepisy prawa polskiego. 

DEFINICJE

§ 4

Przez u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach poj´cia nale-
˝y rozumieç: 
1) szkoda osobowa – szkoda wynik∏a z pozbawienia ˝ycia,

uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia, 
2) szkoda rzeczowa – szkoda polegajàca na uszkodzeniu,

zniszczeniu lub utracie rzeczy, 
3) osoba trzecia – ka˝da osoba, której ubezpieczony wyrzà-

dzi∏ szkod´, 
4) suma gwarancyjna – okreÊlona w deklaracji przystàpie-

nia do umowy grupowego ubezpieczenia kwota, stanowià-
ca górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU SA, 

5) osoba bliska – ma∏˝onek, wst´pni, zst´pni, pasierbowie,
dzieci przysposobione albo przyj´te na wychowanie, przy-
sposabiajàcy, rodzeƒstwo, ojczym, macocha, teÊciowie,
synowe, zi´ciowie, osoby pozostajàce w konkubinacie, 

6) terroryzm – ka˝de dzia∏anie z u˝yciem przemocy lub
groêby u˝ycia przemocy albo ka˝de dzia∏anie szkodliwe
dla ˝ycia ludzkiego, majàtku rzeczowego i niematerialne-
go lub infrastruktury, podejmowane w celu wp∏yni´cia na
dowolny organ w∏adz lub w celu zastraszenia spo∏eczeƒ-
stwa lub dowolnej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, 

7) franszyza integralna – wartoÊç szkody, za którà i poni˝ej
której PZU SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci, zaÊ je˝eli
szkoda przekracza t´ wartoÊç PZU SA ponosi odpowie-
dzialnoÊç w pe∏nej wysokoÊci, 

8) odszkodowanie – nale˝ne od PZU SA Êwiadczenie przy-
s∏ugujàce poszkodowanemu bàdê uprawnionemu w razie
zajÊcia zdarzenia, za które ubezpieczony ponosi odpowie-

dzialnoÊç cywilnà w zakresie obj´tym umowà grupowego
ubezpieczenia. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 5

1. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobie fizycz-
nej, gdy w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci w ˝yciu
prywatnym i/lub posiadanym mieniem, w nast´pstwie czy-
nu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç deliktowa) jest zo-
bowiàzana do naprawienia szkody osobowej bàdê szkody
rzeczowej wyrzàdzonej osobie trzeciej. 

2. Z ochrony, o której mowa w ust. 1, korzystajà równie˝: 
1) ma∏˝onek ubezpieczonego lub osoba pozostajàca

z ubezpieczonym w konkubinacie, o ile prowadzà
wspólne gospodarstwo domowe, 

2) dzieci w∏asne, pasierbowie, dzieci przysposobione,
dzieci przyj´te na wychowanie, o ile ubezpieczony po-
nosi za nie odpowiedzialnoÊç, 

3) pomoc domowa zatrudniona przez ubezpieczonego,
podczas wykonywania powierzonych czynnoÊci w go-
spodarstwie domowym. 

3. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà w szczególnoÊci
szkody powsta∏e z tytu∏u: 
1) posiadania i u˝ytkowania mieszkania, nieruchomoÊci

oraz gara˝y dla w∏asnego u˝ytku (∏àcznie ze szkodami
wodociàgowymi), 

2) posiadania zwierzàt domowych i egzotycznych, 
3) u˝ywania rowerów, wózków inwalidzkich, 
4) u˝ywania sprz´tu p∏ywajàcego dla w∏asnych potrzeb, 
5) posiadania pasiek do 5 uli. 

4. OdpowiedzialnoÊcià PZU SA obj´te sà roszczenia doty-
czàce szkód powsta∏ych ze zdarzeƒ zaistnia∏ych w okresie
trwania ubezpieczenia, choçby poszkodowani (uprawnie-
ni) zg∏osili je po tym okresie, jednak˝e przed up∏ywem ter-
minu przedawnienia. 

5. Ubezpieczeniem obj´ta jest odpowiedzialnoÊç cywilna za
szkody wyrzàdzone na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI

§ 6

PZU SA nie odpowiada za szkody: 
1) wyrzàdzone umyÊlnie, 
2) wyrzàdzone osobom bliskim ubezpieczonego lub pomo-

cy domowej podczas wykonywania powierzonych czyn-
noÊci w gospodarstwie domowym, 

3) wyrzàdzone przez osoby b´dàce w stanie nietrzeêwoÊci
lub b´dàce pod wp∏ywem narkotyków lub podobnie dzia-
∏ajàcych Êrodków, 

4) wynikajàce z wykonywania zawodu lub prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

5) wyrzàdzone przez zwierz´ta hodowlane z zastrze˝e-
niem § 5 ust. 3 pkt 5, 

6) za które przys∏uguje odszkodowanie z innych ubezpie-
czeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej, w tym obowiàzkowych,
które ubezpieczony mia∏ obowiàzek zawrzeç, 

7) z tytu∏u posiadania broni palnej lub wyczynowego upra-
wiania sportów, 

8) wynik∏e z przeniesienia chorób zakaênych, 
9) powsta∏e w nast´pstwie dzia∏aƒ wojennych, aktów sabo-

ta˝u, terroryzmu, strajków, niepokojów spo∏ecznych, 
10) wyrzàdzone w Êrodowisku przez jego zanieczyszczenie

oraz w drzewostanie lasów i parków, 

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej osób w ˝yciu prywatnym
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11) polegajàce na zniszczeniu, zagini´ciu lub kradzie˝y gotówki, dzie∏
sztuki, bi˝uterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, pa-
pierów wartoÊciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, noÊników
danych oraz zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, 

12) powsta∏e wskutek oddzia∏ywania energii jàdrowej i zanieczyszcze-
nia radioaktywnego, 

13) powsta∏e wskutek powolnego dzia∏ania czynnika termicznego, che-
micznego, biologicznego lub innego czynnika podobnie dzia∏ajà-
cego, 

14) polegajàce na zap∏acie wszelkiego rodzaju kar pieni´˝nych, grzy-
wien sàdowych i kar administracyjnych, podatków, nale˝noÊci pu-
blicznoprawnych, 

15) zwiàzane z naruszeniem dóbr osobistych innych ni˝ wymienionych
w § 5 ust. 1 oraz praw w∏asnoÊci intelektualnych, 

16) za szkody rzeczowe powsta∏e w mieniu, z którego ubezpieczony
korzysta∏ na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, u˝ytkowania,
przechowania lub innej podobnej formy (np. leasingu). 

SUMA GWARANCYJNA

§ 7

1. Suma gwarancyjna okreÊlona w deklaracji przystàpienia do umowy
grupowego ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
PZU SA za szkody powsta∏e ze wszystkich zdarzeƒ w okresie ubez-
pieczenia. 

2. PZU SA nie odpowiada za szkody, które ∏àcznie z jednego zdarzenia
nie przekraczajà 100 z∏otych (franszyza integralna). 

3. Ka˝dorazowa wyp∏ata odszkodowania lub kosztów wymienionych
w ust. 4 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wyp∏aconà
kwot´. 

4. W ramach sumy gwarancyjnej PZU SA jest obowiàzany do: 
1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych za

zgodà PZU SA w celu ustalenia okolicznoÊci lub rozmiaru szkody, 
2) zwrotu uzasadnionych okolicznoÊciami danego zdarzenia nie-

zb´dnych kosztów, majàcych na celu zapobie˝enie zwi´kszaniu
si´ szkody, 

3) pokrycia niezb´dnych kosztów sàdowej obrony przed roszcze-
niem osoby trzeciej, w sporze prowadzonym w porozumieniu
z PZU SA, 

4) pokrycia kosztów post´powania pojednawczego, prowadzonego
w zwiàzku ze zg∏oszonymi roszczeniami odszkodowawczymi,
o ile PZU SA wyrazi∏ na to zgod´. 

PRZYSTÑPIENIE DO UMOWY

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA.

CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ. 

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA. 

§ 8

1. Przystàpienie do umowy grupowego ubezpieczenia nast´puje
z chwilà wype∏nienia i podpisania deklaracji przystàpienia oraz op∏a-
cenia sk∏adki. 

2. Deklaracja stanowi dowód obj´cia ubezpieczonego ochronà ubez-
pieczeniowà z umowy grupowego ubezpieczenia. 

§ 9

1. OdpowiedzialnoÊç PZU SA rozpoczyna si´ dnia nast´pnego po przy-
stàpieniu ubezpieczonego do umowy grupowego ubezpieczenia. 

2. Okres ubezpieczenia trwa 1 rok. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa mo˝e ulec przed∏u˝eniu na kolejne rocz-

ne okresy. 

§ 10

1. Sk∏adka ubezpieczeniowa uzale˝niona jest od wysokoÊci sumy gwa-
rancyjnej.

2. Sk∏adk´ op∏aca si´ jednorazowo w dniu z∏o˝enia deklaracji lub naj-
póêniej w dniu poprzedzajàcym rozpocz´cie kolejnego rocznego
okresu ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, o którym mowa w §
9 ust. 3. Zap∏ata sk∏adki nast´puje w formie gotówkowej lub w formie
bezgotówkowej.

3. Sk∏adka nie podlega indeksacji.

§ 11

Ochrona ubezpieczeniowa ustaje: 
1) z up∏ywem terminu okreÊlonego w deklaracji z zastrze˝eniem po-

stanowieƒ § 9 ust. 3,
2) w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej, 

3) w przypadku odstàpienia ubezpieczonego od umowy – od dnia
odstàpienia, 

4) w przypadku wypowiedzenia umowy przez ubezpieczonego lub
PZU SA – z up∏ywem okresu wypowiedzenia. 

§ 12

1. Zarówno ubezpieczajàcy jak i ubezpieczony mogà odstàpiç od umo-
wy grupowego ubezpieczenia, je˝eli umowa zawarta jest na okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy. 

2. Odstàpienie od umowy grupowego ubezpieczenia przez ubezpie-
czonego mo˝e byç dokonane najpóêniej w terminie 30 dni od daty
przystàpienia. 

3. Odstàpienie przez ubezpieczajàcego w przypadku gdy jest on przed-
si´biorcà mo˝e byç dokonane w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy grupowego ubezpieczenia. 

4. PZU SA przys∏uguje sk∏adka za okres, w którym udziela∏ ochrony
ubezpieczeniowej. 

§ 13

Ubezpieczony i PZU SA mo˝e w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty od-
szkodowania albo od daty dor´czenia odmowy wyp∏aty odszkodowania
wypowiedzieç umow´ grupowego ubezpieczenia z zachowaniem mie-
si´cznego okresu wypowiedzenia. 

§ 14

1. W przypadkach, o których mowa w § 12 i § 13 PZU SA dokonuje
zwrotu sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

2. Przy dokonywaniu zwrotu sk∏adki potràca si´ z tytu∏u poniesionych
kosztów kwot´ stanowiàcà 15% (pi´tnaÊcie procent) sk∏adki op∏aco-
nej. Potràcenie nie nast´puje je˝eli umow´ grupowego ubezpiecze-
nia wypowiedzia∏ PZU SA.

3. Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje, je˝eli w okresie ubezpieczenia zaist-
nia∏o zdarzenie, w zwiàzku z którym PZU SA wyp∏aci∏ odszkodowa-
nie lub zobowiàzany jest do wyp∏aty odszkodowania. 

ZAWIADOMIENIA I OÂWIADCZENIA

§ 15

W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony obowiàzany
jest niezw∏ocznie, najpóêniej w ciàgu 14 dni od powzi´cia wiadomoÊci,
zawiadomiç PZU SA o ka˝dej zmianie okolicznoÊci, o które PZU SA za-
pytywa∏ w deklaracji przystàpienia do umowy grupowego ubezpieczenia. 

§ 16

1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia ubezpieczajàcego lub ubezpieczone-
go powinny byç sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem lub przes∏ane
listem poleconym. 

2. Je˝eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zmieni∏ adres zamieszkania
i nie zawiadomi∏ o tym PZU SA, skierowane pod ostatni znany adres
zamieszkania ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego pismo PZU SA
wywiera skutki prawne od chwili, w której by∏oby dor´czone, gdyby
ubezpieczajàcy lub ubezpieczony nie zmieni∏ adresu zamieszkania. 

POST¢POWANIE W RAZIE POWSTANIA SZKODY

§ 17

1. W razie zajÊcia zdarzenia, które mo˝e spowodowaç roszczenia ze
strony poszkodowanego, ubezpieczony obowiàzany jest w miar´
mo˝liwoÊci zapobiec zwi´kszeniu si´ szkody oraz staraç si´ o usta-
lenie okolicznoÊci wypadku. 

2. Ubezpieczony obowiàzany jest w terminie 7 dni od powzi´cia wiado-
moÊci zawiadomiç o szkodzie PZU SA i stosowaç si´ do jego zale-
ceƒ. 

3. W razie zg∏oszenia do ubezpieczonego roszczenia o odszkodowa-
nie, ubezpieczony jest obowiàzany bezzw∏ocznie – najpóêniej w ter-
minie 7 dni powiadomiç PZU SA.

4. Ubezpieczony jest obowiàzany udzieliç PZU SA wszelkich wyja-
Ênieƒ, dostarczyç dost´pne mu dowody potrzebne do ustalenia oko-
licznoÊci wypadku i rozmiaru szkody oraz umo˝liwiç przeprowadze-
nie post´powania wyjaÊniajàcego. 

5. Je˝eli przeciwko ubezpieczonemu lub sprawcy szkody poszkodowa-
ny wystàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog´ sàdowà, ubez-
pieczony obowiàzany jest bezzw∏ocznie – najpóêniej w terminie
7 dni od otrzymania pozwu zawiadomiç o tym PZU SA. Na ˝àdanie
PZU SA ubezpieczony obowiàzany jest udzieliç pe∏nomocnictwa
procesowego wskazanej przez PZU SA osobie. 
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6. Ubezpieczony jest obowiàzany dostarczyç PZU SA orzeczenie sàdu
w terminie umo˝liwiajàcym zaj´cie stanowiska co do wniesienia
Êrodka odwo∏awczego. 

7. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia o na-
prawienie szkody, które jest obj´te ubezpieczeniem, nie ma skutków
prawnych wzgl´dem PZU SA, je˝eli PZU SA nie wyrazi∏ na to
uprzedniej zgody. 

8. Je˝eli ubezpieczony z winy umyÊlnej lub w wyniku ra˝àcego niedbal-
stwa nie dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków okreÊlonych w ust.
1–6, a ma to wp∏yw na rozmiar szkody, PZU SA mo˝e zmniejszyç
odszkodowanie, a nawet odmówiç wyp∏aty odszkodowania. 

USTALENIE I WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

ORAZ OBOWIÑZKI INFORMACYJNE PZU SA

§ 18

PZU SA wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia,
ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdowego. 

§ 19

1. PZU SA wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia zawiadomienia o szkodzie. 

2. Gdyby wyjaÊnienie w terminie okreÊlonym w ust. 1 okolicznoÊci ko-
niecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU SA albo wysokoÊci
odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie wyp∏aca si´
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej staran-
noÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bez-
spornà cz´Êç odszkodowania PZU SA wyp∏aca w terminie okreÊlo-
nym w ust. 1. 

3. Je˝eli tytu∏em odszkodowania przys∏ugujà poszkodowanemu zarów-
no Êwiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja je z obo-
wiàzujàcej sumy gwarancyjnej w nast´pujàcej kolejnoÊci: 
1) Êwiadczenie jednorazowe, 
2) renty czasowe, 
3) renty do˝ywotnie. 

4. PZU SA jest zobowiàzany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia losowego ob-

j´tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpie-
czajàcego i ubezpieczonego oraz przeprowadzenia post´powa-
nia dotyczàcego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasad-
noÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania, a tak˝e
do poinformowania pisemnie lub drogà elektronicznà ubezpie-
czajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odszkodowa-
nia, 

2) je˝eli w terminach okreÊlonych w ust. 1 i 2 nie wyp∏aci odszkodo-
wania, do zawiadomienia pisemnie osoby zg∏aszajàcej roszcze-
nie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏o-
Êci lub cz´Êci, a tak˝e do wyp∏acenia bezspornej cz´Êci odszko-
dowania, 

3) je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wy-
sokoÊci, ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu, do poinformo-
wania o tym pisemnie osoby wyst´pujàcej z roszczeniem, w ter-
minach, o których mowa w ust. 1 i 2 wskazujàc na okolicznoÊci
oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êcio-
wà odmow´ wyp∏aty odszkodowania – informacja ta powinna za-
wieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze
sàdowej, 

4) do udost´pniania osobom, o których mowa w pkt. 1, informacji
i dokumentów, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci
PZU SA i wysokoÊci odszkodowania; osoby te majà prawo wglà-
du do akt szkodowych i sporzàdzania na swój koszt odpisów lub
kserokopii dokumentów akt szkodowych, 

5) na ˝àdanie ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub poszkodowa-
nego do udost´pniania posiadanych przez siebie informacji zwià-
zanych z wypadkiem lub zdarzeniem b´dàcym podstawà ustalenia
odpowiedzialnoÊci PZU SA oraz ustalenia okolicznoÊci wypadków
i zdarzeƒ losowych, jak równie˝ wysokoÊci odszkodowania. 

5. Ubezpieczajàcemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przy-
s∏uguje prawo do wniesienia pisemnej skargi bàdê za˝alenia, doty-
czàcej realizacji przez PZU SA umowy ubezpieczenia; adresatem
skargi, w∏aÊciwym do jej rozpatrzenia, jest osoba kierujàca jednost-
kà organizacyjnà, której dzia∏ania skarga lub za˝alenie dotyczy. PZU
SA udziela odpowiedzi na skarg´ lub za˝alenie na piÊmie, w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub za˝alenia. 

PRZEJÂCIE ROSZCZE¡ NA PZU SA 

§ 20

1. Je˝eli w zwiàzku ze szkodà, za którà PZU SA wyp∏aci∏ odszkodowa-
nie, przys∏uguje ubezpieczonemu roszczenie o odszkodowanie od
osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkod´, roszczenie to z dniem
zap∏aty przechodzi na PZU SA do wysokoÊci wyp∏aconego odszko-
dowania. Je˝eli PZU SA pokrywa tylko cz´Êç szkody, ubezpieczone-
mu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia
roszczeƒ przed PZU SA.

2. Nie przechodzi na PZU SA roszczenie ubezpieczonego przeciwko
osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodar-
stwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoÊç. 

3. Na ˝àdanie PZU SA ubezpieczony obowiàzany jest udzieliç pomocy
przy dochodzeniu roszczenia od osoby trzeciej, dostarczajàc infor-
macje oraz dokumenty niezb´dne do ich dochodzenia. 

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 21

1. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na
wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej, albo przed
sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego albo sie-
dziby ubezpieczajàcego. 

2. Warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 roku i majà zastosowanie do umów zawie-
ranych od tej daty.
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PREZES ZARZÑDU PZU SA              WICEPREZES ZARZÑDU PZU SA

Cezary Stypu∏kowski                                 Piotr Kowalczewski

POSTANOWIENIA ODMIENNE

od Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym zatwierdzonych Uchwałą Zarządu PZU 
S.A Nr UZ/189/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r., zmienionych Uchwa-
łą Zarządu PZU S.A Nr UZ/448/2003 z dnia 7 października 2003r. 
i Uchwałą Zarządu PZU S.A Nr UZ/625/2003 z dnia 19 grudnia 2003r., 
zwanych dalej „OWU”.

Strony zgodnie oświadczają, iż § 10 OWU otrzymuje brzmienie:
 

„§10

1. Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od wysokości sumy gwa-
rancyjnej.

2. Składkę opłaca się jednorazowo w dniu złożenia deklaracji, a w przy-
padku, o którym mowa w § 9 ust.3, najpóźniej w terminie dwóch dni 
roboczych przypadających po upływie dotychczasowego okresu 
ubezpieczenia, przy czym oświadczenie ubezpieczonego o przedłu-
żeniu ochrony ubezpieczeniowej na kolejny roczny okres ubezpie-
czenia nie może być złożone później niż ostatniego dnia dotychcza-
sowego okresu ubezpieczenia. Zapłata składki następuje w formie 
gotówkowej lub bezgotówkowej.

3. Składka nie podlega indeksacji.”
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