
POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB ODMIENNE DO OGÓLNYCH 
WARUNKÓW UBEZPIECZENIA PZU NNW

ustalonych uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. oraz uchwałą Zarządu PZU SA  
nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., zwanych dalej „OWU”:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,  
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

1.  Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU, Strony postanawiają, że w umo-
wie ubezpieczenia:
1)  § 1 OWU otrzymuje brzmienie:

„§ 1
1.  Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW, zwane dalej „OWU”, 

mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwaną dalej 
„PZU SA”, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jed-
nostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi. 

2.  Na wniosek ubezpieczającego i po zapłacie dodatkowej 
składki ubezpieczeniowej, umowa ubezpieczenia może zostać 
rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenie: OC rowerzysty, 
casco roweru lub bagażu podróżnego, poprzez włączenie  
do tej umowy wybranych przez ubezpieczającego niżej wy-
mienionych klauzul, stanowiących załączniki nr 2–4 do OWU:
1)  klauzula nr 2 – ubezpieczenie OC rowerzysty;
2)  klauzula nr 3 – ubezpieczenie casco roweru;
3)  klauzula nr 4 – ubezpieczenie bagażu podróżnego.

3.  OWU mają również zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się 
na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa. Językiem stosowanym przez PZU SA w rela-
cjach z konsumentem jest język polski.”;

2)  w § 4 OWU:
a)  pkt 19, 25, 29, 30, 38–39, 43–44, 53, 56, 67 i 70 – nie mają 

zastosowania,
b)  pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10)  dokument ubezpieczenia – polisę, certyfikat lub inny 
dokument potwierdzający zawarcie umowy  
ubezpieczenia;”,

c)  pkt 52 otrzymuje brzmienie:
„52)  rekreacyjne uprawianie sportu – formę aktywności

fizycznej, której celem jest wypoczynek lub odnowa sił 
psychofizycznych, wykonywaną w czasie wolnym od obo-
wiązków zawodowych lub szkolnych; obejmuje również 
udział w zajęciach sportowych organizowanych przez pra-
codawcę podczas wyjazdów integracyjno-szkoleniowych;”,

d)  pkt 63 otrzymuje brzmienie:
„63)  ubezpieczonego – 

a)  w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków – 
–  osoba fizyczna imiennie wskazana w dokumencie 

ubezpieczenia, oraz 
–  za opłatą dodatkowej składki, dziecko podróżujące 

na rowerze z ubezpieczonym tj. z osobą fizyczną 
imiennie wskazaną w dokumencie ubezpieczenia, 
w przymocowanej do roweru przyczepce rowero-
wej służącej do przewozu dzieci, przymocowanym 
do roweru holu rowerowym lub w zamontowanym 
na rowerze foteliku rowerowym, 

b)  w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
– osoba fizyczna imiennie wskazana w dokumencie
ubezpieczenia,

c)  w zakresie ubezpieczenia casco roweru – właściciel
roweru wskazany w dokumencie ubezpieczenia,

d)  w zakresie ubezpieczenia bagażu – osoba fizyczna
imiennie wskazana w dokumencie ubezpieczenia;

e)  pkt 83 otrzymuje brzmienie:
„83)  wypadek ubezpieczeniowy – 

a)  nieszczęśliwy wypadek, 

b)  atak epilepsji, 
c)  omdlenie z przyczyny innej niż choroba przewlekła, 
zaistniałe u ubezpieczonego podczas użytkowania 
roweru, a w przypadku, gdy ubezpieczenie obejmuje 
dziecko podróżujące na rowerze z ubezpieczonym 
w przymocowanej do roweru przyczepce rowerowej 
służącej do przewozu dzieci, przymocowanym do 
roweru holu rowerowym lub w zamontowanym na 
rowerze foteliku rowerowym – zaistniałe u dziecka, 
kiedy podczas użytkowania roweru przez ubezpieczo-
nego znajdowało się w przyczepce rowerowej służącej 
do przewozu dzieci, przymocowanym do roweru holu 
rowerowym lub w zamontowanym na rowerze foteliku 
rowerowym;”, 

f)  w pkt 86 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 87 
i 88 w brzmieniu:
„87)  rower – wskazany w dokumencie ubezpieczenia pojazd 

jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni 
rowerzysty; w rozumieniu OWU za rower uważa się także 
rower z napędem elektrycznym.;

„88)  kradzież – przez kradzież rozumie się zabór cudzego 
mienia w celu przywłaszczenia, w tym kradzież 
z włamaniem. Przez kradzież z włamaniem rozumie się 
zabór cudzego mienia w celu przewłaszczenia, którego 
sprawca dokonał z pomieszczenia gospodarczego, 
pomieszczenia garażowego, domu lub mieszkania,  
po usunięciu – przy użyciu siły lub narzędzi – zabezpie-
czeń, pozostawiając ślady na tych zabezpieczeniach 
stanowiące dowód użycia siły lub narzędzi, lub po 
otwarciu zabezpieczeń kluczem oryginalnym lub innym 
urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez 
kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub 
z pojazdu samochodowego albo w wyniku rabunku, tj. 
z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natych-
miastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do 
nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przy-
właszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń 
otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec 
osób małoletnich, niedołężnych ze względu na podeszły 
wiek lub nie w pełni sprawnych.”.

3)  § 5 OWU otrzymują brzmienie:

„§ 5
PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków ubezpie-
czeniowych, które zaszły podczas użytkowania roweru w okresie 
ubezpieczenia na terytorium całego świata, zastrzeżeniem § 3 
ust. 4 klauzuli nr 2 do OWU ubezpieczenie OC rowerzysty, § 3 
ust. 9 klauzuli nr 3 do OWU ubezpieczenie casco roweru, §4 ust. 3 
klauzuli nr 4 do OWU ubezpieczenie bagażu podróżnego.

4)  § 6 OWU nie ma zastosowania;

5)  § 7 OWU – § 9 OWU otrzymują brzmienie:

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 7
Przedmiotem umowy ubezpieczenia są następstwa wypadku  
ubezpieczeniowego.

§ 8
1.  Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

1)  następstwa nieszczęśliwego wypadku; 



2)  następstwa ataku epilepsji i następstwa omdlenia z przy-
czyny innej niż choroba przewlekła, jeżeli w wyniku tego 
ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała; 

2.  Ubezpieczonemu przysługują świadczenia o których
mowa w § 10 ust. 3.

§ 9
Ubezpieczonemu przysługują świadczenia o których mowa 
w § 10 ust. 3.”;

6)  po § 9 OWU w nazwie tytułu skreśla się wyraz: „PODSTAWOWE”;

7)  w § 10:
a)  ust. 1 i 2 OWU nie mają zastosowania,
b)  w ust. 3:
– wyrazy „Dla umowy ubezpieczenia PZU Rowerzysta – zakres 
świadczeń podstawowych obejmuje:” zastępuje się wyrazami: 
„Zakres świadczeń obejmuje:”,

c)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3)  zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych;”;

8)  skreśla się tytuł po § 10 OWU;

 9)  § 11 OWU i § 12 OWU nie mają zastosowania;

10)  po § 12 OWU w tytule skreśla się słowo: „PODSTAWOWYCH”;

11)  § 13 OWU – § 20 OWU otrzymują brzmienie:

„§ 13 
1.  Jeżeli w następstwie:

1)  nieszczęśliwego wypadku; 
2)  obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo 

omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, 
nastąpi śmierć ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadcze-
nie z tego tytułu w wysokości 20.000 zł. 

2.  Świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie 
później niż w okresie 24 miesięcy od dnia zajścia wypad-
ku ubezpieczeniowego.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU TRWAŁEGO USZCZERBKU  
NA ZDROWIU

§ 14
1.  Jeżeli w następstwie:

1)  nieszczęśliwego wypadku; 
2)  obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo 

omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła; 
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 w umowie ubezpieczenia. 

2.  Świadczenie przysługuje, jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu 
nastąpił nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia zajścia 
wypadku ubezpieczeniowego.”; 

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

§ 15
1.  PZU SA dokonuje zwrotu kosztów leczenia do wysokości 

2.000 zł.
2.  Do ustalenia wysokości i zasadności świadczenia zastosowa-

nie mają zasady zawarte w §23.

DIETA SZPITALNA

§ 16
1.  Zakres ubezpieczenia obejmuje dietę szpitalną w kwocie 

40 zł za każdy dzień hospitalizacji, przez okres maksymalnie 
30 dni, z tytułu każdego nieszczęśliwego wypadku zaistniałe-
go w okresie ubezpieczenia.

2.  Do ustalenia zasadności świadczenia stosuje się zapisy 
§26.

ZWROT KOSZTÓW NABYCIA PRZEDMIOTÓW 
ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH 

§ 17
1.  Jeżeli w następstwie:

1)  nieszczęśliwego wypadku; 
2)  obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo 

omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła; 
ubezpieczony poniósł koszty nabycia przedmiotów ortope-
dycznych i środków pomocniczych, PZU SA zwraca te koszty 
do wysokości 3.000 zł, pod warunkiem, że konieczność naby-
cia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od 
dnia zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego.

2.  Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowo-
dów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksy-
malnie jednak do wysokości limitu ustalonego w ust. 1.

3.  Zwrot kosztów poniesionych poza granicami RP następuje 
na terytorium RP w złotych polskich według średniego kursu 
NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.

ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERYTORIUM RP

§ 18
1.  Jeżeli w następstwie:

1)  nieszczęśliwego wypadku; 
2)  obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo 

omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła; 
ubezpieczony poniósł koszty przeszkolenia zawodowego 
osób niepełnosprawnych na terytorium RP, PZU SA zwraca 
te koszty do wysokości 3.000 zł, pod warunkiem , że koniecz-
ność przeszkolenia zawodowego ubezpieczonego powstała 
nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia 
zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego.

2.  Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów 
ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie 
jednak do wysokości limitu ustalonego w ust. 1. Zwrot kosztów
przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na te-
rytorium RP nie ma zastosowania do ubezpieczonego dziecka 
podróżującego na rowerze z ubezpieczonym w przymocowa-
nej do roweru przyczepce rowerowej służącej do przewozu 
dzieci, w przymocowanym do roweru holu rowerowym lub 
w zamontowanym na rowerze foteliku rowerowym.

ŚWIADCZENIE ZA LECZENIE UCIĄŻLIWE 

§ 19 
1.  Jeżeli w następstwie: 

1)  nieszczęśliwego wypadku; 
2)  obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo 

omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
ubezpieczony był leczony i leczenie to było leczeniem uciąż-
liwym, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
PZU SA wypłaca świadczenie w wysokości 200 zł. 

2.  Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie za 
leczenie uciążliwe z tytułu zajścia jednego wypadku 
ubezpieczeniowego.

ZWROT KOSZTÓW TRANSPORTU ZWŁOK OD MIEJSCA ZGONU 
DO MIEJSCA POCHÓWKU W RP 

§ 20 
1.  Jeżeli w następstwie: 

1)  nieszczęśliwego wypadku; 
2)  obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo 

omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła; 
nastąpi śmierć ubezpieczonego poza granicami RP, PZU SA 
zwraca udokumentowane koszty transportu zwłok, tj. kosz-
tów organizacji i transportu zwłok, kosztów usług zakładów 
pogrzebowych polegających na przygotowaniu zwłok  
do transportu, kremacji, kosztów zakupu trumny lub urny  
– od miejsca zgonu do miejsca pochówku w RP, do wysoko-
ści 10.000 zł.
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2.  Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowo-
dów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksy-
malnie jednak do wysokości limitu ustalonegow ust. 1 .”;

12)  w § 21 OWU:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Usługi assistance, o których mowa w pkt 1–8, są świadczone 
przez Centrum Pomocy na terytorium RP w związku zaistnie-
niem: nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych 
wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż 
choroba przewlekła.”

b)  ust. 2 pkt 7 i 8 nie ma zastosowania;

13)  skreśla się tytuły po § 21 OWU;

14)  § 22 OWU nie ma zastosowania;

15)  w § 23 ust. 1 pkt lit. b OWU oraz ust. 4 OWU nie mają 
zastosowania;

16)  §24 OWU i §25 OWU nie mają zastosowania;

17)   w §26:
a)  ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania,
b)  w ust. 1 wyrazy: „przez okres 60 dni” zastępuje się wyrazami: 

„przez okres 30 dni”,
c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Dieta szpitalna wypłacana jest w wysokości ustalonej 
w §16 ust. 1.”

18)  §27 OWU – § 41 OWU nie mają zastosowania;

19)  w § 42 OWU:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Sumy ubezpieczenia oraz limity dla świadczeń ustalone 
są w umowie ubezpieczenia.

b)  ust. 3, 5 i 6 nie ma zastosowania;

20)  w § 43 OWU:
a)  ust. 1:

–  pkt 4, pkt 13 oraz pkt 15 nie mają zastosowania,
–  w pkt 5 wykreśla się wyrazy: „albo umowa zawierana jest 

na rachunek kandydatów na kierowców odbywających 
kursy nauki jazdy i wypadek ubezpieczeniowy zaszedł 
wyłącznie w trakcie zorganizowanego kursu nauki jazdy 
lub egzaminu na prawo jazdy”

b)  pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14)  na skutek wyczynowego uprawiania sportu oraz na 

skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka;”
c)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona za następstwa 
chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które wy-
stępują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących przyczynę zajścia 
nieszczęśliwego wypadku, przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy następstw obrażeń ciała powstałych wskutek ataku 
epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba prze-
wlekła. Odpowiedzialność PZU SA jest również wyłączona 
za fakt wystąpienia chorób lub stanów chorobowych, nawet 
takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących 
przyczynę zajścia nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli choroba 
lub stan chorobowy nie objęty odpowiedzialnością PZU SA 
miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku, tj. przy-
czyną nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak 
i przyczyna zewnętrzna, odpowiedzialność PZU SA obejmuje 
uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, które są na-
stępstwem przyczyny zewnętrznej, chyba że nie można usta-
lić, jakie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia są wyłącznie 
następstwem działania przyczyny zewnętrznej; w takim 
przypadku przyjmuje się, że uszkodzenia ciała lub rozstrój 
zdrowia są następstwem działania przyczyny zewnętrznej.”,

d)  ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1)  w związku lub w następstwie okoliczności, o których 

mowa w ust. 1;

2)  w następstwie chorób lub stanów chorobowych nawet 
takich, które występują nagle lub zostały ujawnione do-
piero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub stano-
wiących przyczynę zajścia nieszczęśliwego wypadku, przy 
czym wyłączenie to nie dotyczy obrażeń ciała powstałych 
wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej 
niż choroba przewlekła.”;

21)  § 47 – § 49 OWU otrzymują brzmienie:

 „§ 47
1.  Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. 
2.  W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 

ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć ubezpieczonemu 
OWU na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego na innym trwa-
łym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której 
okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być 
doręczone ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną 
ubezpieczeniową. Przekazanie OWU na trwałym nośniku 
wymaga uprzedniej zgody ubezpieczonego. Na żądanie 
PZU SA ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód 
wykonania tej powinności.

§ 48 
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2– 3, Odpowiedzialność PZU SA rozpo-

czyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubez-
pieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po 
zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, 
chyba że umówiono się inaczej.

2.  Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym 
rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający przed 
dniem, w którym powinna zostać zapłacona składka ubez-
pieczeniowa lub jej pierwsza rata, odpowiedzialność PZU SA 
rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia 
jako początek okresu ubezpieczenia.

3.  Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym 
rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający po dniu, 
w którym powinna zostać zapłacona składka ubezpieczenio-
wa lub jej pierwsza rata, a składka ubezpieczeniowa lub jej 
pierwsza rata nie została zapłacona do dnia poprzedzającego 
pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia 
ulega rozwiązaniu z tym dniem.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 49
1.  Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania odpo-

wiedzialności PZU SA na podstawie taryfy składek obowiązu-
jącej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2.  Składkę ubezpieczeniową ustala się w zależności od:
1)  sumy ubezpieczenia,
2)  zakresu ubezpieczenia,
3)  zakresu terytorialnego.”.

22)  § 50 OWU i § 51 OWU nie mają zastosowania;

23)  § 52 OWU otrzymuje brzmienie:

„§ 52
1.  Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę ubez-

pieczeniową jednorazowo albo w dwóch ratach. Terminy 
płatności poszczególnych rat składki ubezpieczeniowej 
ustala się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

2.  W przypadku umowy direct i umowy na odległość termin 
płatności składki ubezpieczeniowej ustala się na dzień przy-
padający najpóźniej przed dniem rozpoczęcia wskazanego 
w tej umowie okresu ubezpieczenia.

3.  Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie 
bezgotówkowej. 

4.  Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki 
ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie bezgotów-
kowej, za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 
bankowego PZU SA pełną kwotą składki ubezpieczeniowej 
albo raty składki ubezpieczeniowej.

5.  Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.”;

3801 102 102 Opłata zgodna z taryfą operatora



24)  § 53 OWU nie ma zastosowania;

25)  w § 55 OWU:
a)  ust. 1 w pkt 8 lit. a i c oraz ust. 4 i 5 nie mają zastosowania, 
b)  w ust. 3 skreśla się wyrazy: „z zastrzeżeniem ust. 4”; 
c)  ust. 4 i 5 nie mają zastosowania.

26)  w § 58 ust. 1 pkt 2 lit. c i f OWU nie mają zastosowania;

27)  w § 61 ust. 2 skreśla się wyrazy: „lub ustalenie faktu wystąpienia 
wypadku ubezpieczeniowego”;

28)  w § 62 ust. 2 OWU nie ma zastosowania;

29)  w § 63 w ust. 3 OWU skreśla się wyrazy „z wyjątkiem § 28 ust. 1 
lit. b”;

30)  § 65 OWU otrzymuje brzmienie:

„§ 65
Jeżeli ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową  
na podstawie kilku umów ubezpieczenia następstw nieszczęśli-
wych wypadków zawartych z PZU SA, świadczenia przysługują 
z każdej umowy, jednak zwrot kosztów nabycia przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, zwrot kosztów prze-
szkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium 
RP, zwrot kosztów leczenia, następuje do wysokości rzeczywi-
stych udowodnionych kosztów, maksymalnie jednak  
do wysokości limitów określonych w OWU.”; 

31)  w § 66 w ust. 2 OWU skreśla się wyrazy „§ 32, § 33, 37 ust. 2, § 38 
ust. 2, § 41”;

32)  klauzula nr 1 do OWU – ubezpieczenie szpitalne nie ma  
zastosowania;

33)   w klauzuli nr 2 do OWU – ubezpieczenie OC rowerzysty:
a)  w § 1 skreśla się wyrazy: „PZU Rowerzysta”,
b)  §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.  Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna 

ubezpieczonego za szkody, powstałe na terytorium RP. 
Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniem może być 
objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody 
powstałe również na terytorium całego świata.”,

c)  w §4 ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie:
„1.  Suma gwarancyjna wynosi 100.000 zł. 
2.  Suma gwarancyjna określona w ust. 1 stanowi górną 

granicę odpowiedzialności PZU SA za wszystkie szkody 
wyrządzone przez ubezpieczonego, o których mowa w § 2 
ust. 1 i 2, w okresie ubezpieczenia.”;

34)  w klauzuli nr 3 do OWU – ubezpieczenie casco roweru:
a)  w § 1 skreśla się wyrazy: „PZU Rowerzysta”,
b)  §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„rower – wskazany w dokumencie ubezpieczenia pojazd 
jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni rowe-
rzysty; w rozumieniu OWU za rower uważa się także rower 
z napędem elektrycznym;” 

c)  §3 otrzymuje brzmienie: 

„PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§3
1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest rower wraz:

1)  z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały, 
w czasie jego przechowywania lub użytkowania przez 
ubezpieczonego, lub

2)  ze wskazanym w dokumencie ubezpieczenia wypo-
sażeniem służącym do przewozu dzieci w postaci 
przymocowanej do roweru przyczepki rowerowej, 
przymocowanego do roweru holu rowerowego lub 
zamontowanym na rowerze foteliku rowerowym, 
w czasie jego przechowywania lub użytkowania 
przez ubezpieczonego.

2.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające 
na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź 

jego wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub wy-
posażenia służącego do przewozu dzieci, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, , wskutek:
1)  ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, 

lawiny, uderzenia pioruna, zapadania lub usuwania 
się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego;

2)  akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami wymienio-
nymi w pkt 1;

3)  wypadku;
4)  rabunku;
5)  kradzieży, z zastrzeżeniem ust. 3 –6. 

3.  Z zastrzeżeniem ust. 6, PZU SA odpowiada za kradzież 
jedynie wówczas, gdy rower wraz z jego wyposażeniem, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub wraz z wyposażeniem słu-
żącym do przewozu dzieci, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
był przypięty przez ubezpieczonego w sposób stabilny za 
pomocą zabezpieczenia przeciwkradzieżowego określone-
go w tabeli nr 1. Przy czym rodzaj zabezpieczenia przeciw-
kradzieżowego jest uzależniony od wartości roweru;

Tabela nr 1:

Wartość roweru w złotych 
na dzień zawarcia umowy 
ubezpieczenia

Rodzaj zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowego

1 – 3 000

•  zapięcia na linkę stalową, 
spiralną, pancerną lub 

•  łańcuchy z zamkiem lub
•  zapięcia kabłąkowe (szeklowe) 

z zamkiem lub
•  zabezpieczenia składane

3 001 – 25 000

•  łańcuchy z utwardzanej stali 
o grubości min. 8 mm z zam-
kiem lub 

•  zapięcia kabłąkowe (sze-
klowe) ze stali z podwójnie 
blokowanym zamkiem ze stali 
specjalnie hartowanej lub 

•  zabezpieczenia składane 
o grubości min. 5 mm

4.  PZU SA odpowiada za kradzież z włamaniem jedynie 
wówczas, gdy kradzież z włamaniem roweru wraz z jego 
wyposażeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub wraz 
z wyposażeniem służącym do przewozu dzieci, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, nastąpiła z pomieszczenia gospodar-
czego, pomieszczenia garażowego, domu lub mieszkania, 
gdzie drzwi zewnętrzne do tego pomieszczenia, domu lub 
mieszkania były zamknięte co najmniej na jeden zamek 
wielozastawkowy lub na jedną kłódkę wielozastawko-
wą; za równorzędne zamknięcie drzwi lub bramy do 
pomieszczenia garażowego lub garażu uznaje się także 
elektroniczny system zamykania bramy.

5.  Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia casco 
roweru może zostać zawarta jedynie w ciągu 13 miesięcy 
licząc od dnia zakupu nowego roweru w sklepie rowero-
wym. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona 
o szkody wyrządzone w wyposażeniu, o którym  
mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w wyposażeniu służącym  
do przewozu dzieci, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, je-
dynie w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia zakupu roweru 
w sklepie rowerowym i pod warunkiem dodania skanu 
dowodu zakupu tego wyposażenia w systemie www.bez-
piecznie-rowerem.pl. Warunku ubezpieczenia w ciągu 
13 miesięcy od dnia zakupu nie stosuje się w przypadku 
umowy ubezpieczenia zawieranej w zakresie casco  
roweru na kolejne okresy ubezpieczenia (kontynuacja  
ubezpieczenia).

6.  PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków 
ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia 
na terytorium RP. Za opłatą dodatkowej składki zakres 
terytorialny może zostać rozszerzony na terytorium 
całego świata.
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d)  w § 4: 
–  ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3.  W przypadku ryzyka kradzieży udział własny ubezpie-
czonego w szkodzie wynosi 5% sumy ubezpieczenia, 
przy czym przez udział własny rozumiemy określoną 
w umowie ubezpieczenia kwotę pomniejszająca 
odszkodowanie, stanowiącą ryzyko własne ubezpie-
czonego, wyrażoną procentowo w stosunku do sumy 
ubezpieczenia.” ,

–  dodaje się ust. 4–5 w brzmieniu:
„4.  W przypadku kontynuacji ubezpieczenia na następne 

okresy ubezpieczenia, zastosowanie ma tabela nr 2 
– tabela amortyzacji, na podstawie której zostanie 
ustalona suma ubezpieczenia:

Tabela nr 2:

Wiek roweru w miesiącach od daty 
zakupu w sklepie rowerowym Wartość roweru w procentach

1–13 100

14–24 80

25–36 65

>36 50

5.  Wartość roweru poprzez dokupienie elementów wypo-
sażenia może wzrosnąć jedynie w przypadku rowerów 
nowych tj. nie starszych niż 13 miesięcy liczonych od 
dnia zakupu w sklepie rowerowym i pod warunkiem 
posiadania przez ubezpieczonego dowodu zakupu 
wyposażenia i dodania jego skanu w systemie www.
bezpiecznie-rowerem.pl 

35)  w klauzuli nr 4 do OWU – ubezpieczenie bagażu podróżnego 
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
a)  w § 1 skreśla się wyrazy: „PZU Rowerzysta”,
b)  w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.  PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków 
ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia 
na terytorium RP. Za opłatą dodatkowej składki zakres 
terytorialny może zostać rozszerzony na terytorium 
całego świata.”

2.  Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

PZU SA informuje, że różnica pomiędzy umową ubezpieczenia zawartą 
z zastosowaniem OWU wraz z niniejszymi postanowieniami dodatkowymi 
i odmiennymi do OWU a umową ubezpieczenia zawartą jedynie z zastoso-
waniem OWU polega na tym, że zawierając umowę ubezpieczenia jedynie 
z zastosowaniem OWU można rozszerzyć zakres umowy ubezpieczenia 
o więcej ryzyk niż w świetle niniejszych postanowień dodatkowych 
i odmiennych do OWU.
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