Objaśnienie pojęć:
1. Całkowite trwałe inwalidztwo - uszkodzenie ciała ubezpieczonego, spowodowane nieszczęśliwym
wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do
samodzielnej egzystencji na stałe;
2. Choroba - stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce
środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego;
3. Częściowa utrata - amputacja całej części organu, która jest wynikiem urazu albo koniecznym
działaniem leczniczym jeżeli nie ma możliwości naprawy uszkodzonej części narządu;
4. Dzień zdarzenia - pierwszy dzień trwającego nieprzerwanie okresu nieświadczenia pracy wywołanego
tą samą chorobą lub tym samym nieszczęśliwym wypadkiem, będących jedyną i bezpośrednią przyczyną
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, zakończonego wydaniem orzeczenia;
5. Leczenie specjalistyczne:
• Ablacja - zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń
rytmu serca;
• Chemioterapia - metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej
jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji ATC podanego drogą
pozajelitową;
• Kardiowerter / defibrylator - urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną
wszczepiane chorym, którzy mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody
nagłego zatrzymania krążenia;
• Radioterapia - leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego;
• Rozrusznik serca - (stymulator serca, kardiostymulator) urządzenie elektroniczne służące do
pobudzania rytmu serca, wszczepiane do ciała chorego;
• Terapia interferonowa - podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia
przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
6. Leczenie szpitalne - leczenie stacjonarne stanów nagłych, w których odroczenie w czasie pomocy
medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia lub leczenie stanów, w których nie można
uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego;
7. Nieszczęśliwy wypadek - niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest
przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną
oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie S.A.
8. Nieświadczenie pracy - okres nieświadczenia pracy potwierdzony przez lekarza na odpowiednim
druku ZUS;
9. Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - trwałą i całkowitą niezdolność do wykonywania
jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będącą
rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności PZU Życie
S.A.; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy;
10. Operacja chirurgiczna - zabieg chirurgiczny, wykonany w placówce medycznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu
ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia
lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. Wyróżnia się następujące rodzaje operacji chirurgicznych:
• Operacja chirurgiczna metodą endoskopową
• Operacja chirurgiczna metodą otwartą
• Operacja chirurgiczna metodą zamkniętą;

11. Orzeczenie - orzeczenie lekarskie o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej
egzystencji wydane przez podmiot uprawniony do orzekania niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji;
12. Pobyt w szpitalu - całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni;
13. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu
lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego
funkcji;
14. Uposażony - podmiot wskazany przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w
razie śmierci ubezpieczonego;
15. Utrata - amputacja całego organu ciała, która jest wynikiem urazu albo koniecznym działaniem
leczniczym;
16. Wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu
bądź kierowca, z tym że "pojazd", "droga", "uczestnik ruchu" i "kierowca" rozumiane są zgodnie ze
znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również
tramwaj;
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym
ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:
• pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach
kolejowych,
• pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu lit. B, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu
wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo - terenowego;
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych,
który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu,
do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a
statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, albo statek
powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub
statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy;
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a
statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i
nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w
miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.
17. Wystąpienie ciężkiej choroby - oznacza zaistnienie w okresie odpowiedzialności PZU Życie S.A.
następujących czynności:
a) Zdiagnozowania - w przypadku: bakteryjnego zapalenia wsierdzia, choroby Creutzfeldta - Jakoba,
choroby Huntingtona, choroby neuronu ruchowego, choroby Parkinsona, nowotworu złośliwego,
oponiaka, przewlekłego zapalenia wątroby, sepsy, stwardnienia rozsianego, udaru, utraty słuchu lub
utraty wzroku nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, zawału serca,
b) zajścia nieszczęśliwego wypadku - w przypadku: oparzeń oraz utraty słuchu, utraty wzroku, tężca,
wścieklizny i zgorzeli gazowej spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem,
c) hospitalizacji - w przypadku: bakteryjnego zapalenia mózgu lub opon mózgowo - rdzeniowych,
boreliozy, odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu oraz tężca, wścieklizny i zgorzeli gazowej
nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem,
d) specjalistycznego leczenia - w przypadku: anemii aplastycznej - regularnego przyjmowania leków
immunosupresyjnych lub przeszczepu szpiku kostnego, gruźlicy - leczenia przeciwprątkowego,
niewydolności nerek - stałej dializoterapii lub przeszczepu nerki,

e) przeprowadzenia operacji - w przypadku: bąblowca mózgu, chirurgicznego leczenia choroby
naczyń wieńcowych - by-pass, choroby aorty brzusznej, choroby aorty piersiowej, masywnego zatoru
tętnicy płucnej leczonego operacyjnie, ropnia mózgu, transplantacji organów, utraty kończyny
wskutek choroby, wady serca, zakażonej martwicy trzustki,
f) zakażenia - w przypadku: zakażenia wirusem HIV.
18. Złamanie kości - przerwanie ciągłości nie zmienionej patologicznie tkanki kostnej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.

