
Załącznik Nr 1 do Porozumienia zawartego pomiędzy PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu 

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie
ubezpieczenia WOJAŻER – PZU POMOC W PODRÓŻY.

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej
§ 1

1. Na podstawie umowy ubezpieczenia WOJAŻER – PZU Pomoc w podróży, PZU SA udziela ochrony
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i poza jej granicami w związku z
podróżą  poza  granice  RP w przypadku zajścia  podczas  podróży  ubezpieczonego i  w okresie
ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego.

2. Ochrona  ubezpieczeniowa  w  zakresie  podstawowym  obejmującym  ubezpieczenie  kosztów
leczenia  oraz  ubezpieczenie  assistance  Pakiet  Podstawowy  zostaje  rozszerzona  o  klauzule
dodatkowe:
1) Klauzula nr 1 – ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony;
2) Klauzula nr 5 – ubezpieczenie assistance Pakiet Sport;
3) Klauzula  nr  8  –  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  osób  fizycznych  w  życiu

prywatnym (OC);
4) Klauzula nr 9 – ubezpieczenie bagażu podróżnego.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Klauzuli nr 5 zostaje rozszerzony o ryzyka związane
z:
a) rekreacyjnym uprawianiem sportu lub
b) wyczynowym uprawianiem sportu w czasie imprez organizowanych lub współorganizowanych

przez PZA oraz kluby członkowskie PZA lub międzynarodowe federacje sportowe, których
członkiem jest PZA, lub w których Ubezpieczony bierze udział jako reprezentant PZA albo
klubów członkowskich PZA lub

c) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka:
− wspinaczki  wysokogórską,  skalnej  i  skałkowej,  speleologii  przy  użyciu  sprzętu

zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu,
− jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,
− narciarstwa ekstremalnego: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle,
− snowboardingu  ekstremalnego:  freeride,  snowboarding  wysokogórski,  snowboarding

prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe,
− airboardingu, snake gliss, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties, 

boardercross, snowscooting, icesurfing;
− kolarstwa górskiego, downhill,
− uczestnictwa  w  biegach  i  maratonach  górskich,  w  tym  ultramaratonach,  biegach

przełajowych i innych o podwyższonym ryzyku.
4. Zakres terytorialny obejmuje teren całego świata łącznie z terenem RP, z wyłączeniem terenów

leżących  na  wysokości  przekraczającej  6.000  m  n.p.m.  oraz  w  Arktyce,  na  Antarktydzie  i
Grenlandii.

5. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.
6. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność PZU może być rozszerzona:

1) o  podróż  obejmującą  następujące  po  sobie  16.  tygodniowe  (112  dni)  okresy  w  okresie
obowiązywania umowy ubezpieczenia;

2) o  koszty  leczenia  związane  z  zaostrzeniem  lub  powikłaniami  choroby  przewlekłej  lub
choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy
ubezpieczenia lub zabiegu przeprowadzonego w ramach chirurgii jednego dnia w okresie 30
dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

3) o ryzyka wynikające z aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu
wyjątkowego lub  mogących wystąpić  na  terytorium państw znajdujących  się  w rejonach
świata zagrożonych takimi działaniami. 

7. Suma ubezpieczenia wynosi:
1) 100.000 zł dla kosztów poszukiwania i ratownictwa;
2) bez ograniczeń dla kosztów transportu do kraju (Polski);
3) 250.000 zł dla kosztów leczenia, przy czym:

a) limit na koszty leczenia ambulatoryjnego wynosi 2.000 EUR,
b) udział własny w zakresie leczenia ambulatoryjnego i zakupu lekarstw i środków 

opatrunkowych wynosi 70 EUR; 
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4) 20.000 zł dla pomocy prawnej; 
5) do 2.000 zł za bagaż podróżny.

8. Suma gwarancyjna dla OC za szkody na osobie wynosi 500.000 zł, natomiast w odniesieniu do 
szkód na mieniu limit odpowiedzialności PZU SA wynosi 100.000 zł.

§ 2
W związku z przedmiotem i zakresem ochrony ubezpieczeniowej wymienionym w § 1, do umowy
ubezpieczenia WOJAŻER – PZU Pomoc w podróży, mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia
WOJAŻER – PZU POMOC W PODRÓŻY ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. , zwane dalej „OWU”, wraz z następującymi
postanowieniami odmiennymi i dodatkowymi do tych OWU:

1) w § 2 pkt 36 OWU otrzymuje brzmienie: „36) podróż – podróż obejmuje następujące po sobie
8.  tygodniowe  okresy  w  okresie  obowiązywania  umowy  ubezpieczenia,  z  możliwością
przedłużenia na 16. tygodniowe okresy za opłatą dodatkowej składki:
a) okres od wyjścia z domu w celu udania się bezpośrednio w podróż do miejsca pobytu poza

domem, określonym w lit.b,
b) okres pobytu poza domem w szczególności w celach turystycznych, wypoczynkowych, 

rekreacyjnych, szkoleniowych, naukowych, zawodowych, sportowych,
c) okres powrotu bezpośrednio z miejsca pobytu poza domem, określonym w lit.b, do 

wejścia do domu;”;
2) w  §  2  pkt  42  OWU otrzymuje  brzmienie:  „  42)  rekreacyjne  uprawianie  sportu –  formę

aktywności fizycznej, polegającą na rekreacyjnym uprawianiu narciarstwa lub snowboardu na
oznakowanych trasach  zjazdowych,  wędrówce,  chodzeniu  po górach,  wspinaczce  górskiej,
jeździe  na  nartach,  biegach  na  nartach,  kajakarstwa,  canyoningu,  raftingu,  jeździe  na
rowerach górskich i  jeździe na rowerach sportowych -  której  celem jest  wypoczynek lub
odnowa sił psychofizycznych, wykonywaną w czasie wolnym od obowiązków zawodowych lub
szkolnych;”

3) w  §  2  pkt  45  OWU  otrzymuje  brzmienie:  „45)  sporty  wysokiego  ryzyka –  następującą
aktywność  sportową,  której  uprawianie  wymaga  ponadprzeciętnych  umiejętności,  odwagi  i
działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia:

a) wspinaczkę wysokogórską, skalną i skałkową, speleologię przy użyciu sprzętu 
zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu,

b) jazdę na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,
c) narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle,
d) snowboarding ekstremalny: freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding 

prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe,
e) airboarding, snake gliss, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties, boardercross, 

snowscooting, icesurfing;
f) kolarstwo górskie, downhill;”;

4) w  § 2 pkt 57 OWU otrzymuje brzmienie: „57)  wyczynowe uprawianie sportu –  uprawianie
dyscyplin sportowych w ramach imprez lub zawodów organizowanych lub współorganizowanych
przez  PZA,  kluby  członkowskie  PZA  lub  międzynarodowe  federacje  członkowskie,  których
członkiem jest  PZA lub  w  których  Ubezpieczony  bierze  udział  jako  reprezentant  PZA albo
klubów członkowskich PZA;”;

5) w § 2 OWU dodaje się pkt 63 w brzmieniu: „63) PZA – Polski Związek Alpinizmu”;
6) w § 2 OWU dodaje się pkt 64 w brzmieniu: „64) członek PZA – członek PZA, członek federacji,

stowarzyszenia lub klubu zrzeszonych z PZA;”; 
7) w § 3 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: „2. Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje

ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy określone w
Rozdziale II OWU oraz usługi typu assistance i dodatkowe ryzyka określone w następujących
klauzulach:
1) Klauzule nr 1 – ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony;
2) Klauzule nr 5 – ubezpieczenie assistance Pakiet Sport;
3) Klauzule  nr  8  –  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  osób  fizycznych  w  życiu

prywatnym (OC);
4) Klauzule nr 9 – ubezpieczenie bagażu podróżnego.”

8) w § 3 OWU nie stosuje się ustępów 2 - 4;
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9) § 4 OWU otrzymuje brzmienie: „Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność PZU może być 
rozszerzona:

1) w ubezpieczeniu kosztów leczenia i ubezpieczeniach assistance – o koszty leczenia związane
z  zaostrzeniem  lub  powikłaniami  choroby  przewlekłej  lub  choroby  będącej  przyczyną
hospitalizacji  w okresie  12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub zabiegu
przeprowadzonego  w  ramach  chirurgii  jednego  dnia  w  okresie  30  dni  przed  zawarciem
umowy ubezpieczenia;

2) w  ubezpieczeniu  kosztów  leczenia,  ubezpieczeniach  assistance  i  ubezpieczeniu  bagażu
podróżnego – o ryzyka wynikające z aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego
lub  stanu  wyjątkowego lub  mogących  wystąpić  na  terytorium  państw  znajdujących  się
w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami; 

3) o  podróż  obejmującą  następujące  po  sobie  16.  tygodniowe  (112  dni)  okresy  w  okresie
obowiązywania umowy ubezpieczenia.”; 

10) § 7 OWU otrzymuje brzmienie: „Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.”;
11) § 13 OWU otrzymuje brzmienie: „PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całego

świata łącznie z RP, z wyłączeniem terenów leżących na wysokości przekraczającej 6.000 m
n.p.m., oraz w Arktyce, na Antarktydzie i Grenlandii, zwanym dalej „strefą III”, w związku z
podróżą, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.”; 

12) w § 26 pkt 3 OWU zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: „PZU SA pokrywa koszty poszukiwania i
ratownictwa maksymalnie do łącznej kwoty 100.000 zł.”;

13)  w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W ubezpieczeniu kosztów leczenia suma ubezpieczenia wynosi 

250.000 zł.”, 
b) dodaje  się  ust.  7  w  brzmieniu:  „7.  Limit  odpowiedzialności  z  tytułu  kosztów  leczenia

ambulatoryjnego, o których mowa w 25 ust.1 pkt 1, wynosi 2.000 EUR na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, przy czym kwota ta ustalana jest jako
równowartość  w  złotych  według średniego  kursu  NBP obowiązującego  w  dniu  zawarcia
umowy ubezpieczenia.”, 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Ustala się udział własny dla leczenia ambulatoryjnego, o
którym mowa w § 25 ust.1 pkt 1, oraz dla zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, o
którym  mowa  w  §  25  ust.2  pkt  1,  w  łącznej  kwocie  70  EUR  na  wszystkie  wypadki
ubezpieczeniowe  zaistniałe  w  okresie  ubezpieczenia.  Zastosowanie  udziału  własnego
oznacza,  że  odszkodowanie  zostaje  pomniejszone  o  kwotę  stanowiącą  równowartość  w
złotych  70  EUR ustalaną według średniego  kursu  NBP  obowiązującego  w  dniu  ustalenia
świadczenia lub odszkodowania.”; 

14) w Klauzuli  nr 1 do OWU w  § 3 ust.  2 pkt  3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Jeżeli
ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kraju, w którym się znajduje,
PZU  SA zapewni  udział  prawnika  reprezentującego  ubezpieczonego  i  pokrywa  koszty  jego
honorarium maksymalnie do kwoty 20.000 zł, pod warunkiem, że zarzucane ubezpieczonemu
czyny dotyczą wyłącznie czynów z zakresu odpowiedzialności cywilnej według prawa państwa,
w którym się znajduje.”; 

15) w Klauzuli nr 8 do OWU w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Suma gwarancyjna wynosi 500.000 
zł, z zastrzeżeniem że odpowiedzialność PZU za szkody rzeczowe ograniczona jest do kwoty 
100.000 zł.”; 

15) w Klauzuli nr 9 do OWU w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Suma ubezpieczenia ustalana jest w 
umowie ubezpieczenia w granicach rzeczywistej wartości bagażu podróżnego i nie może 
przekraczać 2.000 zł.”.
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