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1.  Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU, Strony 
postanawiają, że w umowie ubezpieczenia:

1) § 1 OWU otrzymuje brzmienie:

„§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW, zwane dalej 
„OWU”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków PZU Rowerzysta 
zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Spółkę Akcyjną, zwaną dalej „PZU SA”, z osobami 
fizycznymi będącymi nabywcami rowerów marki TREK 
dystrybuowanych przez TREK Bicycle Corporation Limited 
na terytorium RP („Program ubezpieczeniowy dla TREK”).

2. Na podstawie OWU umowa ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków PZU Rowerzysta może zostać 
zawarta tylko jako umowa ubezpieczenia indywidualnego.

3. Na wniosek ubezpieczającego i po zapłacie dodatkowej 
składki ubezpieczeniowej, umowa ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków PZU Rowerzysta 
może zostać rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenie: 
OC rowerzysty, Casco roweru lub bagażu podróżnego, 
poprzez włączenie do tej umowy wybranych przez 
ubezpieczającego niżej wymienionych 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.

4. 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 relacjach z konsumentem jest język polski.”;

2) w § 4 OWU:

a)  pkt 19, 25, 29-30, 38-39, 41, 43-44, 53, 56, 67 i 69-70  
– 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 obowiązków zawodowych lub szkolnych; 
obejmuje również udział w zajęciach sportowych 
organizowanych przez pracodawcę podczas wyjazdów 
integracyjno-szkoleniowych;”,

d) pkt 63 otrzymuje brzmienie:

„63)  ubezpieczonego – osobę fizyczną będącą nabywcą 
roweru marki TREK dystrybuowanego przez TREK 
Bicycle Corporation Limited na terytorium RP, 
imiennie wskazaną w dokumencie ubezpieczenia;”, 

e) pkt 83 otrzymuje brzmienie:

„83)  wypadek ubezpieczeniowy – nieszczęśliwy wypadek, 
atak epilepsji, omdlenie z przyczyny innej niż choroba 
przewlekła;”; 

3) § 5 OWU i § 6 OWU otrzymują brzmienie:

„§ 5 

1. PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków 
ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia, 
z zastrzeżeniem § 6.

2. Umowa ubezpieczenia PZU Rowerzysta umowa 
ta może zostać zawarta w jednym z czterech 
następujących zakresów terytorialnych, wybranym przez 
ubezpieczającego:

1) terytorium RP;

2) terytorium RP i całego świata z wyłączeniem USA 
i Kanady;

3) terytorium RP, USA i Kanady;

4) terytorium RP i całego świata. 

 § 6

 Umowę ubezpieczenia PZU Rowerzysta zawiera się 
z ograniczonym czasem ochrony ubezpieczeniowej 
obejmującym odpowiedzialność za wypadki 
ubezpieczeniowe zaistniałe w związku z użytkowaniem 
roweru.”;

4) § 8 OWU i § 9 OWU otrzymują brzmienie:

„§ 8

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

Postanowienia dodatkowe lub odmienne 
do ogólnych warunków ubezpieczenia PZU NNW 
ustalonych uchwałą nr UZ/423/2016 Zarządu 
PZU SA z dnia 24 października 2016 r.,
zwanych dalej „OWU”:
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1) następstwa nieszczęśliwego wypadku; 

2) następstwa ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny 
innej niż choroba przewlekła, jeżeli w wyniku tego 
ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała.

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

 § 9

Rodzaj i wysokość przysługujących ubezpieczonemu 
świadczeń określone są w umowie ubezpieczenia PZU 
Rowerzysta.”;

5) skreśla się tytuł po § 10 OWU;

6) w § 10 ust. 1 i 2 OWU nie mają zastosowania;

7) § 11 OWU i § 12 OWU nie mają zastosowania;

8) § 13 OWU i § 14 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 
świadczenie z tego tytułu w wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia ustalonej dla trwałego uszczerbku na 
zdrowiu.

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

9)  w § 17 ust. 1 pkt 3 OWU, § 18 ust. 1 pkt 3 OWU,  
§ 19 ust. 1 pkt 3 OWU, § 20 ust. 1 pkt 3 OWU, 
otrzymują brzmienie:

„3) nieszczęśliwego wypadku powstałego wskutek aktów 
terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub 
stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium 
państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym 
aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem 
wojennym lub stanem wyjątkowym, o ile umowa 
ubezpieczenia obejmuje następstwa tego wypadku 
ubezpieczeniowego;”;

10) w § 21 w ust. 2 pkt 8 OWU nie ma zastosowania;

11) skreśla się tytuły po § 21 OWU;

12) § 22 OWU nie ma zastosowania;

13) w § 23 ust. 4 OWU nie ma zastosowania;

14) § 24 - § 41 OWU nie mają zastosowania;

15) w § 42 OWU:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Sumy ubezpieczenia oraz limity dla świadczeń 
podstawowych ustalone są w umowie ubezpieczenia, 
z zastrzeżeniem ust. 2.”,

b) ust. 6 nie ma zastosowania;

16)  w § 43 w ust. 1 w pkt 14 OWU skreśla się wyrazy 
„NNW Ogólne, PZU Grupowe i”;

17) § 47 - § 49 OWU otrzymują brzmienie:

 „§ 47

1.  Umowę ubezpieczenia PZU Rowerzysta zawiera się na 
okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia 
na okres krótszy niż 12 miesięcy, jeśli dotyczy ona 
rowerów o wartości poniżej 20 000 zł. Wówczas 
składkę ubezpieczeniową ustala się w oparciu o zasadę 
proporcjonalności (pro rata temporis). 

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć 
ubezpieczonemu OWU na piśmie lub za zgodą 
ubezpieczonego na innym trwałym 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.

4. Ubezpieczony może zostać objęty ochroną 
ubezpieczeniową w ramach Programu ubezpieczeniowego 
dla TREK tylko na podstawie jednej umowy 
ubezpieczenia.

§ 48 

1. Odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia 
następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, 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 
ubezpieczeniowa 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 
ubezpieczeniowa 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.
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SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 49

1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania 
odpowiedzialności PZU SA.

2. Składkę ubezpieczeniową ustala się w zależności od:

1) sumy ubezpieczenia;

2) okresu ubezpieczenia;

3) zakresu ubezpieczenia;

4) zakresu terytorialnego.”;

18) § 50 OWU i § 51 OWU nie mają zastosowania;

19) § 52 OWU otrzymuje brzmienie:

„§ 52

1.  Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę 
ubezpieczeniową 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 przypadający 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 
bezgotówkowej, 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.”;

20) § 53 OWU nie ma zastosowania;

21) w § 55 OWU:

a) w ust. 1 w pkt 8 lit. a oraz c oraz ust. 4 i 5 nie mają 
zastosowania, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy: „z zastrzeżeniem ust. 4”; 

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

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

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

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

26)  w § 70 OWU dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

„13.  Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy 
o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, 
właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania 
sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony 
internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

 14.  W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem 
Internetu, konsument ma prawo skorzystać 
z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć 

skargę za pośrednictwem platformy internetowego 
systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://
ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy 
ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty 
elektronicznej do kontaktu z PZU SA jest następujący: 
reklamacje@pzu.pl.”;

27)  w klauzuli nr 3 do OWU - ubezpieczenie Casco 
Roweru:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest rower wraz 
z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały, 
w czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego oraz 
przechowywania. 

2.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające 
na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź 
jego wyposażenia 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 
wymienionymi w pkt 1;

3) wypadku;
4) rabunku;
5) kradzieży, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7. 

3. Przez kradzież rozumie się zabór cudzego mienia w celu 
przywłaszczenia, w tym kradzież z włamaniem. 

4. Przez kradzież z włamaniem rozumie się zabór cudzego 
mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał 
albo usiłował dokonać z miejsca przechowywania 
roweru po usunięciu, przy użyciu siły lub narzędzi, 
istniejących zabezpieczeń, pozostawiając ślady na tych 
zabezpieczeniach stanowiące dowód użycia siły lub 
narzędzi, lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub 
innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył 
przez kradzież z włamaniem z innego pomieszczenia 
lub z pojazdu samochodowego albo w wyniku rabunku, 
tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby 
natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem 
osoby do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez 
przywłaszczenie 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.

5. Ochroną ubezpieczeniową jest objęte ryzyko kradzieży, 
jeśli:

1) rower jest własnością ubezpieczonego, przy czym 
ubezpieczony posiada dowód zakupu roweru oraz

2) rower jest nowy, tj. wiek roweru to maksymalnie 6 
miesięcy od daty zakupu.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku kradzieży związanej 
z użytkowaniem roweru ochroną ubezpieczeniową 
objęta jest jedynie kradzież roweru, który był przypięty 
przez ubezpieczonego w stabilny sposób za pomocą 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowego określonego 
w tabeli nr 1, uzależnionego od wartości roweru.
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7. W przypadku kradzieży z włamaniem związanej 
z przechowywaniem roweru ochroną ubezpieczeniową 
objęta jest jedynie szkoda polegająca na kradzieży 
z włamaniem roweru z pomieszczenia gospodarczego, 
pomieszczenia garażowego, domu lub mieszkania, gdzie 
drzwi zewnętrzne do tego pomieszczenia lub budynku są 
zamykane co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy 
lub na jedną kłódkę wielozastawkową; za równorzędne 
zamknięcie drzwi lub bramy do pomieszczenia 
garażowego lub garażu uznaje się także elektroniczny 
system zamykania bramy. 

Tabela Nr 1

wartość roweru 
w złotych

rodzaj zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowego

1–3 000

•  zapięcie na linkę stalową, spiralną, pancerną lub
•  łańcuch z zamkiem lub
•  zapięcie kabłąkowe (szeklowe) z zamkiem lub
•  zabezpieczenie składane

3 001–20 000

•  łańcuch z utwardzanej stali o grubości minimum 
8 mm z zamkiem lub

•  zapięcie kabłąkowe (szeklowe) ze stali 
z podwójnie blokowanym zamkiem ze stali 
specjalnie hartowanej lub

•  zabezpieczenie składane o grubości 
minimum 5 mm

b) w § 4: ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  W przypadku ryzyka kradzieży roweru udział własny 
ubezpieczonego w szkodzie wynosi 5% sumy 
ubezpieczenia.”,

- dodaje się ust. 4 - 6 w brzmieniu:

„4.  W przypadku rowerów, których wartość przekracza 
20 000 zł, warunki umowy ubezpieczenia będą 
ustalane na podstawie indywidualnej oceny ryzyka. 

5.  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

wartość roweru  
w procentach

1-12 100

13-24 80

25-36 65

>36 50

6. Wartość roweru poprzez dokupienie elementów 
wyposażenia może wzrosnąć jedynie w przypadku 
rowerów nowych i pod warunkiem posiadania przez 
ubezpieczonego dowodu zakupu wyposażenia.”.

2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.”


