
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczegól-
ności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A. oddział w Polsce – indeks KO/2021/03 (dalej: OWU), zatwierdzonych 
uchwałą Zarządu z 19 stycznia 2021 r. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dalej zwane jest UNIQA TUnŻ.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia na życie, pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w następujących grupach ryzyk według załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Dział I: Grupa 1 – Ubezpieczenia na życie; Grupa 5 – Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1–4.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować następujące ry-
zyka: 

 ✔ śmierć Ubezpieczonego;
 ✔ zdiagnozowanie u  Ubezpieczonego Poważnego zachorowania, 

którego pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie odpowie-
dzialności;

 ✔ całkowita niezdolność do pracy
 ✔ całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 ✔ pobyt Ubezpieczonego w szpitalu;
 ✔ pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wy-

padku;
 ✔ czasowa niezdolność do pracy.

Uwaga! 
Ochrona ubezpieczeniowa z  tytułu Całkowitej niezdolności do pracy 
albo Całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przy-
sługuje Ubezpieczonym, wobec których może zostać orzeczona Całko-
wita niezdolność do pracy albo Całkowita niezdolność do pracy i samo-
dzielnej egzystencji, pozostałym Ubezpieczonym przysługuje ochrona 
z tytułu Pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 
Ochrona ubezpieczeniowa z  tytułu Czasowej niezdolności do pracy 
przysługuje Ubezpieczonym, którzy posiadają tytuł do ubezpiecze-
nia chorobowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałym 
Ubezpieczonym przysługuje ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Pobytu 
w szpitalu.
Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, Całkowitej nie-
zdolność do pracy lub Całkowitej niezdolność do pracy i  samodziel-
nej egzystencji nie może być wyższa niż 130 000 zł i wskazana jest we 
Wnioskopolise.
Suma ubezpieczenia osobno dla każdego z ryzyk: Pobytu w szpitalu, 
Pobytu w  szpitalu w  wyniku nieszczęśliwego wypadku, Poważnego 
zachorowania oraz Czasowej niezdolności do pracy wynosi 30 000 zł 
i jest pomniejszana o kolejno wypłacane świadczenia miesięczne, aż do 
jej wyczerpania.
Sumy ubezpieczenia z  tytułu Pobytu w  szpitalu, Pobytu w  szpitalu 
w  wyniku nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania oraz 
Czasowej niezdolności do pracy są odnawiane co 24 miesiące.
Wysokość Świadczenia miesięcznego wskazana jest we Wnioskopolisie 
i nie może być wyższe niż 5 000 zł. 

 ✘ Poddania się przez Ubezpieczonego operacji plastycznej lub ko-
smetycznej, chyba że była ona niezbędna do usunięcia skutków 
nieszczęśliwego wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony w okre-
sie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

 ✘ Leczenia wad wrodzonych Ubezpieczonego.
 ✘ Świadczeń z  tytułu Pobytu w  szpitalu, jeżeli celem Pobytu 

w  szpitalu jest leczenie bólów kręgosłupa niepotwierdzonych 
wynikami badań radiologicznych.

 ✘ Świadczenie z  tytułu Całkowitej niezdolności do pracy albo 
Całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji nie 
przysługuje jeśli orzeczenie zostało wydane na okres krótszy niż 
24 miesiące.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
UNIQA TUnŻ nie ponosi odpowiedzialności w  przypadku śmierci 
Ubezpieczonego, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej nie-
zdolności do pracy i  samodzielnej egzystencji, Pobytu w  szpitalu 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Czasowej niezdolności do pra-
cy lub Pobytu w szpitalu, jeśli są skutkiem:
 ! spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, 

że zawartość alkoholu w  organizmie wynosi lub prowadzi do 
stężenia we krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydy-
chanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;

 ! następujących chorób lub niepełnosprawności: choroby nie-
dokrwiennej serca, zawału serca, choroby wieńcowej, choroby 
tętnic, miażdżycy, tętniaka, choroby naczyń mózgowych, udaru 
mózgu, choroby nadciśnieniowej, zaburzenia rytmu serca, cho-
roby nowotworowej, padaczki, cukrzycy, gruźlicy, niewydol-
ności nerek, zwłóknienia i marskości wątroby, choroby trzustki, 
AIDS lub nosicielstwa wirusa HIV, wirusowego zapalenia wątro-
by typu B lub C, sepsy, choroby psychicznej jeżeli te choroby lub 
niepełnosprawności były rozpoznane lub leczone w  ciągu 24 
miesięcy przed Dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 
co znajduje potwierdzenie w  dokumentacji medycznej, i  były 
przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie 24 miesięcy 
od Dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;

 ! udziału Ubezpieczonego w  sportach wysokiego ryzyka, przez 
które rozumiane są sporty lub aktywność fizyczna, których 
uprawianie wymaga działania w  warunkach podwyższonego 
ryzyka ze względu na wystąpienie choćby jednego z następu-
jących czynników ryzyka: jazda konna, użycie broni białej lub 
palnej, użycie pojazdów silnikowych, walka wręcz, schodzenie 
pod wodę na głębokość większą niż 10 m, przebywanie w tere-
nie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami; za sporty 
wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez 
które rozumie się sporty lub aktywność fizyczną, których upra-
wianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub 
działania w  warunkach zagrożenia życia: sporty powietrzne, 
downhill rowerowy, wspinaczkę wysokogórską, skalną, skałko-
wą, lodową, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne 
na nartach, skoki z  wysokich budynków lub skał, skoki bun-
gee, jazdę po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach 
górskich, a  także wyprawy do miejsc charakteryzujących się

Ubezpieczenie Konkretna Ochrona 
dla Klientów AS Inbank S.A. Oddział w Polsce 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń  
na Życie S.A., Polska

Produkt:  
Ogólne warunki ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów   
AS Inbank S.A. Oddział w Polsce – indeks KO/2021/03 

15
49

_P
ID

_0
42

1U



cd. Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: 
pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, 
dżungla, tereny lodowcowe.

 ! UNIQA TUnŻ nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmier-
ci Ubezpieczonego będącej skutkiem samobójstwa popełnione-
go przez Ubezpieczonego w okresie jednego roku, liczonego od 
daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.

 ! UNIQA TUnŻ nie ponosi odpowiedzialności w przypadku Poby-
tu w  szpitalu lub Pobyt w  szpitalu w  wyniku nieszczęśliwego 
wypadku był związany z  wykonywaniem u  Ubezpieczonego 
rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań 
rentgenowskich oraz innych podobnych badań, o ile przyczyną 
ich przeprowadzenia nie są obrażenia ciała.

UNIQA TUnŻ nie ponosi odpowiedzialności i świadczenie nie zosta-
nie wypłacone w przypadku Poważnego zachorowania:
 ! które jest skutkiem chorób zdiagnozowanych lub niepełno-

sprawności zdiagnozowanych, rozpoznanych lub leczonych 
w  ciągu 24 miesięcy przed Dniem rozpoczęcia ochrony ubez-
pieczeniowej, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji me-
dycznej, i będących przyczyną wystąpienia Zdarzenia ubezpie-
czeniowego w okresie 24 miesięcy od Dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej;

 ! które rozpoznano lub leczono w ciągu 24 miesięcy przed Dniem 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, co znajduje potwier-
dzenie w dokumentacji medycznej, i będącego przyczyną wy-
stąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ubezpiecze-
niem w  ciągu 24 pierwszych miesięcy od Dnia rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej;

 ! którego objawy rozpoznano lub leczono w  ciągu 24 miesięcy 
przed Dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, co znaj-
duje potwierdzenie w  dokumentacji medycznej, i  będącego 
przyczyną wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego 
ubezpieczeniem w ciągu 24 pierwszych miesięcy od Dnia rozpo-
częcia ochrony ubezpieczeniowej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Cały świat.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający jest zobowiązany podać do wiadomości UNIQA TUnŻ wszystkie znane sobie okoliczności, o  które UNIQA TUnŻ zapytywało we 

Wnioskopolisie albo przed zawarciem Umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę ubezpieczenia przez przed-
stawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać Składkę za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 — W przypadku Umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczonemu, przed wyrażeniem zgody na objęcie 

go ochroną ubezpieczeniową lub wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, OWU – na piśmie lub, jeśli Ubezpieczony 
wyraził na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności w wysokości określonej we Wnioskopolisie na rachunek bankowy wskazany 
przez UNIQA TUnŻ. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres wskazany we Wnioskopolisie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu płatności wymaganej 
Składki, dzień ten wskazany jest we Wnioskopolisie. W stosunku do Ubezpieczonych stosuje się karencje w podanych poniżej okresach, liczonych od 
Dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej: 30 dni – z tytułu Pobytu w szpitalu oraz Czasowej niezdolności do pracy, 90 dni – z tytułu Poważnego 
zachorowania. 
Karencji nie stosuje się, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało Nieszczęśliwym wypadkiem. 
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wszystkich zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia wygasa z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń: z dniem 
odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia; z dniem śmierci Ubezpieczonego; z upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa 
ubezpieczenia; z dniem wypłaty świadczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy albo Całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; 
z dniem wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia. 
Okres trwania umowy kończy się z chwilą jej rozwiązania lub z chwilą wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wszystkich ryzyk.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia UNIQA TUnŻ nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstą-
pienia od Umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstą-
pienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TUnŻ udzielało ochrony ubez-
pieczeniowej. 
Wypowiadając Umowę ubezpieczenia w każdym czasie – w takim przypadku Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się, a ochrona ubezpieczeniowa wygasa 
z dniem, w którym UNIQA TUnŻ otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu.
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia przez konsumenta bez jednoczesnej obecności Stron, przy użyciu środków porozumiewania się na odle-
głość, Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy 
lub od dnia potwierdzenia informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, 
jeżeli jest to termin późniejszy.


