
Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez UNIQA Towarzy-
stwo Ubezpieczeń na Życie S.A. promocji „Ochrona za mniej”, w ramach 
której udzielany jest Ubezpieczającemu upust od składek dodatkowych 
należnych z tytułu umów dodatkowych.

Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie
UNIQA Życie (my) – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
z  siedzibą w  Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 41216, NIP 521-10-36-859, z kapitałem zakładowym w wy-
sokości 496 772 608 złotych – opłaconym w całości;
promocja – promocja uprawniająca do uzyskania upustu od składek do-
datkowych „Ochrona za mniej”;
Regulamin – niniejszy regulamin promocji;
rocznica polisy – rocznica zawarcia umowy podstawowej, a jeżeli w da-
nym roku kalendarzowym nie ma takiego dnia, ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego, w którym rocznica ta przypada;
składka dodatkowa – składka należna za umowę dodatkową;
Ubezpieczający (Ty) – osoba, która zawarła z UNIQA Życie umowę ubez-
pieczenia;
umowa podstawowa – umowa zawarta na podstawie Ogólnych warun-
ków ubezpieczenia na życie i dożycie Ochrona z Gwarancją Kapitału;
umowa dodatkowa – umowa zawarta na podstawie ogólnych warun-
ków ubezpieczeń dodatkowych (OWUD), rozszerzająca zakres umowy 
podstawowej; 
umowa ubezpieczenia – umowa podstawowa wraz z umowami dodat-
kowymi.

I. Kiedy przysługuje upust
Z  promocji możesz skorzystać, jeżeli zawarłeś z  nami umowę podsta-
wową i rozszerzyłeś zakres ubezpieczenia o co najmniej jedną z umów 
dodatkowych w okresie obowiązywania promocji. Jesteś uprawniony do 
upustu przez czas określony – od zawarcia w okresie obowiązywania pro-
mocji umowy dodatkowej do najbliższej rocznicy polisy przypadającej 
po zakończeniu promocji. 

II. Jak obliczamy wysokość upustu
1.  W  celu ustalenia wysokości przysługującego Ci upustu, sumujemy 

składki dodatkowe należne z  tytułu zawarcia wszystkich umów do-

datkowych w ramach Twojej umowy ubezpieczenia. Upust przyzna-
jemy, gdy suma składek dodatkowych wynosi co najmniej 100 zł.

2.  Upustu udzielamy od każdej składki dodatkowej.
3.  Upust od składek dodatkowych opłacanych z  częstotliwością mie-

sięczną wynosi:
1)  w przypadku gdy suma składek dodatkowych wynosi co najmniej 

100 zł i mniej niż 200 zł – 2,5% składki dodatkowej;
2)  w przypadku gdy suma składek dodatkowych wynosi co najmniej 

200 zł i mniej niż 300 zł – 5% składki dodatkowej;
3)  w przypadku gdy suma składek dodatkowych wynosi co najmniej 

300 zł i mniej niż 400 zł – 7,5% składki dodatkowej;
4)  w przypadku gdy suma składek dodatkowych wynosi co najmniej 

400 zł – 10% składki dodatkowej.
4.  Jeżeli opłacasz składkę dodatkową z inną częstotliwością niż miesięcz-

na, kwoty będące sumą składek dodatkowych, stanowiące progi dla 
obliczenia upustu, wynoszą wielokrotność kwot podanych w ust. 3, 
zgodnie z poniższym:
1)  3-krotność dla składek dodatkowych opłacanych kwartalnie;
2)  6-krotność dla składek dodatkowych opłacanych półrocznie;
3)  12-krotność dla składek dodatkowych opłacanych rocznie.

5.  Jeżeli w okresie obowiązywania promocji zmianie ulegnie kwota sta-
nowiąca sumę składek dodatkowych, będąca podstawą obliczenia 
przysługującego Ci upustu – upust obliczymy ponownie, zgodnie 
z zasadami wskazanymi w Regulaminie powyżej. Zmiana w zakresie 
upustu obowiązuje od daty, w  której zmianie uległa suma składek 
dodatkowych.

6.  Wysokość składek dodatkowych po udzieleniu upustu wskazujemy 
w polisie.

III. Postanowienia dodatkowe
1.  Okres obowiązywania promocji trwa od dnia 15 kwietnia 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2023 r.
2.  Upust przyznawany w  ramach promocji nie podlega sumowaniu 

z  upustami i  zniżkami z  innych programów promocyjnych organi-
zowanych przez UNIQA Życie. W przypadku gdy spełniasz warunki 
promocji na podstawie Regulaminu i jednocześnie spełniasz warunki 
uzyskania innego upustu lub zniżki, otrzymasz wyłącznie jeden upust 
przysługujący na podstawie niniejszego Regulaminu.  

3.  Treść Regulaminu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.
uniqa.pl.

Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu z 19 stycznia 2021 r.
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