
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szcze-
gólności w Ogólnych warunkach terminowego ubezpieczenia na życie dla klientów Banków Spółdzielczych – indeks TERMBS/2021/03 zatwierdzonych uchwałą 
Zarządu z 12 stycznia 2021 r. (dalej: OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia na życie w następujących grupach ryzyk według załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reaseku-
racyjnej: 
Dział I: Grupa 1 – Ubezpieczenia na życie; Grupa 5 – Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych 
w grupach 1–4.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są następujące ryzyka:

 ✔ śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpie-
czeniowej;

 ✔ śmierć Ubezpieczonego w  następstwie Nieszczęśliwego wy-
padku (NNW), który miał miejsce w okresie udzielania ochro-
ny ubezpieczeniowej – jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż 
w okresie 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku.

Sumy ubezpieczenia określone są osobno dla każdego ryzyka, 
a ich wysokość uzależniona jest od wybranego przez Ubezpiecza-
jącego wariantu ubezpieczenia, i kształtują się następująco:

Wariant
Ryzyko / Suma ubezpieczenia*

Śmierć Śmierć w NNW

Wariant 1 50 000 zł 100 000 zł

Wariant 2 100 000 zł 200 000 zł

*  Powyższe Sumy ubezpieczenia nie sumują się, tzn. w przypadku 
śmierci w  następstwie Nieszczęśliwego wypadku Uprawniony 
otrzyma tylko Sumę ubezpieczenia z  tytułu śmierci w  następ-
stwie Nieszczęśliwego wypadku, a nie otrzyma Sumy ubezpie-
czenia z tytułu śmierci.

 ✘ Pobytu w szpitalu.
 ✘ Zachorowania.
 ✘ Urazu ciała.
 ✘ Ryzyka innego niż śmierć.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
W  przypadku śmierci Ubezpieczonego odpowiedzialność 
UNIQA TUnŻ S.A. jest wyłączona, jeżeli śmierć Ubezpieczonego 
jest skutkiem:
 ! spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodu-

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

 ! samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okre-
sie jednego roku, liczonego od daty przystąpienia Ubezpie-
czonego do ubezpieczenia;

 ! zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków, środków odurza-
jących, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, 
lub nowych substancji psychoaktywnych (w  rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii), lub leków niezaleconych przez lekarza lub uży-
tych niezgodnie z zaleceniami lekarza.

W  przypadku śmierci Ubezpieczonego w  wyniku Nieszczęśli-
wego wypadku odpowiedzialność UNIQA TUnŻ S.A. jest wyłą-
czona, jeżeli śmierć nastąpiła po upływie 180 dni od daty Nie-
szczęśliwego wypadku albo śmierć w wyniku Nieszczęśliwego 
wypadku jest skutkiem:
 ! spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodu-

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

 ! udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka, któ-
re są wskazane w OWU;

 ! prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, 
wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posia-
dał odpowiednich uprawnień do kierowania danym pojaz-
dem lub pojazd ten nie miał odpowiedniego świadectwa 
kwalifikacyjnego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Cały świat.

Terminowe ubezpieczenie na życie  
dla klientów Banków Spółdzielczych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

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

Produkt:  
Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia  
na życie dla klientów Banków Spółdzielczych  
– indeks TERMBS/2021/03
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający ma obowiązek opłacać Składkę w wysokości i terminach określonych w Polisie.
 — Ubezpieczający ma obowiązek powiadamiać UNIQA TUnŻ S.A. o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania.
 — Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości UNIQA TUnŻ S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które UNIQA TUnŻ S.A. 

zapytywała we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia albo w innych pismach przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpie-
czający zawiera Umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, wyżej wymieniony obowiązek ciąży również na przedstawicielu i obejmuje 
ponadto okoliczności jemu znane.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest opłacana z częstotliwością miesięczną.
Termin zapłaty Składki określony jest w Polisie, z wyjątkiem pierwszej Składki, która jest płatna w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy, licząc  od Dnia rozpoczęcia ochrony, pod warunkiem zapłaty Składki, z możliwością auto-
matycznego przedłużenia po jego upływie o kolejne 12-miesięczne Okresy ubezpieczenia, o ile żadna Strona nie postanowi inaczej. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna w  następnym dniu po złożeniu Wniosku ubezpieczeniowego, pod warunkiem zaakceptowania go 
przez UNIQA TUnŻ S.A. oraz zapłaty Składki w wymaganej wysokości. 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem zajścia wcześniejszego ze zdarzeń:

 — z upływem Okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia;
 — z dniem odstąpienia od Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego;
 — z dniem śmierci Ubezpieczonego;
 — z ostatnim dniem okresu, za który została opłacona Składka, w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia na skutek wypowiedzenia 

jej przez Ubezpieczającego; 
 — z upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia, jeśli nie nastąpiło przedłużenie Umowy ubezpieczenia o kolejny Okres 

ubezpieczenia;
 — w przypadku opłacania Składki w ratach i niezapłacenia w terminie kolejnej raty Składki – z upływem dodatkowego 7-dniowego terminu 

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
Okres trwania Umowy ubezpieczenia kończy się z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od Dnia 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia UNIQA TUnŻ S.A. nie poinformowała Ubez-
pieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpiecza-
jący będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w placówce Banku lub bezpośrednio 
UNIQA. 
Wypowiadając Umowę ubezpieczenia w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, 
ze skutkiem na ostatni dzień okresu, za który została zapłacona Składka i w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie woli o wypowiedzeniu 
Umowy ubezpieczenia. 
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Konsumenta bez jednoczesnej obecności Stron przy użyciu środków porozumiewania się 
na odległość, 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 zawie-
rania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy.


