
Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia, w tym określające:
•  szczegółowy przedmiot ubezpieczenia, 
•  zakres ochrony ubezpieczeniowej (ochrona), 
•  ryzyka, które nie są objęte ochroną, 
•  okresy, w których odpowiedzialność UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń 

na Życie S.A. (UNIQA) jest wyłączona, 
•  sumy ubezpieczenia i limity, 
UNIQA przekazuje w innych dokumentach, w szczególności w: 
•  OWU, 
•  polisie lub innym dokumencie, który poświadcza zawarcie umowy oraz 
•  wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (wniosek).

1.  Główne wyłączenia odpowiedzialności 
 1)  W ramach umowy podstawowej oraz umów dodatkowych UNIQA nie 

odpowiada za zdarzenia będące następstwem:
 a)  świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w działaniach wojen-

nych, zbrojnych, w aktach terroryzmu, przemocy lub zamieszkach, 
chyba że udział w nich wynikał z wykonywania czynności służbo-
wych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;

 b)  samobójstwa, w okresie dwóch lat od daty objęcia ochroną ubez-
pieczeniową.

 2)  W  ramach umów dodatkowych UNIQA nie odpowiada za zdarzenia 
będące następstwem: 

 a)  samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę ubezpieczonego – nie-
zależnie od stanu poczytalności;

 b)  choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
 c)  masowego skażenia chemicznego, biologicznego i radioaktywnego.
 3)  W ramach umów dodatkowych UNIQA nie odpowiada, jeśli zdarzenie 

spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem jest następstwem: 
 a)  spożycia alkoholu w  ilości powodującej, że zawartość alkoholu 

w organizmie wynosi od 0,2‰ we krwi albo w wydychanym po-
wietrzu od 0,1 mg w 1 dm3; 

 b)  niezaleconego przez lekarza zażycia leków, narkotyków, środków 
odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych w rozumie-
niu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

 c)  poddania się zabiegowi o  charakterze medycznym, który został 
przeprowadzony poza kontrolą lekarza lub innych osób upraw-
nionych;

 d)  usiłowania popełnienia lub umyślnego popełnienia czynu spełnia-
jącego ustawowe znamiona przestępstwa;

 e)  uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznej o ry-
zykownym charakterze: wszelkich sportów lotniczych, wspinaczki, 
speleologii, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistyczne-
go sprzętu, sportów motorowych i motorowodnych, jazdy quada-
mi, jazdy off-road, sportów spadochronowych, sportów walki;

 f)  pełnienia służby wojskowej;
 g)  prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, je-

żeli ubezpieczony nie miał odpowiednich uprawnień do kierowa-
nia tym pojazdem i  używania go lub pojazd ten nie miał odpo-
wiedniego świadectwa kwalifikacyjnego;

 h)  nieprzestrzegania przez ubezpieczonego przepisów z zakresu bez-
pieczeństwa i  higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub 
regulaminu pracy, jeśli zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia 
określone jako spowodowane wypadkiem przy pracy.

 4)  Dodatkowo UNIQA nie odpowiada, jeśli wypłata świadczenia lub reali-
zacja usługi wynikającej z ubezpieczenia mogłyby narazić UNIQA na: 

 a)  sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z rezolucji Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych; 

 b)  sankcje handlowe lub gospodarcze wynikające z prawa Unii Euro-
pejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ-
nej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Rzeczypospolitej Polski.

Niezależnie od powyższego każda umowa dodatkowa ze względu na swo-
ją specyfikę może charakteryzować się odrębnymi wyłączeniami odpowie-
dzialności. 

2.  Okres trwania umowy ubezpieczenia (umowa)  
oraz sposób rozwiązania umowy 

Umowa zawierana jest na okres 1 roku polisy, licząc od daty początku 
ochrony określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia. Po 
upływie każdego rocznego okresu trwania umowy ulega ona przedłużeniu 
na kolejny roczny okres na tych samych warunkach, o ile żadna ze Stron nie 
postanowi inaczej. Oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umo-
wy na kolejny okres powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie lub 
pocztą elektroniczną na 30 dni przed końcem roku polisy.
Umowa ulega rozwiązaniu gdy: 
 1)  wypowie ją ubezpieczający – z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia;
 2)  upłynie okres, na jaki została zawarta , a strony:
 a) nie przedłużyły okresu jej obowiązywania,
 b)  nie uzgodniły warunków zmiany umowy do rocznicy polisy;
 3)  UNIQA uzna umowę za wypowiedzianą przez ubezpieczającego; roz-

wiązanie umowy nastąpi wraz z  upływem 3. miesiąca zaległości 
w opłacaniu składki, licząc od końca okresu, za który została opłacona 
ostatnia składka, nie wcześniej niż z upływem 7-dniowego dodatko-
wego terminu wyznaczonego przez nas na dokonanie zapłaty, ale nie 
później niż z końcem okresu, na jaki umowa została zawarta;

 4)  ubezpieczający zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności – 
z ostatnim dniem miesiąca polisy, w którym działalność została zawie-
szona lub wykreślona z właściwego rejestru lub ewidencji.

Umowy dodatkowe są zawierane w tym samym trybie i na ten sam okres 
co umowa podstawowa i wyłącznie jako rozszerzenie umowy podstawo-
wej. Umowa dodatkowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy pod-
stawowej, a także z ostatnim dniem roku polisy, w którym ubezpieczający 
wypowiedział umowę dodatkową.

3.  Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej 
Początek ochrony będący jednocześnie datą zawarcia umowy UNIQA 
wskazuje w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia. 

Początek ochrony
W stosunku do poszczególnych ubezpieczonych przystępujących do umo-
wy, ochrona rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca polisy następują-
cego po łącznym spełnieniu następujących warunków:
 1)  została opłacona przez ubezpieczającego składka w należnej wysoko-

ści za ubezpieczonego;
 2)  UNIQA otrzymała poprawnie wypełnioną deklarację;
 3)  ubezpieczający wskazał ubezpieczonego na liście osób, które przystę-

pują do umowy;
 4)  UNIQA otrzymała inne dokumenty niezbędne do objęcia ubezpieczo-

nego ochroną;
 5)  ocena ryzyka ubezpieczeniowego zakończyła się pozytywnie.
Początek ochrony dla danego ubezpieczonego UNIQA potwierdza ubez-
pieczającemu. 

Koniec ochrony
Ochrona względem wszystkich ubezpieczonych z tytułu umowy podsta-
wowej kończy się: 
 1)  z dniem rozwiązania umowy podstawowej;
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 2)  z końcem miesiąca następującego po miesiącu, za który została opła-
cona ostatnia składka za wszystkich ubezpieczonych, jednak nie 
wcześniej niż po upływie 7-dniowego dodatkowego terminu na do-
konanie zapłaty, wskazanego przez nas w wezwaniu do uzupełnienia 
zaległości;

 3)  z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym ubezpieczający 
odstąpił od umowy podstawowej.

Ochrona względem wszystkich ubezpieczonych, z  tytułu umowy dodat-
kowej, kończy się:
 1)  z dniem rozwiązania umowy dodatkowej;
 2)  z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym ubezpieczający 

odstąpił od umowy dodatkowej;
 3)  w dniu wygaśnięcia umowy podstawowej.
Ochrona względem ubezpieczonego w ramach umowy podstawowej oraz 
umowy dodatkowej kończy się:
 1)  w dniu jego śmierci;
 2)  z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym ubezpieczony 

złożył ubezpieczającemu lub UNIQA oświadczenie o rezygnacji;
 3)  z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym ubezpieczony ukoń-

czył 70. rok życia, chyba że w umowie dodatkowej UNIQA wskazała 
inny wiek końca ochrony;

 4)  z upływem ostatniego dnia roku polisy, jeżeli ubezpieczony nie wyraził 
zgody na zmianę warunków umowy.

W przypadku:
 1)  ubezpieczonego głównego – ochrona kończy się ostatniego dnia mie-

siąca polisy, w którym ustał stosunek prawny między ubezpieczonym 
głównym a ubezpieczającym;

 2)  ubezpieczonego bliskiego – ochrona wygasa także wraz z zakończe-
niem ochrony ubezpieczonego głównego.

Niezależnie od powyższego ogólne warunki umowy, ogólne warunki 
umów dodatkowych, polisa lub dokument umowy ubezpieczenia mogą 
przewidywać jeszcze inne przypadki, w  których ochrona wygasa, oraz 
wskazywać na okresy ograniczonej ochrony. 

4.  Sposób rozwiązania umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z zachowa-
niem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpo-
czyna się pierwszego dnia miesiąca polisy następującego bezpośrednio 
po miesiącu polisy, w którym UNIQA otrzymała oświadczenie o wypowie-
dzeniu. 
Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dodatkową 
ze skutkiem na ostatni dzień roku polisy.
Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
UNIQA uważa umowę ubezpieczenia za wypowiedzianą przez ubezpiecza-
jącego również w  przypadku zaległości w  opłacaniu składki należnej za 
wszystkich ubezpieczonych – umowa rozwiązuje się z upływem 3. mie-
siąca zaległości, z tym że nie później niż z końcem okresu, na jaki została 
zawarta. 
Ubezpieczający może odstąpić od umowy, jak również od umowy dodat-
kowej, w terminie 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia odpowiednio umowy lub umowy dodatkowej. Oświadcze-
nie o odstąpieniu powinno być złożone UNIQA w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Jeżeli ubezpieczający jest konsumentem i  UNIQA nie poinformowała go 
przed zawarciem umowy o prawie odstąpienia od niej, okres 30 dni liczony 
jest od dnia, w którym dowiedział się o prawie odstąpienia. 
Jeżeli ubezpieczający jest konsumentem, a umowa została zawarta bez jed-
noczesnej obecności obu stron z użyciem środków porozumiewania się na 
odległość, ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni: 
 1)  od dnia, w którym UNIQA poinformowała go o zawarciu umowy, lub 
 2)  od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumen-

towi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odle-
głość, jeżeli jest to termin późniejszy.

Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z umowy ubezpiecze-
nia, składając ubezpieczającemu oświadczenie o  rezygnacji w  formie pi-
semnej lub innej zaakceptowanej przez UNIQA, co powoduje zakończenie 
odpowiedzialności z upływem okresu, za który opłacono ostatnią składkę 
należną za danego ubezpieczonego.


