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Życie & Ochrona
Grupowe ubezpieczenie na życie
„Bezpieczna przyszłość”

OWUD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek
trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu zgodnie
z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
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Rodzaj informacji

Numer zapisu wzorca umowy

1.

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia

§ 2; § 5; § 18 OWU,
z uwzględnieniem definicji zawartych w § 1

2

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 1; § 2; § 3; § 4; § 5; § 9 OWU; § 10 OWU;
§ 18 OWU; § 21 OWU

3.

Koszty oraz inne obciążenia potrącane
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Nie dotyczy

4.

Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie
o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy

1

2

§1

§2

Postanowienia ogólne

Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego (OWUD)
na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
w wyniku zawału serca lub udaru mózgu stosuje się w umowach
grupowego ubezpieczenia na życie „Bezpieczna przyszłość” zawieranych pomiędzy UNIQA TU na Życie S.A., a Ubezpieczającym
(Umowa podstawowa) w zakresie rozszerzonym.

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy podstawowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozszerzony o Trwały uszczerbek
na zdrowiu Ubezpieczonego powstały w wyniku Zawału serca lub
Udaru mózgu, który miał miejsce w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego.

Terminy pisane w niniejszych OWUD wielką literą mają znaczenie
nadane im w Ogólnych Warunkach Grupowego ubezpieczenia
na życie „Bezpieczna przyszłość” (OWU), o ile w OWUD nie zostały
zdefiniowane odmiennie.
2. Na podstawie niniejszych OWUD do terminów tych dodaje się:
1) Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności
lub funkcji organizmu człowieka, ustalone przez UNIQA TU
na Życie S.A. w wymiarze procentowym na podstawie opinii
wydanej przez lekarza powołanego przez UNIQA TU na Życie S.A.
w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia niniejszej umowy
ubezpieczenia dodatkowego „Tabelę oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu”, wydaną przez UNIQA TU na Życie
S.A., stanowiącą załącznik do niniejszych OWUD.
2) Udar mózgu - śmierć części mózgu w następstwie wewnątrzmózgowego krwawienia albo zakrzepu lub zatoru, który zatkał
naczynie mózgowe. Udar mózgu musi prowadzić do nagłego
wystąpienia trwałych i nieodwracalnych objawów ogniskowego
uszkodzenia mózgu, które utrzymują się powyżej 12 tygodni.
W rozumieniu niniejszych OWUD Udar mózgu nie obejmuje:
a) epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA),
b) przedłużającego się odwracalnego deficytu neurologicznego
(PRIND - Prolonged Reversible Ischaemic Neurological Deficit),
c) wtórnego krwotoku do istniejącego ogniska poudarowego,
d) urazu mózgu, choćby były przyczyną udaru mózgu,
e) zaburzeń neurologicznych zależnych od uogólnionego niedotlenienia, zakażenia, stanu zapalnego, migreny lub uszkodzeń w wyniku leczenia,
f) zmian w mózgu możliwych do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych (tzw. niemy udar - silent storke).
3) Zawał serca - martwica części mięśnia sercowego w następstwie
nagłego przerwania przepływu krwi przez jedną lub kilka tętnic
wieńcowych. Diagnoza powinna w dokumentacji zawierać opis
typowych bólów w klatce piersiowej, wyników badań laboratoryjnych specyficznych dla mięśnia sercowego odbiegających
od wartości prawidłowych (np. troponina, CKMB) i ich typowej
ewolucji w czasie oraz charakterystycznych dla ostrego zawału
serca zmian EKG (nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q
lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa).
W rozumieniu niniejszych OWUD Zawał serca nie obejmuje
niemego zawału serca. Przez niemy zawał serca rozumieć należy
taki zawał serca, w przebiegu którego brak było typowych dolegliwości bólowych, a diagnozę postawiono w oparciu o wskazujący na przebycie zawału serca zapis EKG lub wynik innego badania diagnostycznego, bez potwierdzenia w charakterystycznych
dla ostrego zawału serca wynikach badań laboratoryjnych i ich
typowej ewolucji w czasie.
W rozumieniu niniejszych OWUD Zawał mięśnia sercowego nie
obejmuje również:
a) ostrego zespołu wieńcowego (stabilnej i niestabilnej dławicy
piersiowej),
b) wzrostu aktywności troponin pod nieobecność jawnej niedokrwiennej choroby serca (np.: zapalenie mięśnia sercowego,
uraz mięśnia sercowego, zatorowość płucna, zespół balotującego koniuszka, toksyczność leków),
c) zawał serca bez niedrożności tętnic wieńcowych albo wywołany skurczem naczyń wieńcowych, dławicą związaną z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi lub uzależnieniem lekowym,
d) zawał serca, który wywiązał się w ciągu 14 dni od zabiegu
angioplastyki wieńcowej lub pomostowania wieńcowego.

2. Prawo do świadczenia z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Udaru mózgu powstaje wraz z postawieniem
diagnozy przez specjalistyczny oddział neurologiczny lub lekarza neurologa, potwierdzonej wynikami badań obrazowych. Diagnoza może
być postawiona najwcześniej po 12 tygodniach po wystąpieniu
Udaru mózgu.
3. Prawo do świadczenia z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Zawału serca powstaje z upływem 30. dnia
życia Ubezpieczonego licząc od dnia postawienia diagnozy przez
specjalistyczny oddział kardiologiczny lub lekarza kardiologa.
4. Orzeczenie o Trwałym uszczerbku na zdrowiu w wyniku Zawału serca
lub Udaru mózgu może być wydane po całkowitym zakończeniu
leczenia z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego, jednak nie wcześniej niż po 12 tygodniach od wystąpienia Zawału serca lub Udaru mózgu, a nie później niż w 24 miesiącu
od wystąpienia Zawału serca lub Udaru mózgu. Późniejsza zmiana
stopnia Trwałego uszczerbku na zdrowiu nie jest podstawą do zmiany
wysokości świadczenia.
5. Świadczeniem wypłacanym z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego w wyniku Zawału serca lub Udaru mózgu jest wskazana w Polisie kwota przypadająca na każdy procent Trwałego uszczerbku na zdrowiu.
6. Niniejsza umowa ubezpieczenia dodatkowego nie wchodzi w zakres
ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, wskazanego w § 22
OWU.
§3
Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na podstawie
niniejszych OWUD wraz z Umową podstawową, jako jej rozszerzenie.
2. Umowę ubezpieczenia dodatkowego zawiera się na podstawie
pisemnego wniosku oraz dokumentów złożonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami OWU.
3. Ubezpieczeniem dodatkowym na podstawie OWUD obejmuje się
wszystkich Ubezpieczonych objętych ochroną z tytułu Umowy podstawowej.
4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na okres 12 miesięcy i trwa przez okres na jaki zawarto Umowę podstawową. Postanowienia § 6 ust. 2 OWU stosuje się odpowiednio.
5. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia dodatkowego trwa
w Okresie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy podstawowej.
6. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego ustaje:
1) z dniem rozwiązania Umowy podstawowej,
2) z upływem okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia dodatkowego.
§4
Wyłączenia odpowiedzialności
1. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone
w przypadku, gdy Zawał serca lub Udar mózgu będący przyczyną
Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego nastąpi w wyniku
zdarzeń wymienionych w § 21 OWU.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Okres ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku
Zawału serca lub Udaru mózgu trwa trzy miesiące.
3. Okres ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do osób wskazanych w § 9 ust. 2 OWU w odniesieniu do Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Zawału serca lub Udaru mózgu trwa
6 miesięcy.
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4. W Okresie ograniczenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Zawału serca lub Udaru
mózgu, będącego następstwem Nieszczęśliwego wypadku.
5. Postanowienia dotyczące Okresu ograniczenia odpowiedzialności
wskazane w § 10 OWU stosuje się odpowiednio.
§5
Postępowanie po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego
1. Świadczenie z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Zawału serca lub Udaru mózgu wypłacane jest Ubezpieczonemu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia.
2. Do wniosku o wypłatę świadczenia Ubezpieczony powinien załączyć
poświadczoną przez Szpital kopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego lub inne dokumenty medyczne potwierdzające wystąpienie
Zawału serca lub Udaru mózgu.
3. W sytuacji gdy przedstawiona dokumentacja, o której mowa w ust. 2
powyżej, będzie niewystarczająca do ustalenia zasadności roszczenia
bądź wysokości świadczenia, UNIQA TU na Życie S.A. może zażądać
przedstawienia przez Ubezpieczonego dodatkowych dokumentów,
niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia bądź wysokości świadczenia.
4. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić UNIQA TU na Życie S.A.
uzyskanie informacji co do okoliczności zajścia i przebiegu leczenia
Zawału serca lub Udaru mózgu, w tym także od lekarzy, którzy sprawowali lub nadal sprawują nad Ubezpieczonym opiekę lekarską.

5. Na podstawie przedstawionej dokumentacji lekarskiej, w sytuacji gdy
będzie ona niewystarczająca dla określenia poniesionego Trwałego
uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczony może zostać zobowiązany
do poddania się dodatkowym badaniom analitycznym i lekarskim,
które zostaną wykonane przez wyznaczonego lekarza na koszt UNIQA
TU na Życie S.A.
6. W przypadku, gdy Zawał serca lub Udar mózgu miał miejsce poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty wymienione w ust. 2
powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7. Postanowienia § 18 OWU stosuje się odpowiednio z wyłączeniem
ust. 3 i 6.
§6
Składka
1. Wysokość Składki wyznaczana jest zgodnie z taryfą obowiązującą dla
niniejszych OWUD w dniu złożenia Wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia.
2. Składka opłacana jest łącznie ze Składką z Umowy podstawowej przez
Ubezpieczającego, na zasadach określonych w OWU.
§7
Postanowienia końcowe
1. Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia dodatkowego mogą być
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWUD.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD stosuje się postanowienia OWU oraz obowiązujące przepisy prawa.
3. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego zawierające
wykaz informacji zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA
TU na Życie S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r. i mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 r.
i są zamieszczone na stronie internetowej www.uniqa.pl
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