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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek
trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego 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; § 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

Wyłączenia odpowiedzialności

Postanowienia ogólne

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego, jeżeli Trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego nastąpi w okolicznościach wskazanych w § 21 OWU, a także na skutek:
1) zarażenia wirusem HIV,
2) wszelkich zaburzeń umysłowych i psychicznych, niedorozwoju
umysłowego, nerwic oraz ich skutków, a także na skutek ataków
konwulsji i epilepsji,
3) samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego,
niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego (OWUD)
na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego 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.
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:
Trwała i całkowita niezdolność do pracy - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy w dowolnym zawodzie, utrzymująca się nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, która zaistniała w czasie trwania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego.
Trwała i całkowita niezdolność do pracy stwierdzana jest przez UNIQA
TU na Życie S.A., na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej ponadto niemożność wykonywania przez Ubezpieczonego
w przewidywalnej przyszłości żadnej pracy lub działalności, z tytułu
której mógłby otrzymywać wynagrodzenie lub która przynosiłaby
dochód.
§2
Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy podstawowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozszerzony o Trwałą i całkowitą
niezdolność do pracy Ubezpieczonego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy dodatkowej może zostać dodatkowo rozszerzony o Trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego, powstałą w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Świadczeniem wypłacanym z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności
do pracy Ubezpieczonego jest kwota w wysokości stanowiącej wskazany w Polisie procent Sumy ubezpieczenia.
4. Wskazany w ust. 3 procent Sumy ubezpieczenia może zostać określony w odmiennej wysokości w przypadku Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego powstałej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku.
5. 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

2. Z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego
powstałej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku UNIQA TU na Życie
S.A. nie ponosi ponadto odpowiedzialności, jeżeli Nieszczęśliwy
wypadek powstał:
1) w wyniku jazdy Ubezpieczonego pojazdem lądowym, morskim
lub powietrznym, w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przygotowaniu do nich,
2) w wyniku kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem lądowym,
morskim lub powietrznym jeżeli którykolwiek z tych pojazdów
w chwili zdarzenia, będącego przyczyną wypadku, nie był dopuszczony do ruchu w myśl obowiązujących przepisów,
3) w wyniku wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub wymaganego innymi przepisami przeszkolenia,
4) w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez Ubezpieczonego bez odpowiedniego prawa jazdy lub
innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia danego
pojazdu (w myśl obowiązujących przepisów),
5) na skutek uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych
sportów tj.: spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, skoki
na gumowej linie, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleologia, nurkowanie z aparatem oddechowym i sporty walki,
6) w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego spowodowanego
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez
osoby nie posiadające uprawnień, chyba, że działania te zostały
podjęte w celu ratowania życia Ubezpieczonego w związku
z prowadzoną akcją ratowniczą,
7) w wyniku działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu,
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub
użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, o ile miało to wpływ
na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; za działanie pod wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego
wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu
takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi
do stężenia we krwi powyżej 0,2 ‰ alkoholu albo do obecności
w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.
3. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi ponadto odpowiedzialności
z tytułu niniejszej umowy dodatkowej gdy choroba lub Nieszczęśliwy
wypadek, w wyniku których doszło do Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego zdiagnozowane były lub miały miejsce w okresie ostatnich 3 lat przed datą rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do tego Ubezpieczonego, chyba że w okresie
tym Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w ramach Poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
§5
Postępowanie po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego
1. Świadczenie z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wypłacane jest Ubezpieczonemu na podstawie wniosku
o wypłatę świadczenia.
2. Do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczony powinien załączyć dokumentację
medyczną obejmującą okres od zdiagnozowania choroby lub od Nieszczęśliwego wypadku, w wyniku których doszło do Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, oraz wskazującą obecny stan zdrowia Ubezpieczonego, w tym potwierdzoną przez szpital
kopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego.
3. UNIQA TU na Życie S.A. stwierdza Trwałą i całkowitą niezdolność
do pracy po upływie 12 miesięcy nieprzerwanie utrzymującej się niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, na podstawie decyzji organu rentowego (ZUS, KRUS lub
innego organu uprawnionego do orzekania w tym zakresie) oraz
dokumentów wskazanych w ust. 2, jeżeli potwierdzają one niemożność wykonywania przez Ubezpieczonego w przewidywalnej przyszłości żadnej pracy lub działalności, z tytułu której mógłby otrzymywać wynagrodzenie lub która przynosiłaby dochód.
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4. W przypadku, gdy choroba lub następstwa Nieszczęśliwego wypadku, w wyniku których doszło do Trwałej i całkowitej niezdolności
do pracy Ubezpieczonego miały miejsce lub podlegały leczeniu poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty wymienione w ust. 2
i 3 powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. W sytuacji gdy przedstawiona dokumentacja, o której mowa w ust. 2
i 3 powyżej, będzie niewystarczająca do ustalenia zasadności świadczenia, UNIQA TU na Życie S.A. może zażądać przedstawienia przez
Ubezpieczonego dodatkowych dokumentów, niezbędnych do ustalenia zasadności świadczenia.
6. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić UNIQA TU na Życie S.A.
uzyskanie informacji co do okoliczności zajścia i przebiegu leczenia
choroby lub następstw Nieszczęśliwego wypadku, w wyniku których
doszło do Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego,
w tym także od lekarzy, którzy sprawowali lub nadal sprawują nad
Ubezpieczonym opiekę lekarską.
7. Na podstawie przedstawionej dokumentacji lekarskiej, w sytuacji gdy
będzie ona niewystarczająca dla określenia należności świadczenia,
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.
8. Postanowienia § 18 OWU stosuje się odpowiednio z wyłączeniem
ust. 3 i 6.
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§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

