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Życie & Ochrona
Grupowe ubezpieczenie na życie
„Bezpieczna przyszłość”

OWUD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu ubezpieczonego w sanatorium
oraz rekonwalescencji ubezpieczonego po pobycie w szpitalu

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek
pobytu ubezpieczonego w sanatorium oraz rekonwalescencji ubezpieczonego po pobycie w szpitalu
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

4. Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w Sanatorium określone jest w wysokości wskazanej w Polisie zryczałtowanej kwoty.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego (OWUD)
na wypadek pobytu Ubezpieczonego w sanatorium oraz rekonwalescencji Ubezpieczonego po pobycie w szpitalu 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:
1) Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, powstała niezależnie od czyjejkolwiek woli i powodująca zaburzenie w funkcjonowaniu narządów ciała, tkankach,
układach lub całym ustroju Ubezpieczonego, co do której lekarz
może postawić diagnozę.
2) Pobyt w Szpitalu - potwierdzony w dokumentacji medycznej,
niezbędny z medycznego punktu widzenia nieprzerwany pobyt
Ubezpieczonego w Szpitalu w celu poddania się leczeniu, który
rozpoczął się w trakcie udzielania Ochrony ubezpieczeniowej
przez UNIQA TU na Życie S.A. w ramach niniejszej umowy
ubezpieczenia dodatkowego; w rozumieniu niniejszych OWUD
Pobyt w Szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia Ubezpieczonego do Szpitala, a kończy w dniu wypisania Ubezpieczonego
ze Szpitala.
3) Rekonwalescencja - okres następujący bezpośrednio po zakończeniu pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, służący powrotowi
Ubezpieczonego do zdrowia.
4) Sanatorium - znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zakład lecznictwa, przeznaczony do leczenia chorób przewlekłych, rehabilitacji chorych oraz do profilaktyki wobec rekonwalescentów, mającej na celu zapobieganie nawrotom choroby, ich
powikłaniom oraz zaostrzeniom.
5) Szpital - działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zakład opieki lecznictwa zamkniętego, zapewniający świadczenie
przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych podmiotów systemu lecznictwa. W rozumieniu niniejszych OWUD za Szpital nie uważa się: sanatorium, ośrodka wypoczynkowego, szpitala uzdrowiskowego, ośrodka lub centrum
rehabilitacyjnego, wydzielonych przy Szpitalu oddziałów rehabilitacji, domu opieki, domowej opieki pielęgniarskiej, ośrodka
opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, ośrodka,
oddziału, pododdziału szpitalnego leczenia nerwic, hospicjum
oraz placówek, których zadaniem jest leczenie alkoholizmu
i innych uzależnień.
§2
Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy podstawowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozszerzony o pobyt Ubezpieczonego w Sanatorium oraz o Rekonwalescencję Ubezpieczonego,
które miały miejsce po Pobycie w Szpitalu Ubezpieczonego.
2. Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w Sanatorium lub
z tytułu Rekonwalescencji Ubezpieczonego wypłacane jest, jeżeli:
1) pobyt w Sanatorium lub Rekonwalescencja zostały zalecone jako
bezpośrednia kontynuacja leczenia szpitalnego przez lekarza
Szpitala, w którym Ubezpieczony przebywał, a w okresie pobytu
w Sanatorium lub Rekonwalescencji Ubezpieczony przebywał
na zwolnieniu lekarskim,
2) pobyt w Sanatorium lub Rekonwalescencja rozpoczęły się w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy
ubezpieczenia dodatkowego,
3) Pobyt w Szpitalu, którego kontynuacją były pobyt w Sanatorium
lub Rekonwalescencja, trwał nieprzerwanie co najmniej 7 dni,
4) Rekonwalescencja rozpoczęła się bezpośrednio po Pobycie
w Szpitalu Ubezpieczonego, a pobyt w Sanatorium rozpoczął się
nie później niż 12 miesięcy po Pobycie w Szpitalu Ubezpieczonego.
3. Przez zwolnienie lekarskie wskazane w ust. 2 pkt 1 uważa się zaświadczenie o niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub, jeżeli Ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniom społecznym, inne zaświadczenie wydane przez lekarza,
potwierdzające medyczną zasadność pobytu w Sanatorium lub
Rekonwalescencji.

5. Świadczenie z tytułu Rekonwalescencji Ubezpieczonego określone
jest w wysokości wskazanego w Polisie ryczałtu dziennego za każdy
dzień Rekonwalescencji, jednak nie więcej niż za 30 dni.
6. Z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego, w danym
Okresie ochrony ubezpieczeniowej, UNIQA TU na Życie S.A. wypłaci
jednemu Ubezpieczonemu maksymalnie jedno świadczenie z tytułu
pobytu w Sanatorium.
7. 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. Łączna liczba dni, za które jednemu Ubezpieczonemu przysługuje
ryczałt dzienny z tytułu Rekonwalescencji ograniczona jest w ciągu
jednego Okresu ochrony ubezpieczeniowej do 90 dni Rekonwalescencji.
2. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń powstałych w następstwie okoliczności wskazanych w § 21 OWU,
a także kiedy Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego spowodowany był:
1) uszkodzeniem ciała Ubezpieczonego, spowodowanego leczeniem lub 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,
2) chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,
3) zmianą płci,
4) wszystkimi formami sztucznego zapłodnienia,
5) chorobą psychiczną, zaburzeniami lub innego rodzaju zakłóceniami czynności psychicznych,
6) operacją plastyczną, kosmetyczną oraz zabiegami z zakresu
medycyny estetycznej oraz ich następstwami, chyba że były one
niezbędne do usunięcia skutków Nieszczęśliwego wypadku,
jakiemu uległ Ubezpieczony w okresie udzielania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy dodatkowej,
7) implantacją zębów,
8) padaczką, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem
innej choroby, oraz wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń
zachowania, nerwic i uzależnień,
9) wyłącznie diagnostyką.
3. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego, jeżeli Choroba, w wyniku
której doszło do Pobytu w Szpitalu była zdiagnozowana lub miała
miejsce w okresie ostatnich 3 lat przed datą rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, chyba
że w okresie tym Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową
z tytułu pobytu w szpitalu w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia.
4. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności, gdy Pobyt
w Szpitalu rozpoczął się lub został zaplanowany przed objęciem Ubez3

pieczonego Ochroną ubezpieczeniową z tytuły niniejszej umowy
ubezpieczenia dodatkowego, chyba że w pierwszym dniu Pobytu
w Szpitalu lub w dniu zaplanowania Pobytu w Szpitalu Ubezpieczony
był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu pobytu w szpitalu
w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Okres ograniczenia odpowiedzialności
w odniesieniu do pobytu w Sanatorium i Rekonwalescencji Ubezpieczonego trwa trzy miesiące.
6. Okres ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do osób wskazanych w § 9 ust. 2 OWU w odniesieniu do pobytu w Sanatorium
i Rekonwalescencji Ubezpieczonego trwa 6 miesięcy.
7. W Okresie ograniczenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy Pobyt w Szpitalu, którego kontynuacją były pobyt w Sanatorium lub Rekonwalescencja był następstwem Nieszczęśliwego wypadku.
8. Postanowienia dotyczące Okresu ograniczenia odpowiedzialności
wskazane w § 10 OWU stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku, gdy Pobyt w Szpitalu nastąpił poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty wymienione w ust. 2 powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. W sytuacji gdy przedstawiona dokumentacja, o której mowa w ust. 2
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.
5. 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.

§5

2. Składka opłacana jest łącznie ze Składką z Umowy podstawowej przez
Ubezpieczającego, na zasadach określonych w OWU.

Postępowanie po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego

§7

1. Świadczenie z tytułu pobytu w Sanatorium i Rekonwalescencji Ubezpieczonego wypłacane jest Ubezpieczonemu, po zakończeniu odpowiednio pobytu w Sanatorium i Rekonwalescencji, na podstawie
wniosku o wypłatę świadczenia.

Postanowienia końcowe

2. Do wniosku o wypłatę świadczenia, Ubezpieczony powinien załączyć
poświadczoną przez Szpital kopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w § 2 ust. 2, pkt 1 i 4, a w przypadku pobytu w Sanatorium dodatkowo dokumenty potwierdzające daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w Sanatorium.
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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

