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Życie & Ochrona
Grupowe ubezpieczenie na życie
„Bezpieczna przyszłość”

OWUD

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania ubezpieczonego

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek
ciężkiego zachorowania 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; § 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
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego (OWUD)
na wypadek ciężkiego zachorowania 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:
Ciężkie zachorowanie - wystąpienie u Ubezpieczonego jednej z chorób lub poddanie się przez Ubezpieczonego jednemu z zabiegów
wskazanych w Tabeli ciężkich zachorowań, stanowiącej załącznik
do niniejszych OWUD, zgodnie z wybraną opcją Zakresu ochrony
ubezpieczeniowej. Przez Ciężkie zachorowanie rozumie się również
jedno z zachorowań, wskazanych w Tabeli ciężkich zachorowań infekcyjnych, stanowiącej załącznik do niniejszych OWUD.
§2
Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy podstawowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozszerzony o Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia
dodatkowego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego może zostać ustalony zgodnie z jedną z poniższych opcji:
1) w opcji podstawowej - zgodnie z wykazem Ciężkich zachorowań
właściwych dla podstawowego zakresu poważnych zachorowań,
2) w opcji rozszerzonej - zgodnie z wykazem Ciężkich zachorowań
właściwych dla rozszerzonego zakresu poważnych zachorowań,
3) w opcji kompleksowej - zgodnie z wykazem Ciężkich zachorowań
właściwych dla kompleksowego zakresu poważnych zachorowań.
3. Każda z opcji wymienionych w ust. 2 powyżej może zostać dodatkowo
rozszerzona o Ciężkie zachorowanie infekcyjne - zgodnie z wykazem
Ciężkich zachorowań infekcyjnych.
4. Świadczenie z tytułu Ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego
wypłacane jest, jeżeli Ciężkie zachorowanie zostało zdiagnozowane
w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej
umowy ubezpieczenia dodatkowego oraz spełnione zostały dodatkowe warunki, określone w odniesieniu do każdego z Ciężkich zachorowań w Tabeli ciężkich zachorowań albo Tabeli ciężkich zachorowań
infekcyjnych.
5. W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego UNIQA TU
na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu zaistnienia każdego
z Ciężkich zachorowań u jednego Ubezpieczonego jeden raz, to jest
tylko przy jego pierwszym wystąpieniu.
6. Świadczeniem wypłacanym z tytułu Ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego jest kwota w wysokości stanowiącej wskazany w Polisie
procent Sumy ubezpieczenia.
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. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego, jeżeli Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego nastąpi w okolicznościach wskazanych w § 21
OWU, a także na skutek:
1) zarażenia wirusem HIV,
2) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów tj.:
spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleologia, nurkowanie z aparatem oddechowym, sporty walki i skoki na gumowej linie.
2. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi ponadto odpowiedzialności
z tytułu niniejszej umowy dodatkowej gdy:
1) choroba lub Nieszczęśliwy wypadek, w wyniku których doszło
do Ciężkiego zachorowania 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 ciężkich zachorowań w ramach
Poprzedniej umowy ubezpieczenia,
2) poddanie się przeszczepowi narządów lub operacji zastawek
serca przez Ubezpieczonego było zaplanowane 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 ciężkich zachorowań w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia,
3) zaistnienie Ciężkiego zachorowania, operacji by-pass, przeszczepu narządów, operacji zastawek serca lub operacji aorty pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z innym Ciężkim
zachorowaniem, za które UNIQA TU na Życie S.A. wypłaciła już
świadczenie w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Okres ograniczenia odpowiedzialności
w odniesieniu do Ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego trwa trzy
miesiące.
4. Okres ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do osób wskazanych w § 9 ust. 2 OWU w odniesieniu do Ciężkiego zachorowania
Ubezpieczonego trwa 6 miesięcy.
5. W Okresie ograniczenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku Ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku.
6. Postanowienia dotyczące Okresu ograniczenia odpowiedzialności
wskazane w § 10 OWU stosuje się odpowiednio.
§5
Postępowanie po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego
1. W razie wystąpienia Ciężkiego zachorowania Ubezpieczony zobowiązany jest starać się o złagodzenie skutków tego zachorowania przez
niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarza
leczeniu.
2. Świadczenie z tytułu Ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego
wypłacane jest Ubezpieczonemu na podstawie wniosku o wypłatę
świadczenia.
3. Do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu Ciężkiego zachorowania
Ubezpieczonego, Ubezpieczony powinien załączyć dodatkowo potwierdzoną przez szpital kopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego lub inne dokumenty medyczne potwierdzające wystąpienie
Ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego oraz zakres udzielonej
pomocy lekarskiej.
4. W przypadku, gdy Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego nastąpiło
lub podlegało leczeniu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty wymienione w ust. 3 powinny być przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.
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5. W sytuacji gdy przedstawiona dokumentacja, o której mowa w ust. 3
powyżej, będzie niewystarczająca do ustalenia zasadności roszczenia,
UNIQA TU na Życie S.A. może zażądać przedstawienia przez Ubezpieczonego dodatkowych dokumentów, niezbędnych do ustalenia
zasadności roszczenia.
6. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić UNIQA TU na Życie S.A.
uzyskanie informacji co do okoliczności zajścia i przebiegu leczenia
Ciężkiego zachorowania, 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 zasadności roszczenia,
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.

§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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