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Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje się
w umowach indywidualnie kontynuowanych, zawieranych przez UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z Ubezpieczonymi,
którzy byli objęci ochroną ubezpieczeniową wynikającą z umowy Pracowniczego ubezpieczenia na życie lub Grupowego ubezpieczenia na życie
Bezpieczna przyszłość zwane dalej umową grupową lub wynikającą
z umowy indywidualnego kontynuowania Pracowniczego ubezpieczenia
na życie.
§1
Postanowienia ogólne
Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określenia
rozumie się:
1. Akty terrorystyczne są to nielegalne, indywidualne lub grupowe
akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy
użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem
jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych;
2. Działanie pod wpływem alkoholu jest to działanie w stanie, gdy
zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia
we krwi od 0,2 promila alkoholu lub obecności w wydychanym
powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
3. Dziecko Ubezpieczonego jest to dziecko własne lub przysposobione
Ubezpieczonego, które nie ukończyło 25. roku życia. Za Dziecko
Ubezpieczonego uważa się także pasierba Ubezpieczonego, jeżeli nie
żyje jego ojciec lub matka;
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4. Dzień wpłaty Składki jest to dzień wpływu Składki w pełnej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez UNIQA TU na Życie S.A.;
5. Nieszczęśliwy wypadek jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną
zewnętrzną, powstałe w Okresie ochrony ubezpieczeniowej niezależnie od woli osoby objętej ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego zaistniało zdarzenie ubezpieczeniowe. Za Nieszczęśliwe wypadki
nie uważa się zachorowań, w tym również występujących nagle,
a także zarażeń chorobami zakaźnymi, nawet jeśli powstały w związku
z Nieszczęśliwym wypadkiem z wyjątkiem sytuacji, w której poprzez
rany po skaleczeniu, otarciu skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ubezpieczeniem osoba została zarażona tężcem lub
wścieklizną. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się również następstw zdrowotnych przeciążenia organizmu w następstwie nadmiernego wysiłku, w tym ręcznego przenoszenia ciężarów;
6. Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny jest to Nieszczęśliwy wypadek, który powstał w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
a w którym osoba objęta ochroną ubezpieczeniową uczestniczyła jako
pieszy, rowerzysta lub kierowca albo pasażer Środka lokomocji, potwierdzony stosowną dokumentacją sporządzoną przez policję lub
inny organ administracji publicznej, który zaistniał w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;
7. Okres ochrony ubezpieczeniowej jest to okres wskazany w Polisie,
w trakcie którego UNIQA TU na Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu w wybranym przez niego zakresie;
8. Okres ograniczenia odpowiedzialności - okres, w którym UNIQA
TU na Życie S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu danego zdarzenia
ubezpieczeniowego w ograniczonym zakresie, wskazany w OWU lub
w OWUD, rozpoczynający się z dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową;
9. OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, oznaczone
symbolem IKU;
10. Pasierb jest to dziecko własne lub przysposobione Współmałżonka;
11. Polisa jest to dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU;
12. Poprzednia umowa ubezpieczenia jest to umowa grupowego
ubezpieczenia na życie, obowiązująca do dnia poprzedzającego
zawarcie Umowy grupowej, w ramach której Ubezpieczony był objęty
ochroną ubezpieczeniową;
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13. Rocznica ochrony ubezpieczeniowej jest to każda kolejna rocznica
początku ochrony ubezpieczeniowej zapisanego w Polisie. Jeżeli początek ochrony ubezpieczeniowej wypada 29 lutego, przyjmuje się, że
Rocznica ochrony ubezpieczeniowej przypada zawsze w ostatni dzień
lutego;
14. Rodzic Ubezpieczonego jest to ojciec lub matka Ubezpieczonego
albo jego ojczym (jeżeli nie żyje ojciec) lub macocha (jeżeli nie żyje
matka);
15. Rodzic Współmałżonka jest to ojciec lub matka Współmałżonka albo
jego ojczym (jeżeli nie żyje ojciec) lub macocha (jeżeli nie żyje matka);
16. Składka jest to kwota należna z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia
wskazana w Polisie, do której zapłaty zobowiązany jest Ubezpieczający w terminach określonych w Polisie;
17. Suma ubezpieczenia jest to uzgodniona przez strony kwota określona w Polisie, w oparciu o którą ustalona jest wysokość świadczeń
według zasad określonych w OWU;
18. Środek lokomocji jest to lądowy pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; statek
wodny rozumiany jako urządzenie pływające o napędzie mechanicznym, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec; statek powietrzny, rozumiany jako urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze z wyłączeniem balonów, sterowców, szybowców, motoszybowców, skrzydłowców oraz spadochronów;
19. Trwały uszczerbek na zdrowiu jest to 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 „Tabelę
oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu” wydaną przez
UNIQA TU na Życie S.A., stanowiącą załącznik do niniejszych OWU;
20. Ubezpieczający jest to osoba fizyczna zawierająca Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, która zobowiązuje się do opłacania Składki;
21. Ubezpieczony jest to osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest objęte
ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawarcia Umowy ubezpieczenia,
będąca jednocześnie Ubezpieczającym;
22. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna zwane dalej UNIQA TU na Życie S.A.;
23. Umowa ubezpieczenia jest to umowa indywidualnego kontynuowania Umowy grupowej zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a UNIQA
TU na Życie S.A. na podstawie niniejszych OWU;
24. Umowa grupowa oznacza umowę ubezpieczenia grupowego: Pracowniczego ubezpieczenia na życie lub Grupowego ubezpieczenia
na życie Bezpieczna przyszłość, która gwarantowała prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia i w ramach której Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową;
25. Uprawniony jest to wskazana przez Ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego, na zasadach
określonych w OWU, w przypadku zgonu Ubezpieczonego;
26. Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia jest to dokument złożony przez Ubezpieczającego w formie pisemnej, zawierający jego
oświadczenie woli co do zawarcia Umowy ubezpieczenia indywidualnego kontynuowania i jej warunków;
27. Współmałżonek jest to osoba, z którą Ubezpieczony w dniu zajścia
zdarzenia ubezpieczeniowego pozostawał w związku małżeńskim;
za Współmałżonka w rozumieniu niniejszych OWU uważa się również
konkubenta (konkubinę). Pod pojęciem konkubenta (konkubiny)
rozumie się osobę niespokrewnioną z Ubezpieczonym w linii prostej,
nie będącą rodzeństwem ani powinowatym z Ubezpieczonym, która
w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego pozostawała co najmniej 2 lata w związku z Ubezpieczonym, wspólnie z nim zamieszkiwała i prowadziła gospodarstwo domowe, a przy tym żadna
z wymienionych osób nie pozostawała w związku małżeńskim. Konkubent (konkubina) powinna zostać wskazana (imię, nazwisko, data
urodzenia) w pisemnym oświadczeniu Ubezpieczonego we Wniosku;
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zmiana oświadczenia może nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty
przystąpienia do ubezpieczenia lub od daty ostatniego oświadczenia;
28. Zakres ochrony ubezpieczeniowej oznacza zdarzenia ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową, wskazane w Polisie.
§2
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz
dodatkowo, w zależności od zakresu ubezpieczenia wskazanego
w Polisie, życie i zdrowie członków rodziny Ubezpieczonego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wskazane w Polisie zdarzenia ubezpieczeniowe, które wchodziły w zakres ubezpieczenia
w ramach Umowy grupowej, wybrane spośród następujących zdarzeń:
1) Zgon Ubezpieczonego,
2) Zgon Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
3) Zgon Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
4) Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
5) Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
6) Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku z progresywną wysokością świadczenia,
7) Zgon Współmałżonka Ubezpieczonego,
8) Zgon Współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku,
9) Zgon Współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego,
10) Urodzenie się Dziecka żywego Ubezpieczonemu,
11) Urodzenie się Dzieci w wyniku ciąży mnogiej Ubezpieczonemu,
12) Urodzenie się Dziecka martwego Ubezpieczonemu,
13) Zgon Dziecka Ubezpieczonego,
14) Zgon Dziecka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
15) Zgon Dziecka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego,
16) Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego,
17) Zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka
Ubezpieczonego,
18) Zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka
Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
19) Zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka
Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
3. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartej
Umowy ubezpieczenia przez całą dobę, niezależnie od miejsca
pobytu.
4. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przy Sumie ubezpieczenia,
w wysokości jaka obowiązywała w Umowie grupowej lub w wysokości
niższej.
5. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszych OWU
może zostać rozszerzona o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe
na podstawie odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Dodatkowego.
§3
Zakres i wysokość świadczeń
1. Zgon Ubezpieczonego, Zgon Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu zgonu Ubezpieczonego lub
zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego jest kwota
wskazana w Polisie stanowiąca procent Sumy ubezpieczenia.
2) Wskazany w pkt. 1) procent Sumy ubezpieczenia może zostać
określony w odmiennej wysokości w przypadku zgonu Ubezpieczonego, zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku oraz zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego.
3) Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest wypłacane, jeżeli zgon Ubezpieczonego
miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz
przed upływem 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku.
4) Postanowienia pkt. 3) stosuje się odpowiednio do zgonu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego.
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2. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego jest wskazana
w Polisie kwota przypadająca na każdy procent Trwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem pkt. 6) i 7).
2) Wskazana w pkt.1) kwota może zostać określona w odmiennej
wysokości w przypadku Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz
w przypadku Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
3) Świadczenie z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest, jeżeli Trwały uszczerbek został zdiagnozowany przed
upływem 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku.
4) Orzeczenie o Trwałym uszczerbku na zdrowiu powstałym w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku może być wydane po całkowitym zakończeniu leczenia z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego, jednak nie później niż w 24 miesiącu od wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza zmiana stopnia
Trwałego uszczerbku na zdrowiu nie jest podstawą do zmiany
wysokości świadczenia.
5) Świadczenie z tytułu kolejnego Trwałego uszczerbku na zdrowiu,
powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej nie może być wyższe niż kwota wynikająca z różnicy pomiędzy 100% a sumą
dotychczas orzeczonych na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia w zakresie Trwałych uszczerbków na zdrowiu.
6) W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed Nieszczęśliwym wypadkiem były już upośledzone wskutek samoistnej choroby lub trwałego inwalidztwa,
wymiar procentowy Trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się
jako różnicę między procentem Trwałego uszczerbku na zdrowiu
właściwego dla stanu danego organu, narządu lub układu
po Nieszczęśliwym wypadku, a procentem Trwałego uszczerbku
na zdrowiu istniejącego bezpośrednio przed wypadkiem.
7) W razie wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony
zobowiązany jest starać się o złagodzenie skutków wypadku przez
niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu przez
lekarza leczeniu.
8) Postanowienia pkt. 3), 4), 5), 6) i 7) stosuje się odpowiednio
do Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
3. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku z progresywną wysokością świadczenia
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku z progresywną wysokością świadczenia jest wskazana w Polisie
kwota przypadająca na każdy procent Trwałego uszczerbku
na zdrowiu, z zastrzeżeniem pkt. 4) i 5), zwiększona zgodnie z właściwym współczynnikiem wskazanym w poniżej tabeli:
Tabela współczynników wysokości świadczenia za 1% Trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
% Sumy ubezpieczenia

Stopień orzeczonego uszczerbku na zdrowiu
z przedziału

1,0%

0,0% - 20%

1,5%

20,1% - 30%

2,0%

30,1% - 40%

2,5%

40,1% - 50%

3,0%

50,1% - 60%

3,5%

60,1% - 70%

4,0%

70,1% - 80%

4,5%

80,1% - 90%

5,0%

90,1% - 100%

2) Świadczenie z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku z progresywną wysokością świadczenia wypłacane jest, jeżeli Trwały
uszczerbek został zdiagnozowany przed upływem 180 dni
od daty Nieszczęśliwego wypadku.
3) Orzeczenie o Trwałym uszczerbku na zdrowiu powstałym w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku może być wydane po całkowitym zakończeniu leczenia z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego, jednak nie później niż w 24 miesiącu od wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza zmiana stopnia Trwałego uszczerbku na zdrowiu nie jest podstawą do zmiany wysokości
świadczenia.
4) Świadczenie z tytułu kolejnego Trwałego uszczerbku na zdrowiu

5)

6)

7)

8)

powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej nie może być wyższe niż kwota wynikająca z różnicy pomiędzy 100% a sumą dotychczas orzeczonych na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia
w zakresie Trwałych uszczerbków na zdrowiu.
W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed Nieszczęśliwym wypadkiem były już upośledzone wskutek samoistnej choroby lub trwałego inwalidztwa,
wymiar procentowy Trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się
jako różnicę między procentem Trwałego uszczerbku na zdrowiu
właściwego dla stanu danego organu, narządu lub układu
po Nieszczęśliwym wypadku, a procentem Trwałego uszczerbku
na zdrowiu istniejącego bezpośrednio przed wypadkiem.
W okolicznościach opisanych w pkt. 4) i 5) do ustalenia wysokości
świadczenia stosuje się wskazany w pkt.1) współczynnik właściwy
dla różnicy pomiędzy 100% a sumą dotychczas orzeczonych
na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia w zakresie Trwałych uszczerbków na zdrowiu.
Objęcie danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu
Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku z progresywną wysokością świadczenia wyklucza możliwość objęcia tego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku określonego w ust. 2.
W razie wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego Ubezpieczony zobowiązany
jest starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne
poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarza leczeniu.

4. Zgon Współmałżonka Ubezpieczonego, Zgon Współmałżonka
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu zgonu Współmałżonka
Ubezpieczonego lub zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
lub w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego jest
kwota wskazana w Polisie stanowiąca procent Sumy ubezpieczenia.
2) Świadczenie z tytułu zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego jest wypłacane, jeżeli zgon Współmałżonka Ubezpieczonego miał miejsce w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej oraz przed upływem 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku.
3) Wskazana w pkt. 1) wysokość Sumy ubezpieczenia może zostać
określona w odmiennej wysokości w przypadku zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
oraz przypadku zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
4) Postanowienia pkt. 2) stosuje się odpowiednio do zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
5. Urodzenie się Dziecka żywego Ubezpieczonemu lub dzieci w wyniku
ciąży mnogiej
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu Urodzenia się Dziecka jest
kwota wskazana w Polisie stanowiąca procent Sumy ubezpieczenia.
2) Wskazane w pkt. 1) świadczenie może zostać określone w wyższej
wysokości w przypadku urodzenia się dzieci żywych w wyniku
ciąży mnogiej.
3) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje urodzenie się Dziecka
żywego, którego rodzicem jest Ubezpieczony, w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej.
4) Za urodzenie się Dziecka uznaje się również przysposobienie
przez Ubezpieczonego dziecka, które urodziło się w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej.
6. Urodzenie się Dziecka martwego Ubezpieczonego
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu Urodzenia się martwego
Dziecka jest kwota wskazana w Polisie stanowiąca procent Sumy
ubezpieczenia.
2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje urodzenie się martwego
Dziecka nie wcześniej niż w 22. tygodniu ciąży, którego biologicznym rodzicem jest Ubezpieczony, a urodzenie miało miejsce
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
7. Zgon Dziecka Ubezpieczonego, Zgon Dziecka Ubezpieczonego
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu zgonu Dziecka Ubezpieczonego lub zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego jest kwota wskazana
w Polisie stanowiąca procent Sumy ubezpieczenia.
2) Świadczenie z tytułu zgonu Dziecka Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest, jeżeli zgon Dziecka
Ubezpieczonego miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz przed upływem 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku.

3) Wskazana w pkt. 1) kwota świadczenia może zostać określona
w odmiennej wysokości w przypadku zgonu Dziecka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz w przypadku
zgonu Dziecka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego.
4) Postanowienia pkt. 2) stosuje się odpowiednio do zgonu Dziecka
Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
8. Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu osierocenia Dziecka Ubezpieczonego w wyniku zgonu Ubezpieczonego jest kwota wskazana w Polisie stanowiąca procent Sumy ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest na rzecz każdego Dziecka Ubezpieczonego.
2) Świadczenie wskazane w pkt. 1) zostanie wypłacone w podwojonej wysokości w przypadku, gdy zgon Ubezpieczonego oraz
zgon Współmałżonka nastąpiły w odstępie nie dłuższym niż 7 dni,
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej
Umowy ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 12 ust.4.
9. Zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka
Ubezpieczonego
1) Świadczeniem wypłacanym z tytułu zgonu Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka lub zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego jest kwota wskazana w Polisie stanowiąca procent
Sumy ubezpieczenia.
2) Wskazana w pkt. 1) wysokość świadczenia może zostać określona
w odmiennej wysokości w przypadku zgonu Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku oraz przypadku zgonu Rodzica Ubezpieczonego lub
Rodzica Współmałżonka w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego.
3) Świadczenia z tytułu zgonu Rodzica Współmałżonka przysługują
również z tytułu zgonu Rodziców zmarłego Współmałżonka, jednak jedynie jeżeli w dniu zgonu Współmałżonka Ubezpieczony
pozostawał w związku małżeńskim z tym Współmałżonkiem, a do
dnia zgonu Rodzica zmarłego Współmałżonka Ubezpieczony nie
wstąpił ponownie w związek małżeński.
4) Świadczenie z tytułu zgonu Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica
Współmałżonka w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wypłacane
jest, jeżeli zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz przed upływem 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku.
5) Postanowienia pkt. 4) stosuje się odpowiednio do zgonu Rodzica
Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka powstałego
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
§4
Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie pisemnego Wniosku złożonego przez Ubezpieczającego.
2. Warunki nabycia prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia oraz tryb składania wniosków o zawarcie Umowy ubezpieczenia wskazane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia właściwych dla Umowy grupowej oraz w polisie potwierdzającej zawarcie
Umowy grupowej.
3. W okolicznościach wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia właściwych dla Umowy grupowej oraz w polisie potwierdzającej
zawarcie Umowy grupowej UNIQA TU na Życie S.A. może odmówić przyjęcia do ubezpieczenia.
4. Wniosek uważa się za wiążący przez okres 60 dni licząc od dnia
złożenia go w UNIQA TU na Życie S.A.
5. Ubezpieczający jest zobowiązany podać do wiadomości UNIQA TU
na Życie S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które UNIQA TU
na Życie S.A. pytała we Wniosku i w innych pismach skierowanych
do Ubezpieczającego przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.
6. UNIQA TU na Życie S.A. potwierdza Polisą ubezpieczeniową zawarcie
Umowy ubezpieczenia i objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.
7. W przypadku wprowadzenia odrębnych uregulowań w Umowie
ubezpieczenia lub jeśli Polisa zawiera zapisy odbiegające od treści
Wniosku, UNIQA TU na Życie S.A. zwróci na nie uwagę na piśmie
Ubezpieczającemu, informując go, iż w terminie 7 dni licząc od daty
doręczenia pisma może zgłosić sprzeciw do UNIQA TU na Życie S.A.
W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
uważa się, że Umowa ubezpieczenia została zawarta - zgodnie z treścią Polisy ubezpieczeniowej.
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W przypadku złożenia przez Ubezpieczającego sprzeciwu, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, uważa się, że Ubezpieczający odstąpił
od Umowy ubezpieczenia z dniem otrzymania sprzeciwu przez
UNIQA TU na Życie S.A.

niego okresu ochrony ubezpieczeniowej jest traktowane jako wyrażenie
zgody na przedłużenie Umowy ubezpieczenia na kolejny trzyletni okres
oraz na zmianę wysokości Składki zaproponowaną przez UNIQA TU
na Życie S.A.

8. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta a Ubezpieczony może
zostać objęty ochroną na zasadach określonych w niniejszych OWU,
wyłącznie gdy w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie
będzie objęty inną Umową ubezpieczenia indywidualnego kontynuowania.

4. Jeżeli Ubezpieczający po otrzymaniu informacji o wysokości Składki
w następnym trzyletnim okresie ochrony ubezpieczeniowej doręczy
UNIQA TU na Życie S.A. pisemne oświadczenie o niewyrażeniu zgody
na proponowaną zmianę co najmniej na 15 dni przed rocznicą, oświadczenie takie będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na przedłużenie Umowy ubezpieczenia.

§5
Okres ochrony ubezpieczeniowej
1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 3 lat i jest przedłużana
na kolejne okresy trzyletnie zgodnie z postanowieniami § 7 OWU, o ile
Ubezpieczający nie złoży oświadczenia o jej nieprzedłużaniu w trybie
wskazanym w § 7 ust. 4 OWU.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy przez
Ubezpieczającego, ochrona z tytułu Umowy ubezpieczenia wygasa
z ostatnim dniem 3-letniego okresu, na który została zawarta lub ostatnio przedłużona.
3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie, nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego
po ustaniu ochrony w ramach Umowy grupowej.
4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu w ramach
niniejszych OWU wygasa:
1) z chwilą odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia,
2) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia zgodnie z § 6 ust.
2 OWU,
3) z dniem zgonu Ubezpieczonego,
4) z ostatnim dniem okresu, za który opłacono Składkę, jeżeli kolejna
Składka nie została zapłacona, mimo uprzedniego wezwania
do zapłaty,
5) z dniem ponownego objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy grupowej w UNIQA TU na Życie S.A.
§6
Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczającemu będącemu osobą fizyczną
prawo to przysługuje w ciągu 30 dni, a Ubezpieczającemu będącemu
przedsiębiorcą w ciągu 7 dni licząc od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia
w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień kolejnego miesiąca bezpośrednio następującego po miesiącu, w którym UNIQA TU na Życie S.A. otrzymała pisemne oświadczenie Ubezpieczającego o wypowiedzeniu Umowy
ubezpieczenia.
3. Wypowiedzenie lub odstąpienie nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty Składki za Okres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
przez UNIQA TU na Życie S.A.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia albo wypowiedzenia Umowy Ubezpieczającemu przysługuje zwrot Składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
§7
Składka za ubezpieczenie
1. Wysokość Składki za Umowę ubezpieczenia za pierwsze 3 lata licząc
od dnia początku Okresu ochrony ubezpieczeniowej określona jest
ryczałtowo, w takiej samej wysokości, jak w Umowie grupowej w dniu
wygaśnięcia ochrony wobec Ubezpieczonego.
2. Wysokość Składki na kolejne 3-letnie okresy wyznaczana jest na podstawie zakresu ubezpieczenia oraz wysokości świadczeń, mających
zastosowanie do kolejnego trzyletniego okresu oraz na podstawie
wieku osoby kontynuującej ubezpieczenie indywidualne, w oparciu
o taryfę obowiązującą w dniu złożenia przez UNIQA TU na Życie S.A.
propozycji co do wysokości składki w kolejnym okresie ubezpieczenia.
UNIQA TU na Życie S.A. przedstawia nową wysokość Składki w terminie co najmniej 45 dni przed zakończeniem danego trzyletniego
okresu.
3. Niezłożenie przez Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o braku
akceptacji zmiany Składki w terminie 15 dni przed upływem trzylet4

§8
Opłacenie Składki
1. Składki za Umowę ubezpieczenia opłacane są miesięcznie z góry,
w terminie do pierwszego dnia miesiąca, za który są należne z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwsza Składka płatna jest po otrzymaniu przez Ubezpieczającego
Polisy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że w Polisie
wskazano inny termin zapłaty Składki.
3. Składka płatna jest w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany w Polisie.
4. Za dzień wpłaty Składki uznaje się dzień wpływu Składki w wysokości
wynikającej z Umowy ubezpieczenia na rachunek UNIQA TU na Życie
S.A.
§9
Konsekwencje nieopłacenia Składki
1. W przypadku niezapłacenia Składki w terminie określonym w § 8
ust. 1 lub 2 OWU, UNIQA TU na Życie S.A. wezwie Ubezpieczonego
do zapłacenia należnej Składki, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy
termin na uzupełnienie Składki, ze wskazaniem, że jej niezapłacenie
w dodatkowym terminie spowoduje ustanie odpowiedzialności.
2. W przypadku niezapłacenia Składki w dodatkowym terminie wskazanym w ust. 1, ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Umowy ubezpieczenia wygasa z ostatnim dniem okresu, za który opłacono Składkę.
3. Każda wpłata dokonana w wysokości niższej niż wymagana Składka,
traktowana jest jako nieopłacenie Składki. Za dzień opłacenia Składki
uznaje się dzień jej uzupełnienia do pełnej wysokości. W przypadku
nieuzupełnienia Składki w pełnej wysokości w terminie zgodnie ust. 1,
wpłacona kwota podlega zwrotowi.
4. Dodatnia różnica między Składką wpłaconą, a wymaganą stanowi
zaliczkę na poczet Składek przyszłych okresów.
5. W razie rozwiązania Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot Składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
6. Za okres, w którym UNIQA TU na Życie S.A. ponosiła odpowiedzialność Składka nie podlega zwrotowi.
§ 10
Zmiany w Umowie ubezpieczenia
1. Ubezpieczający może wystąpić z pisemnym wnioskiem o obniżenie
Sumy ubezpieczenia w Umowie ubezpieczenia nie później niż
na 30 dni przed Rocznicą okresu ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zmiany w Umowie ubezpieczenia dokonywane są za zgodą UNIQA
TU na Życie S.A.
3. Wniosek o dokonanie wymienionych w ust. 1 zmian zostanie rozpatrzony w przypadku, gdy opłacone zostały wszystkie Składki należne
do daty złożenia ww. wniosku.
4. Zmiana warunków ochrony ubezpieczeniowej jest potwierdzana
przez UNIQA TU na Życie S.A. Polisą zawierającą dokonane zmiany.
§ 11
Ograniczenie odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
1. Jeśli Okres ograniczenia odpowiedzialności miał zastosowanie wobec
danego Ubezpieczonego w ramach Umowy grupowej i nie zakończył
się w ostatnim dniu ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach
tej Umowy grupowej, w stosunku do tego Ubezpieczonego stosuje się
Okres ograniczenia odpowiedzialności również w ramach niniejszej

Umowy ubezpieczenia. Okres ograniczenia odpowiedzialności
w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia kończy się wówczas w dniu,
w którym zakończyłby się zgodnie z treścią Umowy grupowej. Ograniczenie odpowiedzialności o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie
zdarzeń, do których miało zastosowanie ograniczenie odpowiedzialności w ramach Umowy grupowej.
2. W Okresie ograniczenia odpowiedzialności z tytułu urodzenia się
Dziecka Ubezpieczonemu UNIQA TU na Życie S.A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku Urodzenia się Dziecka, spełniającego łącznie poniższe kryteria:
1) dziecko urodziło się przed 32 tygodniem ciąży,
2) dziecko otrzymało nie więcej niż 4 punkty w skali Apgar,
3) dziecko bezpośrednio po urodzeniu ważyło nie więcej niż 2 500 g.

3. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: zgonu
Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3), Trwałego
uszczerbku na zdrowiu wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 4), 5) i 6), oraz
osierocenia Dziecka Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 2 pkt.
16), gdy wymienione zdarzenie powstało w wyniku samobójstwa
Ubezpieczonego popełnionego w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w Umowie grupowej w stosunku
do tego Ubezpieczonego.
4. W przypadku wskazanym w § 3 ust. 8 pkt. 2), jeżeli zgon Współmałżonka nastąpi w wyniku zdarzeń wymienionych w § 12 ust. 1, świadczenie z tytułu osierocenia Dziecka Ubezpieczonego zostanie wypłacone w wysokości wskazanej w § 3 ust. 8 pkt. 1), z zastrzeżeniem ust. 1
i 3 powyżej.
§13

3. W zakresie innym niż urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu,
w Okresie ograniczenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zdarzeń, które nastąpiły na skutek Nieszczęśliwego wypadku.

Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego

§ 12

1. Ubezpieczony lub Uprawniony powinien niezwłocznie zawiadomić
UNIQA TU na Życie S.A. o zdarzeniu ubezpieczeniowym przewidzianym w Umowie ubezpieczenia.

Wyłączenia Odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: zgonu
Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3), zgonu
Współmałżonka Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 7)
8) i 9), zgonu Dziecka Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 2
pkt. 13), 14) i 15), zgonu Rodziców lub Rodziców Współmałżonka
Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 17), 18) i 19)
osierocenia Dziecka wymienionego § 2 ust. 2 pkt. 16), Trwałego
uszczerbku na zdrowiu wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 4), 5), 6) gdy
wymienione zdarzenie zostało spowodowane wypadkiem, który
powstał w wyniku:
1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez osobę, której zdarzenie dotyczy, czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
2) działań wojennych, stanu wyjątkowego, działania energii jądrowej,
3) udziału osoby, której zdarzenie dotyczy, w strajkach, zamieszkach, rozruchach, Aktach terrorystycznych.
2. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: zgonu
Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 1 pkt. 2) i 3), zgonu
Współmałżonka wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 8) i 9), z tytułu zgonu
Dziecka Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 14) i 15),
z tytułu zgonu Rodziców lub Rodziców Współmałżonka Ubezpieczonego wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 18) i 19), Trwałego uszczerbku
na zdrowiu wymienionego w § 2 ust. 2 pkt. 4), 5) i 6), gdy wymienione zdarzenie zostało spowodowane wypadkiem, który powstał
w wyniku:
1) jazdy osoby, której zdarzenie dotyczy, pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym, w trakcie uczestnictwa w zawodach lub
w przygotowaniu do nich,
2) w wyniku kierowania przez osobę, której zdarzenie dotyczy, 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) wykonywania czynności zawodowych przez osobę, której zdarzenie dotyczy, bez posiadania odpowiednich uprawnień lub wymaganego innymi przepisami przeszkolenia,
4) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez
osobę, której zdarzenie dotyczy, bez odpowiedniego prawa jazdy
lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia danego
pojazdu (w myśl obowiązujących przepisów),
5) uprawiania przez osobę, której zdarzenie dotyczy, niebezpiecznych sportów: spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo,
skoki na gumowej linie, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleologia, nurkowanie z aparatem oddechowym i sporty walki,
6) uszkodzenia ciała osoby, której zdarzenie dotyczy, spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi
przez osoby nie posiadające uprawnień, chyba, że działania
te zostały podjęte w celu ratowania życia osoby objętej ochroną
ubezpieczeniową w związku z prowadzoną akcją ratowniczą,
7) działania osoby, której zdarzenie dotyczy, 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 osobę, której zdarzenie
dotyczy, 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
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powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm .

2. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego, zgonu Dziecka Ubezpieczonego, zgonu Rodziców Ubezpieczonego lub Rodziców Współmałżonka należy złożyć w UNIQA TU
na Życie S.A.:
1) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia zgonu z udokumentowaną jego przyczyną,
2) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, a jeżeli zgon nastąpił poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, odpis aktu zgonu
potwierdzony przez właściwy organ administracji publicznej
w Rzeczpospolitej Polskiej lub potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną lub apostille,
3) kartę zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu,
4) dokumentację dotyczącą okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności kopię protokołu policji, prokuratury lub sądu jeżeli taki
protokół został sporządzony,
5) inne dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.
3. Do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub zgonu Współmałżonka
Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub zgonu
Dziecka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub
zgonu Rodziców Ubezpieczonego lub Rodziców Współmałżonka
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Uprawniony lub Ubezpieczony
powinien załączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające związek
pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem a zgonem.
4. Jeżeli zgon Ubezpieczonego lub zgon Współmałżonka Ubezpieczonego lub zgon Dziecka Ubezpieczonego lub zgon Rodziców Ubezpieczonego lub Rodziców Współmałżonka był następstwem Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, do wniosku o wypłatę
świadczenia Uprawniony lub Ubezpieczony powinien załączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające, że dany Nieszczęśliwy wypadek
był Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym.
5. Do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Współmałżonka
Ubezpieczony powinien załączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające, że w dniu zdarzenia pozostawał w związku małżeńskim
ze zmarłym Współmałżonkiem albo w innym związku, wskazanym
w § 1 ust. 27.
6. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu osierocenia
Dziecka Ubezpieczonego w wyniku zgonu Ubezpieczonego na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 2. W przypadku wskazanym
w § 3 ust. 8 pkt. 2) do wniosku o wypłatę świadczenia należy załączyć
również dokumenty wskazane w ust. 2 w odniesieniu do Współmałżonka.
7. Do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu osierocenia Dziecka Ubezpieczonego należy załączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków wskazanych w § 1 ust. 3, a w przypadku opiekuna prawnego dodatkowo dokumenty potwierdzające jego prawo
do opieki nad Dzieckiem Ubezpieczonego.
8. Jeżeli urodzenie się Dziecka nastąpiło w okresie ograniczenia odpowiedzialności, Ubezpieczony zobowiązany jest dodatkowo załączyć
do wniosku o wypłatę świadczenia dokumentację medyczną, potwierdzającą spełnienie warunków wskazanych w § 11 ust. 2.
9. Świadczenie z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest
Ubezpieczonemu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia.
10. Do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu Trwałego uszczerbku
na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku Ubezpieczony powinien załączyć dodatkowo dokumenty
potwierdzające związek pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem
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a Trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego, w tym kopię
karty informacyjnej z leczenia szpitalnego lub inne dokumenty
medyczne potwierdzające wystąpienie Trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz zakres udzielonej pomocy lekarskiej.

2. Świadczenie z tytułu osierocenia Dziecka Ubezpieczonego w wyniku
zgonu Ubezpieczonego wypłacane jest Dziecku Ubezpieczonego,
jeżeli jest ono pełnoletnie, albo jego opiekunowi prawnemu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia.

11. Postanowienia ust. 10) stosuje się odpowiednio do Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

3. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego otrzymuje Uprawniony
imiennie wskazany przez Ubezpieczonego. Ubezpieczony może
samodzielnie wskazać Uprawnionego.

12. Rozmiar Trwałego uszczerbku na zdrowiu jest orzekany na podstawie
Tabeli oceny procentowej Trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do niniejszych OWU przez lekarza wyznaczonego
przez UNIQA TU na Życie S.A..

4. Ubezpieczony może wskazać kilka osób Uprawnionych do otrzymania świadczenia. Suma udziałów wszystkich osób Uprawnionych
nie może przekraczać 100% świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli
nie zostanie określony udział Uprawnionych w kwocie świadczenia
lub udziały Uprawnionych nie sumują się do 100%, uważa się, że
udziały tych osób są równe.

13. 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.
14. W przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty wymienione w ust. 2-10
powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną
i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
15. W sytuacji gdy przedstawiona dokumentacja, o której mowa
w ust. 2-10 powyżej, będzie niewystarczająca do ustalenia zasadności
roszczenia bądź wysokości świadczenia, UNIQA TU na Życie S.A.
może zażądać przedstawienia przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego dodatkowych dokumentów, niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia bądź wysokości świadczenia.
§ 14
Terminy wypłaty świadczeń
1. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu Zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową niezwłocznie,
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wypłaty należnego
świadczenia.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU na Życie S.A. informuje o tym Ubezpieczającego lub Uprawnionego jeżeli nie są oni osobami występującymi
z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą
z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła
zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności
UNIQA TU na Życie S.A. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest
to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
3. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A. albo
wysokości świadczenia okazałoby się niemożliwe, świadczenie wypłaca się w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.
4. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości
UNIQA TU na Życie S.A. informuje o tym Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego pisemnie w terminach wskazanych
odpowiednio w ust. 1 i 3, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Treść pisma powinna zawierać informację o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5. Jeśli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza się
z ustaleniami UNIQA TU na Życie S.A. co do odmowy lub wysokości
świadczenia, może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie złożyć na piśmie odwołanie do Zarządu
UNIQA TU na Życie S.A.
6. Zarząd UNIQA TU na Życie S.A. obowiązany jest w terminie 30 dni
od daty otrzymania wniosku rozpatrzyć sprawę i powiadomić o jej
wyniku osobę wnoszącą odwołanie.
§ 15
Uprawniony do świadczenia ubezpieczeniowego
1. Świadczenie z tytułu urodzenia Dziecka, Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, zgonu Współmałżonka, Rodziców Ubezpieczonego, Rodziców Współmałżonka lub zgonu Dziecka otrzymuje Ubezpieczony.
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5. Jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego, nie istnieje
lub utracił prawo do świadczenia, jego prawo przejmują pozostali
Uprawnieni proporcjonalnie do już posiadanych udziałów w świadczeniu.
6. W okresie trwania Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczony może zmienić Uprawnionego. Zmiana następuje poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia potwierdzonego podpisem Ubezpieczonego, dostarczonego osobiście lub przesłanego listem poleconym do siedziby
UNIQA TU na Życie S.A.
7. Zmiana Uprawnionego obowiązuje od momentu doręczenia zawiadomienia o zmianie do UNIQA TU na Życie S.A.
8. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego, albo gdy Uprawniony w chwili zgonu Ubezpieczonego nie żył lub nie istniał, to świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka,
3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka i dzieci,
4) w równych częściach innym ustawowym spadkobiercom
zmarłego Ubezpieczonego, jeśli brak jest współmałżonka, dzieci
i rodziców Ubezpieczonego.
9. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się
do zgonu Ubezpieczonego.
§ 16
Opodatkowanie świadczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia
1. Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych OWU jest
umową ubezpieczenia na życie należącą do Grupy 1 Działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Według stanu prawnego w zakresie przepisów podatkowych obowiązujących w dniu
wejścia w życie niniejszych OWU, świadczenia ubezpieczeniowe
z tytułu Umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2. Jednakże w przypadku zmiany przepisów podatkowych albo przyjęcia
przez organ podatkowy lub inny uprawniony organ administracji
państwowej decyzji wiążącej dla UNIQA TU na Życie S.A. skutkującej
opodatkowaniem świadczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia, należny
podatek dochodowy obciąża Ubezpieczonego, Uprawnionego bądź
inną osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia.
§ 17
Skutki niedopełnienia obowiązków związanych z Umową ubezpieczenia
1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jej wiadomości przez Ubezpieczającego, o które UNIQA TU na Życie S.A. pytała we Wniosku
o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem Umowy,
zgodnie z Art. 4 ust. 1 OWU. Jeżeli do podania wiadomości nieprawdziwych we Wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed
zawarciem Umowy doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości
przyjmuje się, że z tytułu wypadku przewidzianego Umową ubezpieczenia i jego następstw UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności. UNIQA TU na Życie S.A. nie może powoływać się na postanowienia zdań wcześniejszych, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną
doszło po upływie trzech lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.

§ 18

§ 22

Warunki dodatkowe

Skargi i zażalenia

W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w Umowie
ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od przyjętych w
niniejszych OWU.

1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z Umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi UNIQA TU
na Życie S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu
i na rzecz UNIQA TU na Życie S.A.

§ 19
Zawiadomienia i oświadczenia
1. Wprowadzanie na wniosek Ubezpieczającego zmiany Umowy ubezpieczenia naruszającej prawa Ubezpieczonego wymaga przedstawienia pisemnej zgody Ubezpieczonego.
2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z Umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej i dostarczone listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru pod rygorem nieważności lub bezskuteczności.
3. Za zgodą Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
dopuszcza się składanie oświadczeń woli w innej formie niż wskazana
w ust. 2.
4. Ubezpieczony powinien powiadomić UNIQA TU na Życie S.A. i Ubezpieczającego o każdej zmianie jego danych osobowych.
§ 20
Przedawnienie roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia
1. Roszczenia z Umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat
trzech.
2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do UNIQA TU na Życie
S.A. przerywa się przez zgłoszenie UNIQA TU na Życie S.A. tego
roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym
zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie
UNIQA TU na Życie S.A. o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
§ 21
Inne podstawy umowy

2. Skargi i zażalenia powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację
osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot skargi lub
zażalenia.
3. Zarząd UNIQA TU na Życie S.A. jest zobowiązany rozpatrzyć skargę
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty
jej wpływu do UNIQA TU na Życie S.A., informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego.
§ 23
Właściwości prawa i sądu
1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do Umowy ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego.
§ 24
System monetarny
W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji
polskiej waluty zobowiązania finansowe wynikające z Umowy ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 151/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.
i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
5 listopada 2014 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego i ustawy o
działalności ubezpieczeniowej.
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