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Wypadek & Przezorność
Szczególne warunki ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków
dzieci, młodzieży i wychowawców
na koloniach i obozach

SWU

Wykaz informacji zamieszczonych w szczególnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i wychowawców na koloniach i obozach zgodnie z ustawą
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego
§ 2; § 3; § 4 niniejszych SWU przy uwzględnieniu odpowiednich definicji, zawartych
w § 2 SWU
oraz § 2; § 3; § 4; § 6; § 9; § 13; § 16; § 17,
§ 18 OWU następstw nieszczęśliwych
wypadków, przy uwzględnieniu odpowiednich
definicji zawartych w § 2 OWU następstw
nieszczęśliwych wypadków

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

§ 2; § 3; § 4; § 5; § 6 § 7 niniejszych SWU
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji,
zawartych w § 2 SWU
oraz § 2; § 3; § 4; § 5; § 6; § 8; § 9; § 10; § 11;
§ 12; § 14 OWU następstw nieszczęśliwych
wypadków, przy uwzględnieniu odpowiednich
definicji zawartych w § 2 OWU następstw
nieszczęśliwych wypadków

UNIQA wz. 1311

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia
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§1
Postanowienia ogólne

b) śmierć nastąpiła w ciągu 3 lat od daty nieszczęśliwego
wypadku,
c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską niezbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),
d) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.
3) Świadczenie z tytułu poniesionych kosztów leczenia wypłacane jest w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia o ile łącznie
zostały spełnione następujące warunki:
a) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami
i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
e) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską niezbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),
f) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.
4) Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból wypłacane jest
wysokości 10% sumy ubezpieczenia, o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki:
a) czasowa niezdolność do pracy lub nauki trwa dłużej niż 30
dni,
b) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską niezbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia).
c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.
5) Świadczenie z tytułu rezygnacji z pobytu na kolonii, obozie
wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest:
a) w wysokości do 5% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak
niż opłata za pobyt na kolonii, obozie wskazana w umowie
z organizatorem kolonii lub obozu,
b) pod warunkiem, że organizatorem kolonii, obozu jest przedsiębiorcą zawodowo prowadzącym działalność w zakresie
świadczenia usług turystycznych,
c) pod warunkiem, że czas trwania obozu, kolonii jest dłuższy
niż 7 dni,
d) pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek zdarzył się przed
upływem połowy czasu trwania turnusu kolonijnego, obozowego,
e) pod warunkiem, że przedłożono UNIQA TU S.A. oryginał
lub kopię umowy uczestnictwa na kolonii, obozie,
f) pod warunkiem, że przedłożono UNIQTU S.A. dowód
opłaty w formie oryginału lub kopii za pobyt na kolonii,
obozie,
g) pod warunkiem, że przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską niezbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),
h) pod warunkiem, że przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
młodzieży i wychowawców na koloniach i obozach, zawieranych
pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej UNIQA
TU SA, a osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
§2
Definicje
1. Jeżeli z niniejszych SWU nie wynika inaczej, dla znaczenia pojęć
użytych w SWU przyjmuje się znaczenie określone w § 2 Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Wypadek&Przezorność, zatwierdzonych, Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015r. zwane dalej OWU.
1) kolonie, obozy - forma zorganizowanego pobytu wypoczynkowego dzieci i młodzieży, w czasie wolnym od zajęć szkolnych
(np. wakacji, ferii) poza miejscem ich stałego zamieszkania,
2) wychowawca - osoba sprawująca opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie ich pobytu na kolonii, obozie,
3) dzieci i młodzież - osoby fizyczne, które w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia nie ukończyły 18 roku życia.
§3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Na zasadach określonych w niniejszych SWU przedmiot ubezpieczenia stanowią następstwa nieszczęśliwych wypadków, które
wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami w okresie ubezpieczenia.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęci są dzieci, młodzież i wychowawcy przebywający na koloniach lub obozach.
3. Umowę ubezpieczenia zawiera się w wariancie pełnym (całodobowym).
4. Podstawowy zakres umowy ubezpieczenia obejmuje:
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
2) świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku.
5. Zakres umowy ubezpieczenia zależnie od wyboru Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki może zostać rozszerzony.
6. Rozszerzony zakres umowy ubezpieczenia obejmuje następujące
ryzyka:
1) zwrot kosztów leczenia,
2) zadośćuczynienie za ból,
3) rezygnacja z pobytu na kolonii, obozach.
§4
Limity wysokości świadczeń
1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia UNIQA TU SA ustala
i wypłaca świadczenia dla poszczególnych ryzyk przy łącznym
wystąpieniu następujących przesłanek.
1) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu jest
wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1%
trwałego uszczerbku na zdrowiu o ile łącznie zostały spełnione
następujące warunki:
a) trwały uszczerbek na zdrowiu jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
b) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską niezbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania
nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),
c) przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.
2) Świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki:
a) śmierć nastąpiła wskutek następstw nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
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2. Łączna suma wszystkich świadczeń wypłaconych Ubezpieczonemu
nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w umowie.
§5
Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera organizator obozu lub kolonii.
2. Umowę ubezpieczenia zawierana jest w formie grupowej imiennej
lub bezimiennej.
3. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w formie imiennej lista ubezpieczonych stanowi załącznik do polisy.
4. W przypadku ubezpieczeń grupowych możliwe jest zawarcie umowy
w formie bezimiennej, gdy do ubezpieczenia przystępuje minimum
6 osób należących do danej grupy.

§6

§8

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej

Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest na czas trwania turnusu kolonijnego, obozowego.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych warunków Wypadek&Przezorność zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
z dnia 28 grudnia 2015 r.

2. Umowa zawierana jest na okres maksymalnie 60 dni.
§7
Okres ochrony ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnością UNIQA TU S.A. objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w czasie od opuszczenia domu
w dniu rozpoczęcia wydarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
podczas pobytu na koloniach, obozie do czasu powrotu Ubezpieczonego do domu, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień zakończenia ochrony
ubezpieczeniowej.

2. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zawierające wykaz
informacji zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
z dnia 28 grudnia 2015 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 r. i zamieszczone
są na stronie internetowej www.uniqa.pl

3

