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§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wczasów, wycieczek, podróży i zorganizowanych
imprez okolicznościowych, zawieranych przez UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., zwane dalej UNIQA TU SA, z osobami fizycznymi,
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
2. Określenia użyte w niniejszym SWU mają następujące znaczenie:
OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
Nr 236/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
§2
Przedmiot i wariant ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków uczestników wczasów, wycieczek, podróży, zorganizowanych
imprez okolicznościowych oraz kuracjuszy w sanatoriach.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się w wariancie pełnym (całodobowym).
§3
Zawarcie umowy ubezpieczenia

Wypadek & Przezorność
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadów uczestników wczasów,
wycieczek, podróży i zorganizowanych
imprez okolicznościowych

SWU

2. zakres rozszerzony - następstwa nieszczęśliwych wypadków podstawowe określone w § 5 ust. 1 OWU oraz następujące ryzyka dodatkowe:
1) zwrot kosztów leczenia - w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia,
2) zadośćuczynienie za ból - w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
3) rezygnacja z pobytu na wczasach, wycieczce itp. - w wysokości
do 5% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż opłata za
pobyt na wczasach, wycieczce itp. wskazana w umowie z organizatorem imprezy turystycznej.
§6
1. Świadczenie z tytułu rezygnacji z pobytu na wczasach, wycieczce
itp. wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest przy łącznym
spełnieniu n/w przesłanek:
1) organizatorem wczasów, wycieczki itp. jest przedsiębiorca
zawodowo prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług
turystycznych,
2) czas trwania wczasów, wycieczki itp. jest dłuższy niż 7 dni,
3) nieszczęśliwy wypadek zdarzył się przed upływem połowy czasu
trwania wczasów, wycieczki itp.
2. Świadczenie z tytułu konieczności rezygnacji z pobytu na wczasach,
wycieczce itp. wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest
na podstawie n/w dokumentów:
1) przedłożenia oryginału umowy uczestnictwa na wczasach,
wycieczce itp.,
2) przedłożenia dowodu opłaty za pobyt na wczasach, wycieczce
itp.,
3) dokumentacji lekarskiej niezbędnej do ustalenia przebiegu
i okoliczności powstania nieszczęśliwego wypadku (diagnoza,
przebieg leczenia).

Umowę ubezpieczenia zawiera się indywidualnie albo grupowo w formie
imiennej lub bezimiennej.

§7

§4

Postanowienia końcowe

Czas trwania umowy ubezpieczenia

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych
mają zastosowanie odpowiednie przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych warunków, zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 236/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Odpowiedzialnością UNIQA TU S.A. objęte są następstwa nieszczęśliwych
wypadków, które wydarzyły się w czasie od opuszczenia domu, podczas
pobytu na wczasach, wycieczce itp. do czasu powrotu do domu.
§5
Zakres ubezpieczenia

Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 236/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
1 lutego 2014 r.
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Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w następujących zakresach:
1. zakres podstawowy - następstwa nieszczęśliwych wypadków
określone w § 5 ust. 1 OWU
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