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§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny
pożarniczej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie
przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej w dnia 24 sierpnia
1991, 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:
1) OSP - Ochotnicza Straż Pożarna
2) OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
Nr 236/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
3) przeciętne miesięczne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku,
ogłaszane dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, stosowane poczynając od drugiego
kwartału każdego roku przez okres jednego roku.
§2
Przedmiot, podmiot i wariant ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków
członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych (dalej MDP), zaistniałych w trakcie akcji ratowniczo
- gaśniczych, wykonywania poleceń służbowych jako członka OSP
lub MDP, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na
zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków członków ochotniczej straży
pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej
podlegających obowiązkowi ubezpieczenia
na podstawie przepisów Ustawy o ochronie
przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r.

SWU

2. Wysokość jednorazowego odszkodowania w razie doznania stałego
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20% przeciętnego
wynagrodzenia określonego w § 2 za 1% stałego uszczerbku na zdrowiu.
3. Jeżeli do jednorazowego świadczenia uprawniony jest tylko jeden
członek rodziny zmarłego ubezpieczonego, przysługuje ono w wysokości:
a/ 18 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym
są małżonek lub dziecko
b/ 9 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy Uprawnionym
jest inny członek rodziny
4. Jeżeli do jednorazowego świadczenia uprawnieni są równocześnie:
a/ małżonek lub jedno lub więcej dzieci - świadczenie przysługuje
w wysokości ustalonej w ust. 3a, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko.
b/ dwoje lub więcej dzieci - świadczenie przysługuje w wysokości
określonej w ust. 3a, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugie i każde następne dziecko.
5. Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego świadczenia
uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich
odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia, niezależnie od świadczenia przysługującego małżonkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 3.
6. Jeżeli do jednorazowego świadczenia uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, świadczenie przysługuje
w wysokości ustalonej według zasad określonych w ust. 3b, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
7. Kwotę jednorazowego świadczenia ustaloną zgodnie z ust. 4 lub 6
dzieli się w równych częściach między uprawnionych
§5

§3

Postanowienia końcowe

Suma 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.

1. Sumę ubezpieczenia na jedną osobę stanowi 18 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
2. Suma Ubezpieczenia ulega zmianie w trakcie trwania umowy,
w przypadku, gdy zmianie uległa wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

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.

3. Podwyższenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie wymaga opłacenia dodatkowej składki.
§4
Rodzaje i wysokość świadczeń

UNIQA wz. 1277

1. Umowa ubezpieczenia obejmuje wypłatę n/w świadczeń:
a/ jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
b/ jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci Ubezpieczonego
wskutek Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
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