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§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób
indywidualnych 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 maja 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

Wypadek & Przezorność

SWU

Specjalne szczególne warunki ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków

4.

Utrata kończyny górnej i jednego podudzia

100

5.

Utrata kończyny dolnej i jednego przedramienia

100

6.

Utrata jednego podudzia i jednego przedramienia

100

7.

Utrata obu kończyn dolnych

100

8.

Utrata obu podudzi

100

9.

Utrata kończyny dolnej

50

10. Utrata kończyny górnej

50

11. Utrata jednego przedramienia

50

12. Utrata dłoni

40

13. Utrata jednego oka

40

14. Utrata jednego podudzia

40

Umowę ubezpieczenia zawiera się w wariancie pełnym (całodobowym).

15. Utrata wszystkich palców u rąk

40

§3

16. Utrata stopy

30

Zawarcie umowy ubezpieczenia

17. Utrata wszystkich palców u stóp

25

Umowę ubezpieczenia zawiera się indywidualnie w formie imiennej
na roczny okres ubezpieczenia.

18. Utrata kciuka

10

§4
Zakres ubezpieczenia

§5

Umowę ubezpieczenia zawiera następujące ryzyka:
1) z tytułu uszkodzenia organu lub funkcji organizmu - w wysokościach
podanych w poniższej tabeli:
Lp.

Rodzaj uszkodzenia organu
lub funkcji organizmu

2) z tytułu śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeśli
śmierć nastąpiła w ciągu 1 roku od daty wypadku - 100% sumy ubezpieczenia.

% sumy
ubezpieczenia

Utrata wzroku w obojgu oczach

100

2.

Utrata kończyny górnej i kończyny dolnej

100

3.

Utrata obu przedramion lub obu kończyn górnych

100

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych
mają zastosowanie odpowiednie przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 236/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
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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1.

Postanowienia końcowe

1

