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Gwarancja & Przysz³oœæ
Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji
Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku

OWUD

Niniejsze ubezpieczenie dodatkowe oznaczone kodem HNW01 na
wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku stanowi integraln¹ czêœæ umowy grupowego ubezpieczenia
na ¿ycie i do¿ycie „Gwarancja & Przysz³oœæ - Grupowe ubezpieczenie
na ¿ycie i do¿ycie” w wariancie rozszerzonym. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku stosuje siê Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Gwarancja & Przysz³oœæ - Grupowe ubezpieczenie na ¿ycie i do¿ycie” oznaczone kodem EDW.

Art. 3 Zdarzenia objête ochron¹ ubezpieczeniow¹

Art. 1 Definicje

1. Ochrona ubezpieczeniowa okreœlona w Art. 3 rozpoczyna siê od
dnia wskazanego w Certyfikacie, jako dzieñ rozpoczêcia ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej z tytu³u niniejszego ubezpieczenia
dodatkowego, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia nastêpnego po
op³aceniu sk³adki.

Przez u¿yte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego, zwane dalej OWUD, okreœlenia rozumie siê:
1. Umowa Ubezpieczenia jest to umowa zawarta pomiêdzy Ubezpieczaj¹cym a UNIQA TU na ¯ycie S.A. na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia „Gwarancja & Przysz³oœæ - Grupowe
ubezpieczenie na ¿ycie i do¿ycie” oznaczonych kodem EDW.
2. Ubezpieczenie dodatkowe jest to ubezpieczenie rozszerzaj¹ce
pe³n¹ ochronê ubezpieczeniow¹ na warunkach okreœlonych w niniejszym OWUD, oznaczone kodem HNW01.
3. Nieszczêœliwy wypadek - nag³e zdarzenie, niezale¿ne od woli Ubezpieczonego, wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego
Ubezpieczony poddany zosta³ hospitalizacji.

Na podstawie niniejszych OWUD ochrona ubezpieczeniowa udzielana
Ubezpieczonemu w ramach Certyfikatu zostaje rozszerzona o ryzyko
hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku,
który mia³ miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u
niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, a pomiêdzy nieszczêœliwym
wypadkiem a hospitalizacj¹ wystêpuje zwi¹zek przyczynowy.
Art. 4 Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana z tytu³u ubezpieczenia dodatkowego w ramach Certyfikatu wygasa:
1) z chwil¹ zgonu Ubezpieczonego;
2) w dniu najbli¿szej rocznicy pe³nej ochrony ubezpieczeniowej
przypadaj¹cej bezpoœrednio po ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 65 roku ¿ycia;
3) z up³ywem okresu, na jaki zosta³a udzielona ochrona z tytu³u
niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, jednak nie d³u¿ej ni¿
z dniem wygaœniêcia ochrony w wariancie podstawowym;
4) z dniem przekszta³cenia ochrony w okres bezsk³adkowy.
Art. 5 Zmiana zakresu ochrony ubezpieczeniowej

4. Hospitalizacja - potwierdzony w dokumentacji medycznej, niezbêdny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, w celu poddania siê leczeniu, w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wynikaj¹cej z niniejszych OWUD pozostaj¹cy w zwi¹zku
przyczynowym z nieszczêœliwym wypadkiem a hospitalizacj¹. Za
dzieñ pobytu przyjmuje sie ka¿d¹ pe³n¹ dobê pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

Art. 6 Sk³adka

5. Szpital jest to zak³ad opieki zdrowotnej znajduj¹cy siê na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i œwiadcz¹cy, przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespo³u lekarskiego i pielêgniarskiego, ca³odobow¹
opiekê nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia. W rozumieniu niniejszych OWUD pojêcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, oœrodka leczenia uzale¿nieñ, oœrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i oœrodków rehabilitacyjnych.

1. Wysokoœæ sk³adki z niniejszego ubezpieczenia dodatkowego okreœlona jest zgodnie z taryf¹ dla niniejszych OWUD obowi¹zuj¹c¹ w dniu
z³o¿enia wniosku o rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie dodatkowe.

Art. 2 Ubezpieczenie dodatkowe

1. W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aci œwiadczenie w wysokoœci uzgodnionej kwoty pieniê¿nej wskazanej w Certyfikacie za
ka¿dy dzieñ pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

1. Ochrona ubezpieczeniowa mo¿e zostaæ rozszerzona o ubezpieczenie dodatkowe zgodnie z postanowieniami niniejszych OWUD:
1) w chwili przyst¹pienia Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia;
2) w rocznicê trwania pe³nej ochrony ubezpieczeniowej.
2. Objêcie dodatkowym zakresem ochrony nastêpuje na podstawie
wniosku Ubezpieczonego i za³¹czonych do niego dokumentów.
3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ na warunkach okreœlonych w OWUD
mo¿e byæ objêta osoba, która w momencie rozszerzenia zakresu
ochrony nie ukoñczy³a 55 roku ¿ycia.
4. Objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ na warunkach okreœlonych w OWUD
zostanie potwierdzone przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. poprzez wystawienie Certyfikatu.
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W ka¿d¹ rocznicê trwania pe³nej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony mo¿e zmieniæ zakres ubezpieczenia rezygnuj¹c z ochrony ubezpieczeniowej rozszerzonej o dodatkowe ryzyko uregulowane niniejszymi OWUD.

5. Do niniejszych OWUD nie stosuje siê postanowieñ OWU dotycz¹cych:
1) wartoœci wykupu;
2) udzia³u w zysku.

2. Sk³adka op³acana jest w terminach p³atnoœci sk³adki okreœlonych
dla wariantu podstawowego ubezpieczenia.
Art. 7 Œwiadczenie

2. Œwiadczenie z tytu³u hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku p³atne jest:
1) za ka¿dy dzieñ pobytu Ubezpieczonego w szpitalu z zastrze¿eniem Art. 8;
2) maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ci¹gu ostatnich 12
miesiêcy trwania ochrony, licz¹c od ostatniego dnia hospitalizacji, w zwi¹zku z któr¹ z³o¿y³ on roszczenie o wyp³atê œwiadczenia.
3. Œwiadczenie z tytu³u hospitalizacji Ubezpieczonego wyp³acane jest
Ubezpieczonemu.
4. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca œwiadczenie z tytu³u pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu na podstawie wniosku o wyp³atê
œwiadczenia z³o¿onego na odpowiednim formularzu oraz dokumentów niezbêdnych do ustalenia zasadnoœci œwiadczenia.
5. Do wniosku o wyp³atê œwiadczenia przewidzianego niniejszymi
OWUD Ubezpieczony musi za³¹czyæ poœwiadczone przez szpital
kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego wraz z informacj¹
dotycz¹c¹ przyczyny pobytu w szpitalu.
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6. Œwiadczenie z tytu³u hospitalizacji Ubezpieczonego wyp³aca siê
w przypadku stwierdzenia zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy nieszczêœliwym wypadkiem, a hospitalizacj¹.
7. Ubezpieczony jest zobowi¹zany pomóc UNIQA TU na ¯ycie S.A.
w uzyskaniu informacji, co do okolicznoœci i przyczyn pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, w tym tak¿e od lekarzy, którzy sprawowali
lub nadal sprawuj¹ nad Ubezpieczonym opiekê lekarsk¹.
Art. 8 Zdarzenia nie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹
1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za hospitalizacjê Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, gdy
hospitalizacja zaistnia³a:
1) w wyniku pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa;
2) na skutek dzia³añ wojennych lub terrorystycznych;
3) na skutek promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego,
chyba ¿e dotyczy³o to leczenia spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem;
4) w wyniku przewlek³ego alkoholizmu, nadu¿ywania alkoholu,
nadu¿ywania lub uzale¿nienia od narkotyków, leków innych ni¿
za¿ywane na zalecenie lekarza, a tak¿e na skutek dzia³ania Ubezpieczonego pod wp³ywem wy¿ej wymienionych czynników
w momencie zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego;
5) w wyniku zachorowañ, niepe³nosprawnoœci, które wystêpowa³y,
by³y zdiagnozowane u Ubezpieczonego przed przyst¹pieniem
do ubezpieczenia;
6) w wyniku nieszczêœliwego wypadku, który mia³ miejsce przed
przyst¹pieniem Ubezpieczonego do ubezpieczenia;
7) w wyniku zespo³u nabytego niedoboru odpornoœci (AIDS) oraz
jakiejkolwiek choroby zwi¹zanej z AIDS lub wirusem HIV;
8) w wyniku samookaleczenia pope³nionego niezale¿nie od stanu
poczytalnoœci;
9) w wyniku chorób psychicznych, w tym zaburzeñ nerwowych;
10)podczas s³u¿by wojskowej w si³ach zbrojnych lub si³ach bezpieczeñstwa dowolnego kraju;
11)na skutek œwiadomego uczestnictwa Ubezpieczonego w jakichkolwiek aktach przemocy;
12) w wyniku wykonywania czynnoœci zawodowych przez Ubezpieczonego bez posiadania odpowiednich uprawnieñ lub wymaganego innymi przepisami przeszkolenia;
13) na skutek jazdy Ubezpieczonego jako kieruj¹cy pojazdem l¹dowym, morskim lub powietrznym, je¿eli pojazd prowadzony
przez Ubezpieczonego w chwili zdarzenia, nie by³ dopuszczony do ruchu w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów;
14)podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez Ubezpieczonego bez odpowiedniego prawa jazdy
lub innego dokumentu uprawniaj¹cego do prowadzenia danego pojazdu (w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów);
15) w wyniku uszkodzenia cia³a Ubezpieczonego spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez
osoby nie posiadaj¹ce uprawnieñ, chyba, ¿e dzia³ania te zosta³y podjête w ramach akcji ratowniczej podejmowanej bezpoœrednio po nieszczêœliwym wypadku;
16) zawodowego uprawiania sportu, uprawiania sportów z u¿yciem silnika (w³¹czaj¹c w to wyœcigi), boksu, nurkowania, spadochroniarstwa, paramotolotniarstwa i motolotniarstwa, wyœcigów konnych i wspinaczki górskiej i innych sportów ekstremalnych.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi tak¿e odpowiedzialnoœci
z tytu³u pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, gdy pobyt trwa³
w dniu objêcia Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹ lub by³
zaplanowany przed objêciem Ubezpieczonego dodatkowym zakresem ochrony.
Art. 9 Skutki niedope³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z umow¹
ubezpieczenia
W przypadku podania przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych danych, co do okolicznoœci, o które UNIQA TU na ¯ycie S.A.
pyta³a we wniosku lub w innych pismach, a które mia³y b¹dŸ mog¹ mieæ
wp³yw na ocenê ryzyka ubezpieczeniowego UNIQA TU na ¯ycie S.A.,
w ci¹gu 3 lat licz¹c od pocz¹tku trwania ochrony ubezpieczeniowej mo¿e
podnieœæ zarzut podania nieprawdziwych informacji, chyba ¿e dane te
nie mia³y wp³ywu na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa zajœcia zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.
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Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A. Nr 42/2009 z
dnia 29 kwietnia 2009 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych po dniu 1 maja 2009 r.

