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Niniejsze ubezpieczenie dodatkowe oznaczone kodem ZNW01
na wypadek zgonu 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 zgonu
Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku stosuje siê Ogólne
Warunki Ubezpieczenia „Gwarancja & Przysz³oœæ - Grupowe ubezpieczenie
na ¿ycie i do¿ycie” oznaczone kodem EDW.
Art. 1 Definicje
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 ZNW01.
3. Nieszczêœliwy wypadek - nag³e zdarzenie, wywo³ane przyczyn¹
zewnêtrzn¹, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale¿nie od swojej
woli zmar³.
4. Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku jest
to zgon Ubezpieczonego, który nast¹pi³ przed up³ywem 12 miesiêcy
od wyst¹pienia nieszczêœliwego wypadku, a pomiêdzy nieszczêœliwym
wypadkiem a zgonem Ubezpieczonego wystêpuje zwi¹zek przyczynowy.
Art. 2 Ubezpieczenie dodatkowe
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 ochrony ubezpieczeniowej 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.
5. Do niniejszych OWUD nie stosuje siê postanowieñ OWU dotycz¹cych:
1) wartoœci wykupu;
2) udzia³u w zysku.
Art. 3 Zdarzenia objête ochron¹ ubezpieczeniow¹
Na podstawie niniejszych OWUD ochrona ubezpieczeniowa udzielana
Ubezpieczonemu w ramach Certyfikatu zostaje rozszerzona o ryzyko zgonu
Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, który mia³ miejsce
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
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Art. 4 Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej
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.
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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
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.
Art. 6 Sk³adka
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.
2. Sk³adka op³acana jest w terminach p³atnoœci sk³adki okreœlonych dla
wariantu podstawowego ubezpieczenia.
Art. 7 Œwiadczenie
1. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aci œwiadczenie w wysokoœci
wynikaj¹cej z procentowego wskaŸnika sumy ubezpieczenia,
okreœlonego przez Ubezpieczonego w Certyfikacie, z zastrze¿eniem
Art. 8.
2. Osob¹ upowa¿nion¹ do odbioru œwiadczenia jest Uprawniony wskazany przez Ubezpieczonego w Certyfikacie.
3. Uprawniony powinien w ci¹gu 14 dni zawiadomiæ UNIQA
TU na ¯ycie S.A. o zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w niniejszej umowie dodatkowej.
Art. 8 Zdarzenia nie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹
1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za ryzyko zgonu
Ubezpieczonego, gdy zgon Ubezpieczonego powsta³:
1) w wyniku pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa;
2) na skutek dzia³añ wojennych lub terrorystycznych;
3) w wyniku przebywania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu,
narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych, o ile nie zosta³y
zalecone w procesie leczenia;
4) w wyniku czynnego udzia³u Ubezpieczonego we wszelkiego
rodzaju zamieszkach, rozruchach i aktach terroru;
5) w czasie wykonywania przez Ubezpieczonego czynnoœci, których
wykonywanie wymaga prawem przewidzianych uprawnieñ, których to Ubezpieczony nie posiada;
6) poœrednio lub bezpoœrednio:
a) w wyniku jakiegokolwiek dzia³ania broni nuklearnej, chemicznej
lub biologicznej,
b) w wyniku dzia³ania energii j¹drowej, chyba ¿e dotyczy³o
to leczenia spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem,
c) pod wp³ywem promieni jonizuj¹cych, chyba ¿e dotyczy³o
to leczenia spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za ryzyko zgonu
Ubezpieczonego, gdy zgon ten spowodowany zosta³ uszkodzeniami
cia³a powsta³ymi w nastêpstwie operacji lub innych zabiegów leczniczych, jakie Ubezpieczony przeprowadzi³ na swoim ciele lub których
przeprowadzenie zleci³, o ile powodem wykonania tych zabiegów lub
operacji nie by³ nieszczêœliwy wypadek.
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3. Je¿eli nie zawarto innych szczególnych uzgodnieñ, ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie jest tak¿e objêty zgon spowodowany:
1) udzia³em w wyprawach alpinistycznych i speleologicznych;
2) u¿ywaniem sprzêtu lataj¹cego, wykonywaniem skoków spadochronowych oraz u¿ywaniem statków powietrznych, poza sytuacjami
przewidzianymi w ust. 5;
3) udzia³em w konkursach sportów motorowych (równie¿ jazdach
klasyfikacyjnych i rajdach) i zwi¹zanych z nimi jazdach treningowych;
4) uczestnictwem w konkursach skoków narciarskich, saneczkarstwa
lub bobslejów o zasiêgu przynajmniej wojewódzkim oraz oficjalnych treningach do tych imprez;
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4. Za nieszczêœliwe wypadki nie uwa¿a siê zachorowañ, w tym równie¿ zara¿eñ chorobami zakaŸnymi, nawet jeœli powsta³y w zwi¹zku
z nieszczêœliwym wypadkiem za wyj¹tkiem sytuacji, w której poprzez
skaleczenia, otarcia skóry lub b³ony œluzowej w czasie zdarzenia
objêtego ubezpieczeniem Ubezpieczony zosta³ zaka¿ony bakteriami
tê¿ca lub wirusem wœcieklizny.
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5. Ubezpieczeniem objête s¹ nieszczêœliwe wypadki powsta³e w czasie
podró¿y samolotem, o ile Ubezpieczony nie kierowa³ samolotem
i nie by³ cz³onkiem za³ogi.
Art. 9 Skutki niedope³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z ubezpieczeniem
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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zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu 17 maja 2012 r.

