UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597
zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22
Kapitał zakładowy i wpłacony: 42 774 700 PLN

Rodzina & Odpowiedzialność
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego znacznego trwałego uszczerbku
na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku lub jego następstw

OWUD

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Rodzaj informacji

Numer zapisu wzorca umowy

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia

Art. 2; Art. 4; Art. 6

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia

Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie
o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy
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3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
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Art.1 W jaki sposób zawiera siê umowê ubezpieczenia dodatkowego ?
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych
OWUD zawierana jest tylko i wy³¹cznie wraz z umow¹ podstawow¹
Rodzina & Odpowiedzialnoœæ - Pracownicze ubezpieczenie na ¿ycie,
w chwili jej zawarcia lub w jej rocznicê.
2. Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim dokumentów podpisanych i z³o¿onych przez
Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego.
3. Tryb i procedurê zawarcia umowy dodatkowej, wystawienia polisy,
ewentualnego odst¹pienia okreœlaj¹ OWU umowy podstawowej opisanej szczegó³owo we wniosku i polisie.
4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest pod warunkiem objêcia t¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ wszystkich Ubezpieczonych objêtych ochron¹ z tytu³u umowy podstawowej.
Art.2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa z tytu³u umowy podstawowej zostaje
na podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyko: powstania
u Ubezpieczonego znacznego trwa³ego uszczerbku na zdrowiu
w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub jego nastêpstw, je¿eli ten
uszczerbek przekroczy³ 10 procent.
Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê nag³e zdarzenie, wywo³ane
przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale¿nie
od swojej woli dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu.
Trwa³y uszczerbek na zdrowiu - to trwa³e upoœledzenie czynnoœci
lub funkcji organizmu cz³owieka bêd¹ce wynikiem nieszczêœliwego
wypadku, ustalone przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. na podstawie opinii wydanej przez lekarza powo³anego przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
w oparciu o „Tabelê oceny procentowej trwa³ego uszczerbku na zdrowiu” wydan¹ przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
Za znaczny uszczerbek na zdrowiu uwa¿a siê trwa³y uszczerbek
na zdrowiu spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem przekraczaj¹cy
10 procent, orzeczony przez lekarza wskazanego przez UNIQA TU
na ¯ycie S.A. na podstawie „Tabeli oceny procentowej trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu”.
Art. 3 Kiedy siê rozpoczyna i koñczy odpowiedzialnoœæ UNIQA
TU na ¯ycie S.A.?
1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. z tytu³u umowy ubezpieczenia dodatkowego powstaje z dniem okreœlonym na polisie,
pod warunkiem op³acenia sk³adki nale¿nej z tytu³u zawartej umowy
ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialnoœæ z tytu³u umowy ubezpieczenia dodatkowego
koñczy siê w ostatnim dniu odpowiedzialnoœci z tytu³u umowy podstawowej.
Art. 4		

Jakie œwiadczenia ubezpieczeniowe przys³uguj¹?

1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. dokona wyp³aty dodatkowego œwiadczeñ
niezale¿nie od przewidzianych w umowie podstawowej z tytu³u
powstania trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
w wyniku nieszczêœliwego wypadku, który mia³ miejsce w okresie
trwania odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A. lub nastêpstw
tego wypadku - kwoty pieniê¿nej w wysokoœci stanowi¹cej umówiony procent sumy ubezpieczenia za ka¿dy 1 procent powy¿ej 10
procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ustalonego przez UNIQA
TU na ¯ycie S.A, z zastrze¿eniem postanowieñ Art. 5.

Art.5 Jakich zdarzeñ nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u ryzyk
wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia dodatkowego, gdy nieszczêœliwy
wypadek powsta³:
1. na skutek dzia³añ wojennych lub terrorystycznych,
2. na skutek promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego,
3. w wyniku pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa,
4. w zwi¹zku z przebywaniem Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych,
5. na skutek œwiadomego uczestnictwa Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju aktach przemocy,
6. na skutek jazdy Ubezpieczonego pojazdem l¹dowym, morskim lub
powietrznym w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przygotowaniu do nich,
7. na skutek uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów takich jak: spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, skoki
na gumowej linie, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleologia,
nurkowanie z aparatem oddechowym i sporty walki,
8. na skutek jazdy Ubezpieczonego pojazdem l¹dowym, morskim lub
powietrznym je¿eli którykolwiek z tych pojazdów w chwili zdarzenia, bêd¹cego przyczyn¹ wypadku, nie by³ dopuszczony do ruchu
w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów,
9. w wyniku wykonywania przez Ubezpieczonego czynnoœci zawodowych wymagaj¹cych odpowiednich, prawem przewidzianych
uprawnieñ lub wymaganego przepisami przeszkolenia, bez posiadania tych uprawnieñ lub bez przeszkolenia,
10. 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),
11. w wyniku uszkodzenia cia³a Ubezpieczonego, spowodowanego
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby
nie posiadaj¹ce uprawnieñ, chyba ¿e dzia³ania te zosta³y podjête
w celu ratowania ¿ycia Ubezpieczonego.
12. w wyniku chorób zawodowych oraz innych chorób i stanów chorobowych, nie bêd¹cych nastêpstwem nieszczêœliwych wypadków,
nawet takich, które wystêpuj¹ nagle, np. choroby zakaŸne, zaziêbienia, krwawienia z narz¹dów wewnêtrznych, zak³ócenia ci¹¿y
i porodu, zawa³y, wylewy i udary.
Art.6 W jaki sposób przyznaje siê i wyp³aca œwiadczenie?
1. Œwiadczenie z tytu³u du¿ego trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powsta³ego w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub
jego nastêpstw wyp³acane jest Ubezpieczonemu.
2. Œwiadczenia z tytu³u ryzyka przewidzianego w niniejszych OWUD
wyp³aca siê po stwierdzeniu, ¿e istnieje zwi¹zek przyczynowy
pomiêdzy nieszczêœliwym wypadkiem, a zaistnieniem ryzyka ubezpieczeniowego objêtego niniejsz¹ umow¹ dodatkow¹.
3. Ubezpieczony zobowi¹zany jest udowodniæ fakt zaistnienia
nieszczêœliwego wypadku powoduj¹cego trwa³y uszczerbek na zdrowiu.
4. Otrzymane przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. orzeczenia, zaœwiadczenia
i wyniki badañ dotycz¹ce Ubezpieczonego zwi¹zane z roszczeniem
nie maj¹ charakteru wi¹¿¹cego.

2. Kwota œwiadczenia stanowi¹ca umówiony procent sumy ubezpieczenia za 1 procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu jest szczegó³owo
okreœlona na polisie.

5. W celu ustalenia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,
uprawniaj¹cego do œwiadczenia z niniejszej umowy ubezpieczeniowej, Ubezpieczony zobowi¹zany jest do poddania siê badaniom
analitycznym i lekarskim, które zostan¹ wykonane przez wyznaczonego lekarza na koszt UNIQA TU na ¯ycie S.A. Okreœlanie rozmiarów trwa³ego uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez UNIQA TU
na ¯ycie S.A. lekarz orzeka na podstawie obowi¹zuj¹cej w UNIQA
TU na ¯ycie S.A. na dzieñ orzekania „Tabeli oceny procentowej
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu”.

3. W przypadku gdy u Ubezpieczonego stopieñ trwa³ego uszczerbku
na zdrowiu przekroczy 40 procent UNIQA TU na ¯yciu S.A. wyp³aci
dodatkowo 100 procent nale¿nej kwoty œwiadczenia, o której mowa
w Art. 4 ust. 1 niniejszych OWUD.

6. Ostateczne i wi¹¿¹ce dla stron okreœlenie poniesionego uszczerbku
na zdrowiu ustala UNIQA TU na ¯ycie S.A. na podstawie badañ
lekarskich, o których mowa w ust. 5 oraz przedstawionej dokumentacji lekarskiej.

4. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci, za trwa³y
uszczerbek na zdrowiu nie przekraczaj¹cy 10 procent.

7. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest niezw³ocznie po ca³kowitym zakoñczeniu leczenia z uwzglêdnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniaj¹cego, nie póŸniej jednak ni¿ w 24 miesi¹cu od dnia nieszczêœliwego wypadku. PóŸniejsza
zmiana stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy
do zmiany wysokoœci œwiadczenia.

2

8. Ubezpieczony, pod rygorem utraty prawa do œwiadczenia, nie mo¿e
odmówiæ wykonania czynnoœci, o których mowa w poprzednich
ustêpach.
9. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, których
funkcje przed wypadkiem by³y ju¿ upoœledzone wskutek samoistnej choroby lub trwa³ego inwalidztwa, stopieñ procentowy okreœla
siê jako ró¿nicê miêdzy stopniem - procentem trwa³ego uszczerbku
w³aœciwego dla stanu danego organu, narz¹du lub uk³adu po
wypadku, a stopniem - procentem trwa³ego uszczerbku istniej¹cego
bezpoœrednio przed wypadkiem.
10. W razie wyst¹pienia nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczony
zobowi¹zany jest staraæ siê o z³agodzenie skutków wypadku
przezniezw³oczne poddanie siê opiece lekarskiej i zaleconemu przez
lekarza leczeniu.
11. Ubezpieczony lub Uprawniony powinien:
1) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 3 dni, zawiadomiæ
UNIQA TU na ¯ycie S.A. o nieszczêœliwym wypadku,
2) umo¿liwiæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. uzyskanie informacji
co do okolicznoœci wyst¹pienia nieszczêœliwego wypadku,
3) umo¿liwiæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. dostêp do dokumentacji
lekarskiej.
12. Je¿eli nie dope³niono powy¿ej okreœlonych obowi¹zków maj¹cych
wp³yw na ustalenie wszystkich okolicznoœci nieszczêœliwego
wypadku lub wysokoœci œwiadczenia, UNIQA TU na ¯ycie S.A.
mo¿eodmówiæ wyp³aty œwiadczenia lub zmniejszyæ jego wysokoœæ.
13. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca œwiadczenie z tytu³u trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego na podstawie wniosku z³o¿onego na odpowiednim formularzu oraz dokumentów
niezbêdnych do ustalenia zasadnoœci œwiadczenia z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 3 - 8.
14. UNIQA TU na ¯ycie S.A. ustalaj¹c okolicznoœci nieszczêœliwego
wypadku, w zwi¹zku z którym ma nast¹piæ wyp³ata œwiadczenia,

mo¿e za¿¹daæ przedstawienia dodatkowych
uzasadniaj¹cych wyp³atê œwiadczenia.

dokumentów

Art.7 W jaki sposób oblicza siê sk³adkê?
1. Wysokoœæ sk³adki wyznaczana jest zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹
dla niniejszych OWUD w dniu podpisania wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Sk³adka op³acana jest ³¹cznie ze sk³adk¹ z umowy podstawowej przez Ubezpieczaj¹cego, na zasadach okreœlonych przepisami
OWU.
Art.8 Kiedy Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê dodatkow¹?
Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia dodatkowego w ka¿dym czasie nie póŸniej jednak ni¿ na 30 dni przed rocznic¹ polisy. Umowa ubezpieczenia dodatkowego rozwi¹zuje siê w dniu
poprzedzaj¹cym rocznicê polisy.
Art.9 Postanowienia koñcowe
1. Za zgod¹ stron do umowy ubezpieczenia dodatkowego mog¹ byæ
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWUD.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD, a w szczególnoœci
sprawach zwi¹zanych z zawarciem umowy ubezpieczenia dodatkowego, przyst¹pieniem Ubezpieczonych do ubezpieczenia, wyznaczaniem i op³acaniem sk³adek, wyp³at¹ œwiadczeñ, w³aœciwoœci¹
s¹du - maj¹ zastosowanie do niniejszej umowy dodatkowej, postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej
opisanej szczegó³owo we wniosku i polisie.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zosta³y
zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A. Nr 81/2005
z dnia 07.10.2005 i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 1 listopada 2005 roku.

3

