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Rodzina & Odpowiedzialność
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności
do pracy Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw

OWUD

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego na wypadek
trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego 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. 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, 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 trwa³ej
i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, powsta³ej w wyniku nieszczêœliwego
wypadku lub jego nastêpstw.
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.
Za trwa³¹ i ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy w wyniku nieszczêœliwego
wypadku - uwa¿a siê spowodowane nieszczêœliwym wypadkiem
naruszenie sprawnoœci organizmu, w wyniku którego Ubezpieczony,
ca³kowicie i trwale utraci³ zdolnoœæ do wykonywania jakiejkolwiek
pracy, zgodnie z przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu spo³ecznym, stwierdzon¹ na podstawie orzeczenia wydanego przez
lekarza orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
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, w ka¿dym wypadku w dniu ukoñczenia przez Ubezpieczonego 65 roku ¿ycia lub zawarcia przez niego umowy indywidualnego kontynuowania.
Art. 4 Jakie œwiadczenia ubezpieczeniowe przys³uguj¹?
1. Œwiadczeniem wyp³acanym z tytu³u trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci
do pracy Ubezpieczonego powsta³ej w wyniku nieszczêœliwego
wypadku lub jego nastêpstw jest kwota pieniê¿na, której wysokoœæ
odpowiada umówionemu procentowi sumy ubezpieczenia. Kwota
ta jest szczegó³owo podana na polisie.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. dokona wyp³aty œwiadczenia w przypadku zajœcia zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹,
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,
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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 czynnoœci zawodowych przez Ubezpieczonego bez posiadania odpowiednich uprawnieñ lub wymaganego
innymi przepisami 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.
Art. 6 W jaki sposób przyznaje siê i wyp³aca œwiadczenie?
1. Œwiadczenie z tytu³u ryzyka przewidzianego w niniejszymi OWUD
wyp³acane jest Ubezpieczonemu.
2. Œwiadczenie wynikaj¹ce z postanowieñ niniejszych OWUD
wyp³acane jest jeden raz w stosunku do danego Ubezpieczonego
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
3. Œwiadczenie z tytu³u ryzyka przewidzianego w niniejszych OWUD
wyp³aca siê po stwierdzeniu, ¿e istnieje zwi¹zek przyczynowy
pomiêdzy nieszczêœliwym wypadkiem, a stwierdzon¹ trwa³¹
i ca³kowit¹ niezdolnoœci¹ do pracy.
4. Œwiadczenie z tytu³u ryzyka przewidzianego w niniejszych OWUD
wyp³acane jest, je¿eli wydanie orzeczenia nast¹pi³o przed up³ywem
36 miesiêcy od daty nieszczêœliwego wypadku, a nieszczêœliwy
wypadek mia³ miejsce w okresie trwania odpowiedzialnoœci UNIQA
TU na ¯ycie S.A., szczegó³owo opisanym na polisie.
5. Do wniosku o wyp³atê œwiadczenia z tytu³u trwa³ego i ca³kowitego
inwalidztwa Ubezpieczony musi za³¹czyæ potwierdzon¹ (notarialnie lub pieczêci¹ i podpisem Poœrednika UNIQA TU na ¯ycie S.A.)
kopiê orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych wraz z dokumentami wskazuj¹cymi
na przyczynê jego stanu zdrowia. Wy¿ej wymienione dokumenty
Ubezpieczony zobowi¹zany jest dostarczyæ do UNIQA TU na ¯ycie S.A.
w ci¹gu 30 dni od daty wydania orzeczenia.
6. W razie wyst¹pienia nieszczêœliwego wypadku, Ubezpieczony
zobowi¹zany jest staraæ siê o z³agodzenie skutków wypadku przez
niezw³oczne poddanie siê opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarza leczeniu.
7. Ubezpieczony powinien:
1) niezw³ocznie nie póŸniej ni¿ w terminie 30 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.
8. Je¿eli nie dope³niono powy¿ej okreœlonych obowi¹zków maj¹cych
wp³yw na ustalenie wszystkich okolicznoœci nieszczêœliwego
wypadku, UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty
œwiadczenia lub zmniejszyæ jego wysokoœæ.
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 54/2003
z dnia 6 listopada 2003 i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu 1 grudnia 2003 roku.
Wiceprezes Zarz¹du
Prezes Zarz¹du
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.

Wojciech Kopeæ

dr Lech Michalik
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