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Rodzina & Odpowiedzialność
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
na wypadek ciężkiego zachorowania
Współmałżonka Ubezpieczonego

OWUD

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego
na wypadek ciężkiego zachorowania Współmałżonka Ubezpieczonego 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;
z uwzględnieniem definicji zawartych w Art. 1

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,
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.
Za wspó³ma³¿onka - uwa¿a siê osobê, z któr¹ Ubezpieczony w dniu
zaistnienia ryzyka pozostawa³ w zwi¹zku ma³¿eñskim; za wspó³ma³¿onka
w rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej uwa¿a siê równie¿ konkubenta (konkubinê).
Za konkubenta (konkubinê) - uwa¿a siê osobê odmiennej p³ci ni¿
Ubezpieczony, która w chwili zgonu lub nieszczêœliwego wypadku
pozostawa³a co najmniej 2 lata w faktycznym z nim zwi¹zku, wspólnie z nim zamieszkiwa³a i prowadzi³a gospodarstwo domowe, a przy
tym ¿adna z wymienionych osób nie pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Art.2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa z tytu³u umowy podstawowej zostaje na
podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyko, okreœlonego
szczegó³owo w niniejszych OWUD ciê¿kiego zachorowania
Wspó³ma³¿onka Ubezpieczonego albo poddania siê przez niego operacji by-pass, przeszczepowi narz¹dów, operacji zastawek serca lub operacji aorty wymienionych w niniejszych OWUD.
Ciê¿kie zachorowanie - jest to w rozumieniu niniejszych OWUD
zaburzenie czynnoœci organizmu lub ¿yciowo wa¿nego narz¹du,
w postaci zawa³u serca, nowotworu, udaru mózgu, niewydolnoœci
nerek, pora¿enia, ca³kowitej utraty wzroku, œpi¹czki, oparzenia, utraty
mowy, utraty s³uchu, guza mózgu i utraty koñczyn stwierdzone wymaganym przez prawo wpisem dokonanym przez uprawnionego lekarza,
a które mia³o miejsce w okresie ubezpieczenia. Opisane powy¿ej ciê¿kie
zachorowania objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ z niniejszych OWUD
s¹ zdefiniowane poni¿ej w ust. od 1 do 12.
1. Zawa³ serca
Martwica czêœci miêœnia sercowego w nastêpstwie nag³ego zatkania œwiat³a jednej lub kilku têtnic wieñcowych. Diagnoza powinna
w dokumentacji zawieraæ opis typowych bólów w klatce piersiowej,
wyników badañ laboratoryjnych specyficznych dla miêœnia sercowego odbiegaj¹cych od wartoœci prawid³owych (np. CPK, CKMB)
i ich typowej ewolucji w czasie oraz charakterystycznych dla ostrego
zawa³u serca zmian EKG.
Ochrona ubezpieczeniowa nie wystêpuje dla niemych zawa³ów
serca. Przez niemy zawa³ serca rozumieæ nale¿y taki zawa³ serca,
w przebiegu którego brak by³o typowych dolegliwoœci bólowych,
a diagnozê postawiono w oparciu o wskazuj¹cy na przebycie zawa³u
serca zapis EKG lub wynik innego badania diagnostycznego, bez
potwierdzenia w charakterystycznych dla ostrego zawa³u serca wynikach
badañ laboratoryjnych i ich typowej ewolucji w czasie.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia ustalenia diagnozy
przez specjalistyczny oddzia³ kardiologiczny lub lekarza kardiologa.
2. Nowotwór
Choroba, której objawem jest obecnoœæ patologicznych komórek
które rozprzestrzeniaj¹ siê w sposób niekontrolowany i naciekaj¹
zdrowe tkanki, a tak¿e daj¹ przerzuty. Ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje z³oœliwe czerniaki skóry, bia³aczkê i wszystkie z³oœliwe
nowotwory systemu limfatycznego z wyj¹tkiem choroby Hodgkina
(ziarnicy z³oœliwej) w 1 okresie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obowi¹zuje w przypadku wyst¹pienia nowotworów ³agodnych, wszystkich nowotworów skóry
(z wyj¹tkiem z³oœliwego czerniaka), nowotworów je¿eli wystêpuje
przy tym zaka¿enie HIV jakiegokolwiek typu, nieinwazyjnych i bardzo wczesnych stadiów nowotworowych (tzw. carcinoma in situ)
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i odizolowanych ³agodnych guzów w gruczole mlecznym oraz
nowotworów prostaty.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia postawienia diagnozy
przez specjalistyczn¹ klinikê lub lekarza specjalistê, na podstawie
badania histopatologicznego i przyporz¹dkowaniem zachorowania
do miêdzynarodowej klasyfikacji nowotworów (TNM).
3. Udar mózgu
Udar mózgu który powsta³ w nastêpstwie krwawienia wewn¹trzmózgowego albo zakrzepu lub zatoru, który zatka³ naczynie mózgowe.
Udar mózgu musi prowadziæ do nag³ego wyst¹pienia trwa³ych i nieodwracalnych objawów ogniskowego uszkodzenia mózgu, które
utrzymuj¹ siê powy¿ej 12 tygodni.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje wraz z postawieniem diagnozy przez specjalistyczn¹ oddzia³ neurologiczny lub lekarza neurologa potwierdzony wynikami badañ obrazkowych. Diagnoza mo¿e
byæ postawiona najwczeœniej po 12 tygodniach po wyst¹pieniu
udaru.
4. Niewydolnoœæ nerek
Nieodwracalne i równoczesne ustanie funkcji obydwu nerek (niewydolnoœæ nerek), wymagaj¹ce sta³ej dializy lub przeszczepu nerki.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia rozpoczêcia regularnej
dializoterapii lub od dnia dokonania przeszczepu nerki.
5. Pora¿enia (paraplegia i tetraplegia)
Ca³kowite i nieodwracalne pora¿enie obydwu koñczyn dolnych lub
obydwu koñczyn górnych lub wszystkich koñczyn równoczeœnie
spowodowane brakiem przewodzenia nerwowego w rdzeniu krêgowym.
Prawo do œwiadczenia powstaje wraz z postawieniem diagnozy
przez oddzia³ neurologiczny lub lekarza neurologa. Diagnoza mo¿e
byæ postawiona najwczeœniej po 12 tygodniach po wyst¹pieniu
pora¿enia.
6. Ca³kowita utrata wzroku
Ca³kowita i nieodwracalna utrata wzroku w obydwu oczach, która
powsta³a w nastêpstwie niespodziewanej choroby lub wypadku.
Ca³kowita utrata wzroku powinna byæ potwierdzona wynikami
odpowiednich badañ oftalmologicznych i trwaæ nieprzerwanie
przynajmniej 6 tygodni.
7. Œpi¹czka - stan nieprzytomnoœci z brakiem reakcji na bodŸce
zewnêtrzne utrzymuj¹cy siê nieprzerwanie co najmniej przez 96 godzin
i skutkuj¹cy trwa³ymi ubytkami (deficytami) neurologicznymi. Koniecznym wymogiem jest u¿ycie systemów podtrzymuj¹cych ¿ycie.
8. Oparzenia - oparzenie trzeciego stopnia bêd¹ce wynikiem
wypadku, obejmuj¹ce co najmniej 20% powierzchni cia³a, mierzone
zgodnie z „regu³¹ dziewi¹tek” mapy powierzchni cia³a.
9. Utrata mowy - ca³kowita i nieodwracalna utrata zdolnoœci mowy
trwaj¹ca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesiêcy. Dokumentacja medyczna musi byæ potwierdzona w³aœciw¹ konsultacj¹ specjalisty (laryngolog) i potwierdzaæ uraz lub chorobê strun
g³osowych. Wykluczone s¹ przypadki, gdzie powodem utraty
mowy s¹ przyczyny psychiczne. Utrata mowy oznacza niemo¿noœæ
artyku³owania zrozumia³ych s³ów lub zrozumiale mówionego
jêzyka.
10. Utrata s³uchu - ca³kowita i nieodwracalna utrata s³uchu dla wszystkich dŸwiêków jako rezultat ostrej choroby lub wypadku. Dokumentacja medyczna powinna byæ koniecznie poparta w³aœciw¹ konsultacj¹ specjalisty (laryngolog) w³¹czaj¹c badanie audiometrii tonalnej
oraz badanie progu s³yszenia.
11. Guz mózgu - niez³oœliwe nowotwory mózgu, z wy³¹czeniem cyst,
ropni, ziarniniaków, malformacji naczyniowych, krwiaków, guzów
przysadki mózgowej oraz szyszynki. Konieczna jest weryfikacja histopatologiczna guza lub w przypadku zaniechania operacji, potwierdzenie rozpoznania badaniem rezonansu j¹drowego lub arteriograficznym.
12. Utrata koñczyn - ca³kowita fizyczna utrata koñczyn wskutek choroby lub wypadku. Warunkiem uznania roszczenia jest utrata co najmniej 2 koñczyn; w zakresie koñczyn górnych powy¿ej nadgarstków, w zakresie koñczyn dolnych powy¿ej stawów skokowych.

Operacja bypass - to przeprowadzenie chirurgicznego zabiegu
na otwartym sercu, w trakcie którego omija siê zwê¿enie lub zatkanie
dwóch lub wiêcej naczyñ wieñcowych serca u osób z objawami choroby
wieñcowej przy pomocy inplantów naczyniowych (bypass). Dla metod
zabiegowych nie przeprowadzanych na otwartym sercu, jak np. angioplastyka, zabieg laserowy lub innych metod nieoperacyjnych ochrona
ubezpieczeniowa nie obowi¹zuje.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia wykonanej operacji.
Przeszczep narz¹dów - to konieczne z medycznego punktu widzenia przeszczepienie jednego z nastêpuj¹cych narz¹dów: serca, p³uc,
w¹troby, trzustki, jednej nerki lub szpiku kostnego do organizmu Ubezpieczonego. Przeszczepem serca jest równie¿ wszczepienie sztucznego
serca.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem 30 dnia
¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia dokonania przeszczepu narz¹du.
Operacja zastawek serca - aktualnie przeprowadzana operacja
na otwartym sercu maj¹ca na celu zast¹pienie lub rozszerzenie zastawek serca jako konsekwencjê wad zastawkowych serca. Termin ten nie
obejmuje zabiegów, polegaj¹cych na likwidacji zmian w zastawkach
za pomoc¹ cewnika lub innych przyrz¹dów, wprowadzonych
do naczyñ.
Operacja aorty - operacja chirurgiczna aorty piersiowej lub brzusznej, przeprowadzona z powodu zagra¿aj¹cej ¿yciu choroby naczynia,
w tym têtniaków, rozwarstwienia lub koarktacji aorty. Termin nie obejmuje zabiegów polegaj¹cych na wprowadzeniu stentu do aorty oraz
zabiegów dotycz¹cych jedynie odga³êzieñ aorty.
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
Wspó³ma³¿onka Ubezpieczonego 65 roku ¿ycia lub zawarcia przez
Ubezpieczonego umowy indywidualnego kontynuowania.
Art. 4 Jakie œwiadczenia ubezpieczeniowe przys³uguj¹?
1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. w ramach niniejszej umowy dodatkowej,
wyp³aca œwiadczenie z tytu³u zaistnienia ka¿dego z zachorowañ
opisanych w Art. 2 ust. 1-12, jeden raz, to jest tylko przy jego
pierwszym zaistnieniu. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca tak¿e
œwiadczenie jeden raz z tytu³u pierwszej operacji by-pass, pierwszego przeszczepu wymienionych narz¹dów, pierwszej operacji
zastawek serca lub aorty. Œwiadczenie jest wyp³acane w wysokoœci
kwoty pieniê¿nej stanowi¹cej umówiony procent sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie podstawowej.
2. Za ka¿de ze zdarzeñ objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ z niniejszych OWUD wyp³acane jest œwiadczenie w tej samej wysokoœci.
Kwota œwiadczenia jest szczegó³owo okreœlona na polisie.

6) udzia³u w zamieszkach lub aktach terroru,
7) zara¿enia wirusem HIV,
8) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów
takich jak spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleologia, nurkowanie z aparatem oddechowym, sporty walki i skoki na gumowej linie.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. w ka¿dym wypadku, nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u niniejszych OWUD:
1) gdy ciê¿kie zachorowanie, mia³o miejsce przed dat¹ wejœcia
w ¿ycie ochrony ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego,
lub poddanie siê operacji by-pass, przeszczepowi narz¹dów,
operacji zastawek serca lub operacji aorty by³o zaplanowane
przed t¹ dat¹,
2) gdy zaistnienie ciê¿kiego zachorowania, operacji by-pass, przeszczepu narz¹dów, operacji zastawek serca lub operacji aorty
pozostaje w zwi¹zku przyczynowo-skutkowym ze zdarzeniem
opisanym w Art.2, za które w ramach niniejszych OWUD UNIQA
TU na ¯ycie S.A. wyp³aci³a œwiadczenie; takie zdarzenia nie
s¹ w rozumieniu niniejszych OWUD pierwszym zdarzeniem,
o którym stanowi Art. 4 ust.1.
3. Niezale¿nie od powy¿szych wy³¹czeñ odpowiedzialnoœci ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje ryzyk wymienionych w Art.2, które
wyst¹pi¹ w czasie karencji wynosz¹cej dla tych ryzyk 3 miesi¹ce.
Art.6 W jaki sposób przyznaje siê i wyp³aca œwiadczenie?
1. Œwiadczenia z tytu³u ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD wyp³acane
s¹ Ubezpieczonemu.
2. Œwiadczenia z tytu³u poszczególnych ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD wyp³acane s¹ w sposób okreœlony w Art.4, jeden raz
w stosunku do danego Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia.
3. Do wniosku o wyp³atê œwiadczenia przewidzianego niniejszymi
OWUD, Ubezpieczony musi za³¹czyæ poœwiadczone za zgodnoœæ
dokumenty:
1) dotycz¹ce przyczyn zajœcia zdarzenia przewidzianego w umowie
ubezpieczenia,
2) raporty lekarzy, którzy obecnie lecz¹ b¹dŸ leczyli i badali Ubezpieczonego w zakresie przyczyn, pocz¹tku, rodzaju i przebiegu
choroby.
3) Inne dokumenty uzasadniaj¹ce œwiadczenie.
4. W razie wyst¹pienia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia dodatkowego, UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e dopuœciæ na
swój koszt, dowód z opinii wyznaczonego przez siebie lekarza i w
zwi¹zku z tym mo¿e za¿¹daæ od Wspó³ma³¿onka Ubezpieczonego
poddania siê badaniom analitycznym i lekarskim.
5. Nie wykonanie obowi¹zków opisanych w ust. 3 lub 4 prowadzi,
w rozumieniu niniejszych OWUD, do uniemo¿liwienia okreœlenia
okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci zak³adu
ubezpieczeñ, z przyczyn le¿¹cych po stronie Ubezpieczonego. Do
czasu wykonania powy¿szych obowi¹zków UNIQA TU na ¯ycie S.A.
ma prawo powstrzymaæ siê z wydaniem decyzji co do ustalenia swojej odpowiedzialnoœci i wyp³aty œwiadczenia.
Art. 7 W jaki sposób oblicza siê sk³adkê?

3. Wyp³ata œwiadczenia nastêpuje w przypadku zaistnienia zdarzenia
ubezpieczeniowego, z zastrze¿eniem postanowieñ Art. 5.
Art.5 Jakich zdarzeñ nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u ryzyk
wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia dodatkowego powsta³ych na
skutek:
1) nadu¿ycia alkoholu, narkotyków lub lekarstw,
2) dzia³ania trucizn, truj¹cych gazów lub oparów,
3) umyœlnego spowodowania choroby, samookaleczenia lub próby
samobójstwa,
4) przebywania pod wp³ywem promieni jonizuj¹cych w znaczeniu
ustawy o ochronie przed promieniowaniem chyba, ¿e promieniowanie nastêpuje pod nadzorem medycznym dla celów leczniczych,
5) dzia³añ wojennych,

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.
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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 2/2007 z dnia
26.01.2007r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu 1 lutego 2007 roku.
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