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Rodzina & Odpowiedzialność
Pracownicze ubezpieczenie na życie ver.2

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach Pracowniczego ubezpieczenia na życie
ver.2 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji

Numer zapisu wzorca umowy
Art. 1; Art. 4; Art. 14; Art. 15; Art. 18
z uwzględnieniem definicji zawartych w OWU

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; Art. 7;
Art. 10; Art. 11; Art. 13; Art. 15; Art. 16; Art. 17;
Art. 18 z uwzględnieniem definicji zawartych
w OWU

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

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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1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia
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Ubezpieczaj¹cy - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia z zak³adem ubezpieczeñ,
deklaruj¹cy wnoszenie sk³adki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczony - jest to Pracownik Ubezpieczaj¹cego objêty ochron¹
ubezpieczeniow¹, który we wnioskowanej dacie pocz¹tku ubezpieczenia ukoñczy³ 16 rok ¿ycia.
Pracownik - jest to osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczaj¹cego
na podstawie umowy o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania,
umowy o pracê nak³adcz¹, spó³dzielczej umowy o pracê, w pe³nym
lub niepe³nym wymiarze czasu pracy; osoba wykonuj¹ca na rzecz
Ubezpieczaj¹cego pracê na podstawie umowy zlecenia lub umowy
agencyjnej, je¿eli jest objêta z tego tytu³u ubezpieczeniem spo³ecznym,
osoba zatrudniona na podstawie umowy zawartej w wyniku powo³ania
lub wyboru do organu reprezentuj¹cego osobê prawn¹ (w tym kontrakt mened¿erski), a tak¿e osoby fizyczne - Pracodawcy w rozumieniu
kodeksu pracy.
Uprawniony - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot,
wyznaczony przez Ubezpieczonego, któremu w przypadku zajœcia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, UNIQA TU na ¯ycie
S.A. wyp³aci nale¿ne œwiadczenie.
Zak³adem Ubezpieczeñ jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie
Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w £odzi zwany dalej UNIQA TU na ¯ycie S.A.
Art.1 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
1. Ochrona ubezpieczeniowa
niezale¿nie od przyczyn.

obejmuje

zgon

Ubezpieczonego

2. Ochrona ubezpieczeniowa mo¿e tak¿e obj¹æ ochronê ¿ycia i zdrowia Ubezpieczonego i jego rodziny, w przypadku dokonania takiego
wyboru przez Ubezpieczaj¹cego - w wariancie rozszerzonym o dodatkowe ryzyka, na podstawie odpowiednich ogólnych warunków
ubezpieczeñ dodatkowych - OWUD.
3. Œwiadczenie za zgon stanowi kwotê pieniê¿n¹ odpowiadaj¹c¹
uzgodnionemu procentowi sumy ubezpieczenia okreœlon¹
szczegó³owo w polisie.
Suma ubezpieczenia - jest to uzgodniona przez strony w umowie ubezpieczenia kwota pieniê¿na, w oparciu o któr¹ ustalane s¹ wysokoœci
poszczególnych œwiadczeñ, wyp³acanych na rzecz Ubezpieczonego
albo Uprawnionego przez UNIQA TU na ¯ycie S.A., w przypadku
zajœcia zdarzenia objêtego umow¹ ubezpieczeniow¹, zawart¹ na podstawie OWU albo OWU i OWUD, wed³ug wyboru Ubezpieczaj¹cego
wyra¿onego we wniosku i potwierdzonego polis¹.
4. Œwiadczenia z tytu³u ochrony ¿ycia i zdrowia Ubezpieczonego i jego
rodziny, które mog¹ wyst¹piæ w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym s¹ zdefiniowane w OWUD.
5. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia strony umowy ustalaj¹ sumê
ubezpieczenia, wysokoœæ œwiadczeñ i wysokoœæ rycza³tów, jeœli takie istniej¹.
Rycza³t - jest to uzgodniona przez strony w umowie ubezpieczenia
sta³a kwota pieniê¿na wyp³acana za 1 dzieñ wystêpowania ryzyka przewidzianego OWUD.
6. Suma ubezpieczenia, wysokoœæ œwiadczeñ i wysokoœci rycza³tu
okreœlone s¹ kwotowo na polisie, a ich wysokoœæ mo¿e ulec zmianie na zasadach przewidzianych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia - OWU.
7. Suma ubezpieczenia, wysokoœæ œwiadczeñ i wysokoœæ rycza³tu
s¹ takie same dla ka¿dego Ubezpieczonego z grupy objêtej umow¹
ubezpieczenia.
8. Jeœli nie zawarto innych szczególnych uzgodnieñ, UNIQA TU
na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za zgon Ubezpieczonego, zaistnia³y:
1) w wyniku pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa,
2) na skutek pope³nienia przez Ubezpieczonego samobójstwa
przed up³ywem dwóch lat od daty przyst¹pienia Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia,
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3) w zwi¹zku z przebywaniem Ubezpieczonego pod wp³ywem
alkoholu, narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych, o ile nie
zosta³y zalecone w procesie leczenia,
4) w trakcie dzia³añ wojennych.
Art.2 Kogo obejmuje umowa ubezpieczenia i w jaki sposób siê
j¹ zawiera?
1. Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU mo¿na obj¹æ grupê
Pracowników licz¹c¹ nie mniej ni¿ 3 osoby.
2. Pracownicy przystêpuj¹cy do ubezpieczenia musz¹ byæ zdolni
do pracy zawodowej tzn. nie przebywaæ na zwolnieniu lekarskim
w dniu wype³nienia wniosku przez Ubezpieczaj¹cego.
3. Zawarta na podstawie niniejszych OWU i OWUD - jeœli takie istniej¹,
umowa ubezpieczenia charakteryzuje siê t¹ sam¹ wysokoœci¹ sumy
ubezpieczenia, œwiadczeñ, ewentualnego rycza³tu, tym samym
zakresem ryzyk oraz t¹ sam¹ wysokoœci¹ sk³adki, dla ka¿dego
z ubezpieczonych w grupie.
4. Wniosek o ubezpieczenie
1) Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku
Ubezpieczaj¹cego, wykazu osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia oraz deklaracji zgody wype³nionych i podpisanych przez
Ubezpieczonych.
2) Do wniosku Ubezpieczaj¹cy powinien do³¹czyæ:
a) wykaz Pracowników, na rzecz których ubezpieczenie jest zawierane,
b) wype³nione i podpisane przez poszczególnych Pracowników deklaracje zgody, obejmuj¹c¹ zgodê na objêcie ochron¹
ubezpieczeniow¹ oraz na potr¹canie przez Ubezpieczaj¹cego
sk³adek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia za pracê lub
innych wyp³at.
3) Dokumenty, o których mowa powy¿ej nale¿y dostarczyæ do UNIQA
TU na ¯ycie S.A. w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od daty ich
sporz¹dzenia, pod rygorem niewa¿noœci.
4) Wy¿ej wymienione dokumenty nale¿y dostarczyæ do UNIQA TU
na ¯ycie S.A. najpóŸniej na 15 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczêcia ubezpieczenia.
5) Je¿eli dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2, zosta³y
wype³nione nieprawid³owo lub s¹ niekompletne, UNIQA TU
na ¯ycie S.A. zwróci siê na piœmie do Ubezpieczaj¹cego o ich
uzupe³nienie lub te¿ sporz¹dzenie nowych w terminie 14 dni
od daty otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego pisma w tej sprawie.
6) Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie dotrzyma terminu okreœlonego w ust.4
pkt 3, UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo odmówiæ objêcia
ochron¹ tych Ubezpieczonych, których dokumenty zosta³y
sporz¹dzone nieprawid³owo.
7) Po analizie z³o¿onego wniosku oraz towarzysz¹cych mu dokumentów UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma tak¿e prawo w stosunku do
grupy lub pojedynczego Ubezpieczonego: odmówiæ przyjêcia
do ubezpieczenia bez podania przyczyn, odroczyæ podjêcie
decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia, zaproponowaæ
odroczenie terminu rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej,
podnieœæ sk³adkê ubezpieczeniow¹ lub zaproponowaæ inn¹
ofertê ubezpieczenia.
5. Umowa ubezpieczenia
Nieod³¹cznymi elementami umowy ubezpieczenia s¹ wniosek,
OWU, polisa oraz dodatkowe dokumenty przewidziane OWU,
na podstawie których zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia, a przy
zawarciu dodatkowej umowy ubezpieczenia tak¿e OWUD.
6. Polisa
1) Polisa jest dokumentem ubezpieczeniowym, w którym UNIQA
TU na ¯ycie S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia.
2) Umowê ubezpieczenia opart¹ o niniejsze OWU uznaje siê
za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu polisy ubezpieczeniowej.
3) W przypadku wprowadzenia w polisie ubezpieczeniowej uregulowañ odmiennych ni¿ postanowienia zawarte
w OWU, a w wariancie rozszerzonym OWU i OWUD, UNIQA TU
na ¯ycie S.A. zwróci na nie na piœmie uwagê Ubezpieczaj¹cemu.
W przypadku zmian na polisie UNIQA TU na ¯ycie S.A. pouczy
Ubezpieczaj¹cego o prawie wniesienia na piœmie sprzeciwu
w terminie 7 dni. Zapisy w polisie nie objête postanowieniami
OWU lub OWUD, a ustalone w powy¿szym trybie uwa¿a siê
za warunki uzgodnione przez strony umowy ubezpieczenia.

4) Polisa zawiera w szczególnoœci dane stron, czas i miejsce zawarcia umowy, zakres i czas ochrony ubezpieczeniowej, wysokoœæ
sk³adki oraz gwarantowan¹ wysokoœæ œwiadczeñ nale¿nych w przypadku zajœcia zdarzenia przewidzianego w OWU lub OWUD.
Do polisy do³¹czona jest lista ubezpieczonych Pracowników.
Art.3 Czy mo¿liwe s¹ zmiany w grupie ubezpieczonych Pracowników w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?
1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
mo¿e obj¹æ ochron¹ ubezpieczeniow¹ Pracowników wczeœniej nie
ubezpieczonych lub osoby, które zosta³y Pracownikami Ubezpieczaj¹cego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przystêpuj¹ do ubezpieczenia
na warunkach okreœlonych w umowie ubezpieczenia po wype³nieniu
deklaracji zgody.
3. Nowoprzystêpuj¹cy do grupy Pracownik w dniu wype³nienia deklaracji
zgody i dniu zg³oszenia go do ubezpieczenia nie mo¿e przebywaæ
na zwolnieniu lekarskim.
4. W razie objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ Pracownika, o którym
mowa w ust.1, odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. powstaje
od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym Pracownik przyst¹pi³
do ubezpieczenia i zosta³a za niego wniesiona sk³adka.
5. Pracownik mo¿e byæ objêty tylko jedn¹ umow¹ pracowniczego ubezpieczenia na ¿ycie na niniejszych warunkach. UNIQA TU
na ¯ycie S.A. mo¿e wyraziæ zgodê na objêcie wiêcej ni¿ jedn¹ umow¹
ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU.
6. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do przekazania UNIQA TU na ¯ycie S.A. pisemnej deklaracji zgody Pracowników nowo przystêpuj¹cych do ubezpieczenia w danym miesi¹cu wraz z wykazem zmian, do 10 dnia danego
miesi¹ca.
7. Wykaz zmian zawiera dane osobowe Pracowników, którzy przystêpuj¹ do ubezpieczenia oraz Pracowników, którzy z ubezpieczenia
wystêpuj¹.
8. Po dacie wyst¹pienia Pracownika z ubezpieczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
zwolniona jest z ponoszenia odpowiedzialnoœci w stosunku do tego Pracownika za zdarzenia przewidziane umow¹ ubezpieczenia, a które zaistnia³y po tej dacie.
9. Za wyst¹pienie z ubezpieczenia uwa¿a siê umieszczenie Ubezpieczonego w wykazie zmian osób wystêpuj¹cych i zaprzestanie
odprowadzania za niego sk³adki.
10. Zmiany w sk³adzie osób ubezpieczonych UNIQA TU na ¯ycie S.A.
potwierdza pisemnie, jednoczeœnie zastrzegaj¹c sobie prawo
odmowy objêcia ubezpieczeniem osoby, której wiek lub stan
zdrowia nie by³ przewidziany zakresem ochrony standardowej
wynikaj¹cej z niniejszych OWU.
11. Ubezpieczaj¹cy wyra¿a zgodê, i¿ w przypadku gdy liczebnoœæ grupy
objêtej umow¹ ubezpieczenia bêdzie wynosiæ mniej ni¿ 3 osób
UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
Art. 4 W jakim wariancie mo¿e byæ zawarta umowa ubezpieczenia?
1. W zale¿noœci od wyboru Ubezpieczaj¹cego umowa ubezpieczenia
mo¿e obejmowaæ ryzyka zgodne z wariantem podstawowym b¹dŸ
rozszerzonym:
1) w wariancie podstawowym - odpowiedzialnoœæ UNIQA TU
na ¯ycie S.A. polega na objêciu ochron¹ ryzyka zgonu Ubezpieczonego z zastrze¿eniem postanowieñ Art. 1 ust. 8 i Art. 13,
2) w wariancie rozszerzonym - odpowiedzialnoœæ UNIQA TU
na ¯ycie S.A. zostaje rozszerzona ponad ryzyko zgonu objête
OWU o dodatkowe ryzyka wybrane przez Ubezpieczaj¹cego,
zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczeñ
dodatkowych - OWUD.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. polega na dokonaniu
wyp³aty Uprawnionemu lub Ubezpieczonemu œwiadczeñ:

1) z tytu³u zgonu Ubezpieczonego, który nast¹pi³ w okresie ubezpieczenia - w wysokoœci stanowi¹cej umówiony procent sumy
ubezpieczenia, lub rycza³t.
2) œwiadczeñ wynikaj¹cych z zawartych umów dodatkowych zgodnie z postanowieniami OWUD, z zastrze¿eniem, i¿ wysokoœæ
œwiadczenia z tytu³u zgonu Ubezpieczonego mo¿e zostaæ pomniejszona o wyp³aty dokonane na podstawie OWUD, jeœli te umowy
przewiduj¹ taki zapis.
3. Kwoty œwiadczeñ s¹ szczegó³owo podane na polisie.
Art. 5 Kiedy rozpoczyna siê i koñczy ochrona ubezpieczeniowa?
1. Pracownik objêty jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ od dnia pocz¹tku
odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A., jednak nie wczeœniej ni¿
od dnia przyst¹pienia do ubezpieczenia pod warunkiem op³acenia
za niego sk³adki w terminie przewidzianym w niniejszych OWU.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia wyp³ata œwiadczeñ
za okres, przez który UNIQA TU na ¯ycie S.A. udziela³a ochrony
ubezpieczeniowej, a za który nie zosta³a op³acona sk³adka nale¿na,
zostaje zawieszona do momentu wp³ywu tej sk³adki. Konsekwencje braku wp³aty sk³adki s¹ okreœlone szczegó³owe w Art. 10 niniejszych OWU.
3. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. z zastrze¿eniem
ust. 4 ustaje z dniem rozwi¹zania umowy ubezpieczenia w stosunku
do zdarzeñ objêtych ochron¹ zaistnia³ych po tej dacie.
4. W stosunku do danego Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa
w UNIQA TU na ¯ycie S.A. ustaje:
1) z koñcem miesi¹ca kalendarzowego, za który zosta³a op³acona
za niego ostatnia sk³adka, jeœli kolejna sk³adka nie zosta³a
zap³acona w terminie lub w dodatkowo wyznaczonym terminie,
2) z chwil¹ œmierci Ubezpieczonego,
3) z dniem, w którym Ubezpieczony przesta³ byæ Pracownikiem
Ubezpieczaj¹cego, z zastrze¿eniem postanowieñ Art. 11 ust. 5
oraz artyku³u 18,
4) z chwil¹ rozwi¹zania umowy ubezpieczenia.
Art. 6 Czy w ubezpieczeniu stosowane s¹ okresy ograniczenia
odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A - karencja?
1. Ryzyko zgonu Ubezpieczonego nie jest objête karencj¹.
2. Karencja - jest to okres okreœlony w odpowiednich OWUD,
w którym UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci
za poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe objête umow¹ ubezpieczenia, pomimo wnoszenia przez Ubezpieczaj¹cego w tym okresie sk³adki. Okres karencji liczony jest od daty przyst¹pienia ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia.
3. Okresy karencji stosowane dla poszczególnych ryzyk z ubezpieczeñ
dodatkowych wyznaczaj¹ zapisy odpowiednich OWUD.
4. Karencja liczona jest indywidualnie dla ka¿dego Ubezpieczonego
od daty jego przyst¹pienia do ubezpieczenia (do danej grupy).
5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e
odst¹piæ od stosowania karencji lub skróciæ okres jej obowi¹zywania.
6. Skrócenie okresów karencji lub odst¹pienie od jej stosowania dla
poszczególnego ryzyka w stosunku do Ubezpieczonego, który przyst¹pi do umowy ubezpieczenia z dniem jej zawarcia mo¿e nast¹piæ
pod warunkiem:
1) posiadania przez Ubezpieczonego do dnia przyst¹pienia
do ubezpieczenia w UNIQA TU na ¯ycie S.A. polisy ubezpieczenia na ¿ycie, która zawiera³a ochronê w stosunku do danego
ryzyka,
2) dotychczasowa polisa by³a op³acona do dnia przyst¹pienia
do polisy zawartej na podstawie niniejszych OWU wraz z OWUD,
7. Warunkami niestosowania lub skrócenia okresów karencji dla Ubezpieczonych, którzy przyst¹pi¹ do umowy ubezpieczenia po dniu jej
zawarcia s¹:
1) spe³nienie przez Ubezpieczonego warunków ust. 6 oraz,
2) przyst¹pienie do ubezpieczenia zawartego na podstawie niniejszych
OWU w ci¹gu miesi¹ca od dnia zatrudnienia u Ubezpieczaj¹cego.
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8. Warunki niestosowania karencji, o których mowa w ust. 6 i 7 winny
byæ udokumentowane stosownymi dokumentami potwierdzaj¹cymi
dotychczasowe ubezpieczenie, zakres ochrony, dowody op³acenia
polisy oraz datê zatrudnienia u Ubezpieczaj¹cego.
9. Ka¿dorazowo w przypadku podwy¿szenia kwoty œwiadczenia
za dane zdarzenie ubezpieczeniowe maj¹ zastosowanie okresy
karencji do nadwy¿ki ponad dotychczasow¹ kwotê œwiadczenia.
Art. 7 Na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia?
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreœlony. Okres
ten rozpoczyna siê z dniem oznaczonym na polisie ubezpieczeniowej, a koñczy siê z chwil¹ odst¹pienia, wypowiedzenia umowy lub
zaprzestania op³acania sk³adek. Okres ubezpieczenia rozliczany jest
w pe³nych miesi¹cach.
2. Umowa ubezpieczenia zawsze rozpoczyna siê z pierwszym dniem
miesi¹ca kalendarzowego.
3. Umowa ubezpieczenia wygasa:
1) z ostatnim dniem okresu za jaki op³acono sk³adkê, jeœli kolejna
sk³adka nie zosta³a zap³acona w terminie lub w dodatkowo
wyznaczonym terminie,
2) z ostatnim dniem up³ywu okresu wypowiedzenia,
4. Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych ubezpieczonych
wygasa:
1) z chwil¹ ich zgonu,
2) w momencie, gdy Ubezpieczony przesta³ byæ Pracownikiem
Ubezpieczaj¹cego. Fakt ten powinien byæ odnotowany przez
Ubezpieczaj¹cego na wykazie zmian.
Art. 8 W jaki sposób oblicza siê sk³adkê ubezpieczeniow¹?
1. Sk³adkê za ubezpieczenie ustala siê w oparciu o sumê ubezpieczenia, rodzaj i wysokoœæ œwiadczeñ oraz ewentualn¹ wysokoœæ rycza³tu
zadeklarowan¹ przez Ubezpieczaj¹cego na podstawie taryf obowi¹zuj¹cych w dniu przyjêcia wniosku o ubezpieczenie.
2. Wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej ustalana jest w oparciu o przyjmowany przy zawieraniu umowy poziom ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczana jest zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej.
Zale¿y ona w szczególnoœci od wysokoœci œwiadczenia ubezpieczeniowego, wieku i p³ci Ubezpieczonych, ryzyka zawodowego,
wielkoœci grupy i za³o¿onego poziomu szkodowoœci.
3. Wysokoœæ sk³adki dla danej grupy wyznaczana jest na podstawie
obowi¹zuj¹cej taryfy w dniu przyjêcia wniosku o ubezpieczenie.
4. Sk³adka wyznaczona dla pojedynczego Ubezpieczonego w grupie
stanowi œredni¹ arytmetyczn¹ sk³adek wyznaczanych osobno dla
ka¿dego z Ubezpieczonych w grupie.
5. Sk³adka wynikaj¹ca z umowy ubezpieczenia stanowi sumê sk³adek
wyznaczonych za poszczególne ryzyka zawarte w OWU i OWUD
i równa jest iloczynowi Ubezpieczonych i wysokoœci sk³adki wyznaczonej dla pojedynczego Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami Art. 8 ust. 4. Dodatkowa sk³adka z tytu³u umów dodatkowych
zawartych na podstawie OWUD wyznaczana jest wed³ug powy¿szych zasad osobno dla ka¿dego z ryzyk.
6. Za wiek Ubezpieczonego - przyjmuje siê ró¿nicê roku wnioskowanej daty pocz¹tku ubezpieczenia i roku urodzenia Ubezpieczonego.
Art. 9 Co jest wa¿ne przy op³acaniu sk³adki?
1. Sk³adka za ubezpieczenie jest sk³adk¹ miesiêczn¹ p³atn¹ za ca³¹
grupê Ubezpieczonych objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹.
2. Pierwsza sk³adka jest p³atna niezw³ocznie po otrzymaniu polisy,
najpóŸniej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Kolejne sk³adki op³acane s¹ przez Ubezpieczaj¹cego do 10 dnia
danego miesi¹ca, za który s¹ nale¿ne.
4. Za zgod¹ UNIQA TU na ¯ycie S.A. Ubezpieczaj¹cy mo¿e op³acaæ
sk³adkê ubezpieczeniow¹ za okresy 3-miesiêczne, 6-miesiêczne lub
za okres 12 miesiêcy. W takim przypadku Ubezpieczaj¹cy zobowi¹-
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zany jest zap³aciæ sk³adkê do 10 dnia miesi¹ca rozpoczynaj¹cego
okres, za który jest nale¿na.
5. W ka¿d¹ rocznicê polisy na wniosek Ubezpieczaj¹cego istnieje
mo¿liwoœæ zmiany czêstotliwoœci op³acania sk³adek po uprzednim
pisemnym powiadomieniu UNIQA TU na ¯ycie S.A., nie póŸniej ni¿
na 30 dni przed rocznic¹ polisy.
6. Strony dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ odroczenia wp³aty sk³adek, o których
mowa w ust 3 i 4 pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody UNIQA
TU na ¯ycie S.A.
Art. 10
		

Co siê stanie, je¿eli sk³adka nie zostanie zap³acona
w okreœlonym terminie?

1. Pierwsza sk³adka
Je¿eli pierwsza sk³adka nie zostanie op³acona zgodnie z postanowieniami Art. 9 ust. 2, UNIQA TU na ¯ycie S.A. jest zwolniona
z odpowiedzialnoœci, a umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku.
2. Kolejna sk³adka
1) Niezap³acenie ka¿dej kolejnej sk³adki w terminie okreœlonym
w Art. 9 ust. 3 powoduje automatycznie zawieszenie prawa
do œwiadczeñ z tytu³u ryzyk zaistnia³ych w okresie nieop³acenia
sk³adki.
2) Zawieszenie prawa do œwiadczeñ nastêpuje z pierwszym dniem
miesi¹ca kalendarzowego, za który nie zap³acono sk³adki. Zawieszenie mo¿e trwaæ maksymalnie 3 miesi¹ce, z zastrze¿eniem ust.
2 pkt 3.
3) UNIQA TU na ¯ycie S.A. poinformuje Ubezpieczaj¹cego
o obowi¹zku uzupe³nienia wszystkich zaleg³ych sk³adek.
Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do uzupe³nienia sk³adek w terminie 14 dni od chwili otrzymania wezwania do zap³aty.
4) Uzupe³nienie zaleg³ych sk³adek w terminie z ust. 2 pkt 3, spowoduje przywrócenie biegu ubezpieczenia wraz z jednoczesnym
przywróceniem prawa do œwiadczeñ z ryzyk zaistnia³ych w okresie zawieszenia.
5) W przypadku nieuzupe³nienia sk³adek w terminie, o którym mowa w Art. 10 ust. 2 pkt 3 umowa ubezpieczenia ulega
rozwi¹zaniu z koñcem ostatniego miesi¹ca, za który op³acono
sk³adkê.
3. UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e za¿¹daæ od Ubezpieczaj¹cego zap³aty
odsetek ustawowych od zaleg³ych sk³adek w przypadku zaleg³oœci
przekraczaj¹cej 3 miesi¹ce, zap³aconych z opóŸnieniem.
4. Wp³ata sk³adki w wysokoœci ni¿szej ni¿ wymagana, traktowana jest
jako nieop³acenie nale¿nej sk³adki. Za dzieñ op³acenia sk³adki uznaje
siê dzieñ jej uzupe³nienia. W przypadku nieuzupe³nienia sk³adki
wp³acona kwota podlega zwrotowi.
5. Dodatnia ró¿nica miêdzy sk³adk¹ wp³acon¹, a wymagan¹ stanowi
zaliczkê na poczet sk³adek przysz³ych okresów. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego podlega ona zwrotowi.
6. Jeœli umowa nie stanowi inaczej, za dzieñ wp³aty sk³adki uznaje siê
dzieñ wp³ywu sk³adki w wysokoœci wynikaj¹cej z umowy ubezpieczenia na rachunek wskazany przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
Art. 11 Czy sk³adka za umowê ubezpieczenia mo¿e ulec zmianie
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia ?
1. W rocznicê polisy, UNIQA TU na ¯ycie S.A. zastrzega sobie prawo
zmiany (tj. podwy¿szenia lub obni¿enia) wysokoœci sk³adki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy ulegn¹ zmianie istotne okolicznoœci,
o których mowa w Art. 8 ust. 2 (w szczególnoœci wielkoœæ grupy
i szkodowoœæ przyjêta przy kalkulacji sk³adki).
Pod pojêciem rocznicy polisy rozumie siê ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê
daty rozpoczêcia umowy ubezpieczenia.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. powiadomi Ubezpieczaj¹cego na piœmie
o proponowanych zmianach nie póŸniej ni¿ na 30 dni przed rocznic¹ polisy.
3. W przypadku podwy¿szenia przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
wysokoœci sk³adki ubezpieczeniowej, Ubezpieczaj¹cy ma prawo
do odst¹pienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia
go o proponowanej zmianie sk³adki.

4. W sytuacji rozwi¹zania zatrudnienia z Pracownikiem, umowa ubezpieczenia w zakresie dotycz¹cym tego Pracownika ulega rozwi¹zaniu.
5. Je¿eli jednak Ubezpieczaj¹cy dokona³ zap³aty sk³adki za osobê,
która przesta³a byæ jego Pracownikiem, tak¿e za okres nastêpuj¹cy
po rozwi¹zaniu zatrudnienia, ochrona ubezpieczenia ulega przed³u¿eniu o jeden miesi¹c.
6. W razie rozwi¹zania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cemu
przys³uguje zwrot sk³adki zap³aconej za okres przypadaj¹cy po rozwi¹zaniu umowy ubezpieczenia.
7. W przypadku zwrotu sk³adki ka¿dy rozpoczêty miesi¹c kalendarzowy,
w którym UNIQA TU na ¯ycie S.A. ponosi³a odpowiedzialnoœæ,
uwa¿a siê za pe³ny.
Art. 12 Kiedy mo¿na rozwi¹zaæ lub zmieniæ treœæ umowy ubezpieczenia?
1. Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych OWU
ulega rozwi¹zaniu wskutek:
1) odst¹pienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego,
2) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia i up³ywu okresu wypowiedzenia,
3) nieop³acenia sk³adek zgodnie z Art. 9 ust. 3 lub Art. 18 ust. 12,
4) nieuzupe³nienia sk³adki zgodnie z Art. 10 ust. 2 .
2. Umowy dodatkowe rozwi¹zuj¹ siê razem z umow¹ podstawow¹,
chyba ¿e postanowienia OWUD przewiduj¹ wczeœniejsze rozwi¹zanie tych umów.
3. Ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia:
1) w ci¹gu 30 dni od daty jej zawarcia, gdy jest osob¹ fizyczn¹,
2) w ci¹gu 7 dni od daty jej zawarcia, gdy jest osob¹ prawn¹.
4. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nastêpuje z zachowaniem
3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna siê od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu otrzymania wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego pe³nego miesi¹ca kalendarzowego.
5. Umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê z up³ywem ostatniego dnia
okresu wypowiedzenia.
6. Oœwiadczenie Ubezpieczaj¹cego o odst¹pieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, pod rygorem niewa¿noœci, nale¿y przekazaæ pisemnie do UNIQA TU na ¯ycie S.A. - decyduje data przyjêcia zg³oszenia.
7. Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego
z obowi¹zku op³acenia sk³adki za okres, w którym by³a udzielona
ochrona ubezpieczeniowa.
Art.13 Jakie mog¹ byæ skutki niedope³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z umow¹ ubezpieczenia?
1. 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 skierowanych do Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego przed zawarciem
umowy, a w szczególnoœci:
1) ukrycia choroby,
2) wy³udzenia œwiadczenia,
3) próby wy³udzenia lub uczestniczenia w takim dzia³aniu,
UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo w ci¹gu 3 pierwszych lat ubez-pieczenia nie wyp³aciæ œwiadczenia z tytu³u zgonu Ubezpieczonego
oraz innych œwiadczeñ z tytu³u umów dodatkowych.
2. Uprawnienie powy¿sze przys³uguje tak¿e UNIQA TU na ¯ycie S.A.
w przypadku zaistnienia okolicznoœci opisanych w ust.1 przy wnioskowanej przez Ubezpieczaj¹cego zmianie umowy prowadz¹cej
do podwy¿szenia ryzyka, w granicach podwy¿szonej kwoty ubezpieczenia lub te¿ ujawnienia tych okolicznoœci po przejœciu Ubezpieczonego na indywidualne kontynuowanie umowy.
Art. 14 Czy suma ubezpieczenia, wysokoœæ œwiadczeñ lub wysokoœæ
rycza³tu mo¿e ulec zmianie ?

pieczenia, wysokoœci œwiadczeñ lub wysokoœci rycza³tów w oparciu
o pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego z³o¿ony UNIQA TU na ¯ycie S.A., nie
póŸniej ni¿ na 30 dni przed rocznic¹ polisy.
2. Fakt dokonania zmian w warunkach umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzony polis¹ uwzglêdniaj¹c¹ zmiany, wystawion¹ przez
UNIQA TU na ¯ycie S.A.
3. Suma ubezpieczenia mo¿e ulec zmianie tak¿e poprzez jej indeksacjê.
Indeksacja - oznacza podwy¿szenie tym samym wskaŸnikiem sumy
ubezpieczenia i sk³adek przypisanych do ryzyk zale¿nych od sumy
ubezpieczenia.
4. W ka¿d¹ rocznicê polisy UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo przedstawiæ Ubezpieczaj¹cemu propozycjê indeksacji poprzez wskazanie jej wysokoœci i odpowiednio podwy¿szonej sumy ubezpieczenia i sk³adek za ryzyka z t¹ sum¹ zwi¹zane oraz propozycjê zmiany
wysokoœci rycza³tu.
5. Propozycjê zindeksowania sumy ubezpieczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
pisemnie przedstawia Ubezpieczaj¹cemu nie póŸniej ni¿ na 30 dni
przed rocznic¹ polisy.
6. Ubezpieczaj¹cy ma prawo uczestniczyæ w proponowanej indeksacji,
zaproponowaæ inn¹ jej wysokoœæ lub z niej zrezygnowaæ.
7. W przypadku indeksacji sumy ubezpieczenia nastêpuje zmiana
wysokoœci œwiadczeñ z t¹ sum¹ zwi¹zanych okreœlonych w umowie
podstawowej i umowach dodatkowych tym samym wskaŸnikiem,
o ile zapisy w tych umowach nie przewiduj¹ inaczej.
8. Indeksacja nie obejmuje rycza³tów jeœli takie wystêpuj¹. Ich podwy¿szenie odbywa siê kwotowo.
9. Ka¿da zmiana wysokoœci œwiadczeñ lub rycza³tów powoduje zmianê
sk³adki zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹.
Art. 15 Co nale¿y zrobiæ po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego?
1. W razie wyst¹pienia ryzyka objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹
UNIQA TU na ¯ycie S.A. powinna zostaæ niezw³ocznie zawiadomiona o jego zaistnieniu przez Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub
Uprawnionego.
2. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, Uprawniony powinien z³o¿yæ
w UNIQA TU na ¯ycie S.A.:
1) dok³adnie wype³niony formularz zg³oszenia zgonu z udokumentowan¹ jego przyczyn¹,
2) skrócony odpis aktu zgonu; je¿eli zgon nast¹pi³ poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, akt zgonu powinien byæ potwierdzony przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹ i przet³umaczony
na jêzyk polski przez t³umacza przysiêg³ego,
3) inne dokumenty uzasadniaj¹ce roszczenie.
3. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca zasadne œwiadczenie z tytu³u ryzyk
zawartych w umowie ubezpieczenia na podstawie OWU i OWUD
niezw³ocznie, najpóŸniej w terminie 30 dni od dnia zg³oszenia
¿¹dania wyp³aty nale¿nego œwiadczenia.
4. Je¿eli w terminie wskazanym w ust. 3 wyjaœnienie okolicznoœci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A.
albo wysokoœci œwiadczenia okaza³oby siê niemo¿liwe, œwiadczenie
wyp³aca siê w ci¹gu 14 dni od daty wyjaœnienia tych okolicznoœci.
5. Je¿eli œwiadczenie jest nienale¿ne, UNIQA TU na ¯ycie S.A. informuje
o tym Uprawnionego pisemnie w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 3 i 4, wskazuj¹c na okolicznoœci i podstawê prawn¹
uzasadniaj¹c¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia wraz z pouczeniem
o œrodkach odwo³awczych.
6. Roszczenia z tytu³u umowy ubezpieczenia przedawniaj¹ siê z up³ywem 3 lat. Bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna siê w dniu,
w którym nast¹pi³o zdarzenie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹.
W momencie zg³oszenia roszczenia do UNIQA TU na ¯ycie S.A. bieg
przedawnienia ulega przerwaniu i rozpoczyna siê na nowo w dniu
otrzymania na piœmie oœwiadczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A. o przyznaniu lub odmowie œwiadczenia.

1. W ka¿da rocznicê polisy, za zgod¹ UNIQA TU na ¯ycie S.A. istnieje
mo¿liwoœæ zmiany zakresu odpowiedzialnoœci, wysokoœci sumy ubez5

Art.16 Kto otrzymuje œwiadczenie i w jaki sposób wyznaczana jest
osoba uprawniona do jego odbioru?

5. Potwierdzeniem zawarcia umowy indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia jest imienna polisa.

1. Ubezpieczony winien wskazaæ imiennie osobê lub osoby uprawnione do otrzymania œwiadczenia z tytu³u jego zgonu.

6. Z dniem dostarczenia polisy, o której mowa w ust. 5, Ubezpieczony
staje siê stron¹ umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego - Ubezpieczaj¹cym, a co za tym idzie przejmuje na siebie
obowi¹zek wnoszenia sk³adki.

2. Je¿eli Ubezpieczony wskaza³ kilka osób uprawnionych do otrzymania œwiadczenia, a nie okreœli³ ich udzia³u w kwocie œwiadczenia
uwa¿a siê, ¿e udzia³y tych osób s¹ równe. Suma udzia³ów wszystkich osób uprawnionych nie mo¿e przekraczaæ 100% kwoty œwiadczenia.
3. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony mo¿e zmieniæ
Uprawnionego. Zmiana nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego
oœwiadczenia potwierdzonego podpisem Ubezpieczonego, z³o¿onym osobiœcie w obecnoœci Poœrednika UNIQA TU na ¯ycie S.A. lub
poœwiadczonego notarialnie, dostarczonego osobiœcie lub przes³anego listem poleconym do siedziby UNIQA TU na ¯ycie S.A.
4. Zmiana Uprawnionego obowi¹zuje od momentu powziêcia informacji o zmianie przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.. Za moment powziêcia
informacji o zmianie decyduje data wp³ywu pisemnej informacji
od ubezpieczonego. UNIQA TU na ¯ycie S.A. potwierdzi zmianê
stosownym pismem do Ubezpieczonego.
5. Uprawniony traci prawo do œwiadczenia, w przypadku gdy umyœlnie przyczyni³ siê do wyst¹pienia wypadku ubezpieczeniowego.
Art. 17 Komu przys³uguje œwiadczenie w przypadku braku Uprawnionego?
1. Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego lub gdy Uprawniony w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ¿y³ lub utraci³ prawo
do œwiadczenia, œwiadczenie przys³uguje cz³onkom rodziny Ubezpieczonego wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) ma³¿onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) inni spadkobiercy zmar³ego Ubezpieczonego.
2. Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego albo, gdy Uprawniony w dniu zgonu Ubezpieczonego nie ¿y³ lub utraci³ prawo
do œwiadczenia i nie ¿yje ¿adna z osób wymienionych w ust. 1 œwiadczenie wyp³acone jest temu, kto pokry³ koszty pogrzebu Ubezpieczonego w granicach udokumentowanych kosztów nie wiêcej jednak, ni¿ do wysokoœci kwoty œwiadczenia.
Art. 18 Czy Ubezpieczony, który przesta³ byæ pracownikiem mo¿e
kontynuowaæ umowê ubezpieczenia?
1. Po ustaniu stosunku zatrudnienia lub wyst¹pieniu Ubezpieczonego
z ubezpieczenia Pracowniczego w przypadkach okreœlonych w ust. 2,
umowa ubezpieczenia mo¿e byæ indywidualnie kontynuowana.
2. Uprawnionym do zawarcia umowy indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia jest:
1) Ubezpieczony, który przesta³ byæ Pracownikiem Ubezpieczaj¹cego niezale¿nie od przyczyny,
2) Ubezpieczony - na czas pe³nienia przez niego zasadniczej s³u¿by wojskowej albo przebywania na urlopie bezp³atnym, b¹dŸ wychowawczym,
3) ma³¿onek zmar³ego Ubezpieczonego,
pod warunkiem, ¿e w okresie ostatnich 6 miesiêcy Ubezpieczony by³
objêty umow¹ ubezpieczenia pracowniczego na ¿ycie zawartego
na podstawie niniejszych OWU i Ubezpieczaj¹cy nieprzerwanie
op³aca³ za niego nale¿ne sk³adki.
3. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek informowania tych Ubezpieczonych
objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹, którzy przestaj¹ byæ jego Pracownikami w rozumieniu niniejszych OWU o mo¿liwoœci zawarcia
umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia i poœredniczenia w jej zawarciu.
4. Osoby wymienione w ust. 2 sk³adaj¹ zak³adowi ubezpieczeñ wniosek na druku deklaracji zgody na indywidualne kontynuowanie
ubezpieczenia przed up³ywem jednego miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, za który op³acono ostatni¹ sk³adkê. Po up³ywie tego
terminu uprawnienie do zawarcia umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia wygasa. Wspó³ma³¿onek zmar³ego Ubezpieczonego dodatkowo wype³nia ankietê medyczn¹.
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7. W umowie indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia zakres
ryzyk pozostaje taki sam jaki obowi¹zywa³ w umowie ubezpieczenia
pracowniczego, o ile OWUD nie przewiduj¹ inaczej.
8. Umowa indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia mo¿e byæ
zawarta przy tej samej sumie ubezpieczenia i tych samych kwotach
rycza³tu jakie obowi¹zywa³y w umowie grupowej lub te¿ przy obni¿onej sumie ubezpieczenia i ni¿szej kwotach rycza³tu.
9. W ka¿d¹ rocznicê polisy na wniosek Ubezpieczaj¹cego istnieje
mo¿liwoœæ podniesienia sumy ubezpieczenia maksymalnie o 5% jej
wartoœci, przy czym nie mo¿e ona przekroczyæ maksimum wyzna-czonego w taryfie. Skutkuje to zmian¹ sk³adki ubezpieczeniowej.
10. Wysokoœæ sk³adki z umowy indywidualnego kontynuowania ubez-pieczenia jest taka sama jak w umowie Pracowniczego ubezpieczenia na ¿ycie w zak³adzie pracy i obowi¹zuje przez trzy lata od dnia
obowi¹zywania umowy indywidualnego kontynuowania po tym
okresie sk³adka wyznaczana jest zgodnie z wiekiem i p³ci¹ osoby
kontynuuj¹cej ubezpieczenie indywidualne na podstawie taryfy
UNIQA TU na ¯ycie S.A. obowi¹zuj¹cej w dniu podpisania wniosku
o indywidualne kontynuowanie.
11. Po analizie z³o¿onego wniosku o indywidualne kontynuowanie
ubezpieczenia oraz dokumentów w nim wskazanych UNIQA TU na ¯ycie S.A.
ma prawo: odmówiæ przyjêcia do ubezpieczenia bez podania przyczyn, odroczyæ podjêcie decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia,
zaproponowaæ odroczenie terminu rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej, podnieœæ sk³adkê ubezpieczeniow¹ lub zaproponowaæ
inn¹ ofertê ubezpieczenia.
12. Sk³adka z tytu³u umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia op³acana jest z góry do pierwszego dnia miesi¹ca, za który
jest nale¿na.
13. Poczynaj¹c od trzeciej rocznicy trwania polisy wysokoœæ sk³adki ulega
zmianie w rocznicê polisy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, w roku, w którym Ubezpieczony osi¹gn¹³ wiek okreœlony
w kolejnym taryfowym przedziale wiekowym.
14. W przypadku niezap³acenia sk³adki w terminie okreœlonym w ust.12
niniejszych OWU, UNIQA TU na ¯ycie S.A. wezwie Ubezpieczonego
do zap³acenia nale¿nej sk³adki, wyznaczaj¹c Ubezpieczonemu
14 dniowy termin na uzupe³nienie sk³adki. Niezap³acenie sk³adki
w tym terminie spowoduje rozwi¹zanie umowy z koñcem miesi¹ca,
za który op³acono ostatni¹ sk³adkê.
Art. 19 Postanowienie koñcowe
1. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony zmieni³ adres
siedziby lub zamieszkania i nie powiadomi³ o tym listem poleconym
UNIQA TU na ¯ycie S.A. przyjmuje siê, ¿e UNIQA TU na ¯ycie S.A.
wype³ni³a swój obowi¹zek zawiadomienia lub oœwiadczenia wysy³aj¹c pismo pod ostatni znany mu adres.
2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski i oœwiadczenia dotycz¹ce umowy
ubezpieczenia nale¿y dostarczyæ w formie pisemnej, na adres
UNIQA TU na ¯ycie S.A. Uznaje siê je za dorêczone z chwil¹ ich
przyjêcia za potwierdzeniem przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
3. W razie zagubienia lub zniszczenia polisy, UNIQA TU na ¯ycie S.A.
na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego wyda jej duplikat.
4. Za zgod¹ stron do umowy ubezpieczenia mog¹ byæ wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniej-szych OWU.
5. UNIQA TU na ¯ycie S.A. dopuszcza zmianê treœci poszczególnych
postanowieñ niniejszych OWU poprzez zapisy w OWUD, na podstawie których zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia dodatkowego.

Art. 20 Skargi i za¿alenia
1. Ubezpieczaj¹cemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA TU na ¯ycie S.A.
skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz
UNIQA TU na ¯ycie S.A.
2. Zarz¹d UNIQA TU na ¯ycie S.A. jest zobowi¹zany rozpatrzyæ skargê
bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od
daty jej wp³ywu do UNIQA TU na ¯ycie S.A., informuj¹c skar¿¹cego
o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Art. 21 W³aœciwoœæ prawa i s¹du
1. Je¿eli bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹ inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje siê prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia
mo¿na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo
przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A. Nr 2/2007 z dnia 26.01.2007 i maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu 1 lutego
2007 roku.
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