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Rodzina & Odpowiedzialność

OWUD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego
na wypadek zgonu rodzeństwa Ubezpieczonego

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu rodzeństwa 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

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 się umowę ubezpieczenia dodatkowego?
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych
OWUD zawierana jest tylko i wyłącznie wraz z umową podstawową,
w chwili jej zawarcia lub w jej rocznicę.
2. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim dokumentów podpisanych i złożonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.
3. Tryb i procedurę zawarcia umowy dodatkowej, wystawienia polisy,
ewentualnego odstąpienia określają OWU umowy podstawowej opisanej szczegółowo we wniosku i polisie.
4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest pod warunkiem objęcia tą ochroną ubezpieczeniową wszystkich Ubezpieczonych objętych ochroną z tytułu umowy podstawowej.
Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy podstawowej zostaje
na podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyko zgonu rodzeństwa Ubezpieczonego.
Za rodzeństwo Ubezpieczonego - uważa się osoby spokrewnione
z Ubezpieczonym w linii bocznej w drugim stopniu pokrewieństwa
(brat, siostra).
Jako rodzeństwo traktowane są również dzieci przysposobione rodziców Ubezpieczonego.
Za rodziców Ubezpieczonego - uważa się ojca i matkę Ubezpieczonego, lub ojczyma jeżeli nie żyje ojciec i macochę jeżeli nie żyje matka
Ubezpieczonego.
Art. 3 Kiedy się rozpoczyna i kończy odpowiedzialność UNIQA
TU na Życie S.A.?
1. Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego powstaje z dniem określonym na polisie
pod warunkiem opłacenia składki należnej z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego
kończy się w ostatnim dniu odpowiedzialności z tytułu umowy podstawowej.
Art. 4 Jakie świadczenia ubezpieczeniowe przysługują?
1. Świadczeniem wypłacanym z tytułu zgonu rodzeństwa Ubezpieczonego, jest kwota pieniężna, której wysokość odpowiada umówionemu procentowi sumy ubezpieczenia. Kwota ta jest szczegółowo
podana na polisie.
2. UNIQA TU na Życie S.A. dokona wypłaty świadczenia w przypadku
zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.
Art. 5 Jakich zdarzeń nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko
zgonu rodzeństwa Ubezpieczonego, zaistniałego:
1) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez rodzeństwo Ubezpieczonego lub przez Ubezpieczonego przestępstwa,
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2) na skutek popełnienia przez rodzeństwo Ubezpieczonego samobójstwa przed upływem dwóch lat liczonych od daty zawarcia
umowy ubezpieczenia,
3) w wyniku przebywania rodzeństwa Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
o ile nie zostały zalecone w procesie leczenia,
4) w trakcie działań wojennych lub terrorystycznych,
5) na skutek świadomego uczestnictwa rodzeństwa Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju aktach przemocy,
6) w przypadku gdy zgon rodzeństwa Ubezpieczonego nastąpił
w okresie karencji wynoszącej dla tego ryzyka 3 miesiące.
2. Karencja określona w Art. 5 ust. 1 pkt 6 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przyczyną śmierci rodzeństwa Ubezpieczonego był nieszczęśliwy wypadek.
3. Okresu karencji, o którym mowa w ust 1 ppkt 6) nie stosuje się,
jeżeli Ubezpieczony był objęty z tytułu ryzyka zgonu rodzeństwa
w ramach innej umowy ubezpieczenia na życie bezpośrednio przed
przystąpieniem do ubezpieczenia w UNIQA TU na Życie S.A..
Art. 6 W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie?
1. Świadczenie z tytułu ryzyka przewidzianego niniejszymi OWUD
wypłacane jest Ubezpieczonemu.
2. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu zgonu
rodzeństwa Ubezpieczonego na podstawie dokumentów takich jak
przewidziano w przypadku zgonu Ubezpieczonego w OWU oraz
dokumentów niezbędnych do stwierdzenia pokrewieństwa pomiędzy ubezpieczonym, a rodzeństwem.
Art. 7 W jaki sposób oblicza się składkę?
1. Wysokość składki wyznaczana jest zgodnie z obowiązującą taryfą
dla niniejszych OWUD w dniu podpisania wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Składka opłacana jest łącznie ze składką z umowy podstawowej
przez Ubezpieczającego, na zasadach określonych przepisami OWU.
Art. 8 Kiedy Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodatkową?
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia dodatkowego w każdym czasie nie później jednak niż na 30 dni przed rocznicą polisy. Umowa ubezpieczenia dodatkowego rozwiązuje się w dniu
poprzedzającym rocznicę polisy.
Art. 9 Postanowienia końcowe
1. Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia dodatkowego mogą być
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWUD.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD, a w szczególności sprawach związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia
dodatkowego, przystąpieniem Ubezpieczonych do ubezpieczenia,
wyznaczaniem i opłacaniem składek, wypłatą świadczeń, właściwością sądu - mają zastosowanie do niniejszej umowy dodatkowej,
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej opisanej szczegółowo we wniosku i polisie.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zostały
zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 28/2007
z dnia 13.03.2007 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 14.03.2007 roku.

