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Rodzina & Odpowiedzialność
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
na wypadek zgonu rodziców lub teściów
Ubezpieczonego

OWUD

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu rodziców lub teściów 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 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 zgonu rodzica
lub teœcia (teœciowej) Ubezpieczonego.
Za rodziców Ubezpieczonego - uwa¿a siê ojca i matkê Ubezpieczonego, lub ojczyma je¿eli nie ¿yje ojciec i macochê je¿eli nie ¿yje matka
Ubezpieczonego.
Za teœciów Ubezpieczonego - uwa¿a siê ojca i matkê wspó³ma³¿onka
Ubezpieczonego, lub ojczyma je¿eli nie ¿yje ojciec i macochê je¿eli nie
¿yje matka wspó³ma³¿onka Ubezpieczonego.
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 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. 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. Œwiadczeniem wyp³acanym z tytu³u zgonu rodzica lub teœcia
(teœciowej) Ubezpieczonego, jest kwota pieniê¿na której wysokoœæ
odpowiada umówionemu procentowi sumy ubezpieczenia. Kwota
ta jest szczegó³owo podana na polisie.
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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?
1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za ryzyko
zgonu rodziców lub teœciów Ubezpieczonego, zaistnia³ego:
1) w trakcie dzia³añ wojennych,
2) w przypadku gdy zgon rodziców lub teœciów Ubezpieczonego nast¹pi³ w okresie karencji wynosz¹cej dla tego ryzyka
3 miesi¹ce.
2. Karencja okreœlona w Art.5 ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przyczyn¹ œmierci rodziców lub teœciów Ubezpieczonego
by³ nieszczêœliwy wypadek.
Art. 6 W jaki sposób przyznaje siê i wyp³aca œwiadczenie?
1. Œwiadczenie z tytu³u ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD
wyp³acane jest Ubezpieczonemu.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca œwiadczenie z tytu³u zgonu rodziców lub teœciów Ubezpieczonego na podstawie dokumentów takich
jak przewidziano w przypadku zgonu Ubezpieczonego w OWU.
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 2/2007
z dnia 26.01.2007r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych po dniu 01 lutego 2007 roku.

