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Rodzina & Odpowiedzialność
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego
na wypadek poddania się operacji chirurgicznej
przez Ubezpieczonego

OWUD

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego na wypadek
poddania się operacji chirurgicznej przez 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. 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. 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?

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 ryzyka:
1. w opcji minimalnej - poddania siê przez Ubezpieczonego operacji
chirurgicznej zdefiniowanej w niniejszych OWUD,
2. w opcji standardowej - w której opcja minimalna zostaje rozszerzona, o dodatkowe œwiadczenie rekonwalescencyjne.
Operacja chirurgiczna - operacja lub zabieg chirurgiczny Ubezpieczonego na skutek nieszczêœliwego wypadku lub choroby zgodnie
z wykazem w za³¹czonej Tabeli Operacji.
Tabela Operacji - tabela okreœlaj¹ca rodzaj operacji i zabiegów chirurgicznych oraz odpowiadaj¹ce im wysokoœci œwiadczeñ wyra¿one jako
wartoœæ procentowa Limitu Œwiadczenia z tytu³u operacji, stanowi¹ca
za³¹cznik do umowy dodatkowej.
Limit Œwiadczenia - maksymalna ³¹czna kwota œwiadczeñ do wysokoœci,
której ograniczona jest odpowiedzialnoœæ z tytu³u wszystkich odbytych operacji przez Ubezpieczonego w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej bêd¹cy jednoczeœnie podstaw¹ wyliczenia wysokoœci
œwiadczenia z tytu³u okreœlonej operacji.
Poprzez œwiadczenie rekonwalescencyjne - rozumie siê wyp³atê umówionego dziennego rycza³tu za nieprzerwany pobyt w szpitalu przez
Ubezpieczonego, który nast¹pi³ bezpoœrednio po odbytej operacji
wymienionej powy¿ej, jako objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹ w opcji
minimalnej.
Za szpital - uwa¿a siê znajduj¹cy siê na terenie Polski, zak³ad lecznictwa zamkniêtego dzia³aj¹cy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawnymi, przeznaczony do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji tych chorych, których stan wymaga ca³odobowej opieki lekarskopielêgniarskiej; w rozumieniu niniejszych przepisów za szpital nie uwa¿a
siê: sanatorium, szpitala uzdrowiskowego, oœrodka rehabilitacyjnego,
domu opieki, domowej opieki pielêgniarskiej, hospicjum oraz placówek, których zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzale¿nieñ.
Nieszczêœliwy Wypadek - niezale¿ne od woli, nag³e i gwa³towne zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, które wyst¹pi³o w czasie trwania odpowiedzialnoœci Towarzystwa w zakresie umowy dodatkowej.
Uszkodzenie Cia³a - fizyczne obra¿enie cia³a Ubezpieczonego bêd¹ce
nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku.
Choroba - schorzenie lub nieprawid³owoœæ, które powoduj¹ zaburzenia
w funkcjonowaniu narz¹dów cia³a Ubezpieczonego, niezale¿ne od czyjejkolwiek woli, powsta³e w wyniku patologii, co do której lekarz mo¿e
postawiæ diagnozê.
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.
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1. W zale¿noœci od wybranej opcji ubezpieczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
dokona wyp³aty dodatkowych œwiadczeñ niezale¿nie od przewidzianych w umowie podstawowej:
1) z tytu³u poddania siê operacji chirurgicznej wskazanej w Tabeli
Operacji z zastrze¿eniem postanowieñ Art.5,
2) œwiadczenia rekonwalescencyjnego w wysokoœci okreœlonej
rycza³towo za dzieñ pobytu w szpitalu, który mia³ miejsce
po ka¿dej operacji wymienionych w Tabeli Operacji, nie wiêcej
jednak ni¿ za 10 dni pobytu pocz¹wszy od dnia operacji.
2. Limit Œwiadczenia bêd¹ca podstaw¹ wyliczenia wielkoœci œwiadczenia z tytu³u operacji oraz kwota œwiadczenia rekonwalescencyjnego s¹ szczegó³owo okreœlone na polisie
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
w nastêpstwie:
1) poddania siê operacji chirurgicznej w jednostce innej ni¿ szpital
okreœlony w Art. 2,
2) przebywania Ubezpieczonego pod wp³ywem œrodków upoœledzaj¹cych sprawnoœæ psychoruchow¹, takich jak np. alkohol,
narkotyki, leki psychotropowe lub inne œrodki odurzaj¹ce,
3) rozmyœlnym samouszkodzeniem cia³a lub usi³owaniem samobójstwa, choæby w stanie ograniczonej poczytalnoœci,
4) wadami wrodzonymi i schorzeniami bêd¹cymi ich skutkiem,
5) ci¹¿¹, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym oraz
leczeniem bezp³odnoœci,
6) chirurgi¹ plastyczn¹ lub kosmetyczn¹, z wy³¹czeniem likwidacji
skutków nieszczêœliwych wypadków objêtych niniejsz¹ umow¹,
7) wykonaniem rutynowego badania lekarskiego i innych
badañ kontrolnych, gdy nie ma ¿adnych obiektywnych oznak
upoœledzenia stanu zdrowia oraz diagnostyki laboratoryjnej lub
badañ rentgenowskich, z wy³¹czeniem badañ przeprowadzonych w przebiegu choroby rozpoznanej w wyniku wczeœniejszych
badañ lekarskich,
8) wszelkimi chorobami nerwowymi i umys³owymi, kuracj¹ wypoczynkow¹ lub leczeniem skutków spo¿ycia alkoholu, narkotyków
lub œrodków o podobnym dzia³aniu,
9) wszelkimi uszkodzeniami cia³a lub chorobami istniej¹cymi przed
dat¹ objêcia Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u
umowy dodatkowej, jak¹kolwiek infekcj¹, która powsta³a w trakcie hospitalizacji,
10) chorob¹ wywo³an¹ bezpoœrednio albo poœrednio przez wirus HIV,
albo jakikolwiek pochodny b¹dŸ podobny wirus lub chorobê,
11) w wyniku uszkodzenia cia³a Ubezpieczonego spowodowanego
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez
osoby nie maj¹ce do tego uprawnieñ,
12) pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubezpieczonego
przestêpstwa,
13) skierowania Ubezpieczonego na operacjê przed momentem
rozpoczêcia odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A.
14) promieniowaniem j¹drowym lub stosowaniem energii j¹drowej,
15) pe³nieniem s³u¿by wojskowej w jakimkolwiek kraju,
16) przelotem samolotem lub jakimkolwiek innym powietrznym
œrodkiem transportu, z wyj¹tkiem lotu w charakterze pasa¿era
samolotem pasa¿erskich linii lotniczych.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci, gdy operacja chirurgiczna mia³a miejsce w czasie karencji wynosz¹cej dla
ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD 1 miesi¹c lub gdy operacja zaplanowana by³a przed objêciem Ubezpieczonego niniejsz¹
umow¹.
Art. 6 W jaki sposób przyznaje siê i wyp³aca œwiadczenie?
1. Œwiadczenie z tytu³u ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD wyp³acane
jest Ubezpieczonemu.

2. Œwiadczenia z tytu³u danej operacji zgodnie z Tabel¹ Operacji
wyp³acane jest jeden raz w stosunku do danego Ubezpieczonego
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
3. Wysokoœæ œwiadczeñ ustala siê jako procent Limitu Œwiadczenia z
tytu³u operacji w oparciu o rodzaj operacji zgodnie z Tabel¹ Operacji poprzez przyporz¹dkowanie jej do poszczególnej Grupy i wynosi:
1) Grupa I - 70%
2) Grupa II - 50%
3) Grupa III - 30%
4) Grupa IV - 15%
5) Grupa V - 5%
6) Grupa VI - 2%
4. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach jednej
umowy ubezpieczenia mo¿liwe jest wykorzystanie przez Ubezpieczonego maksymalnie 100% Limitu Œwiadczenia. Jeœli suma poszczególnych wyp³at z tytu³u poddania siê operacji mia³aby przekroczyæ
100% Limitu Œwiadczenia ostatnie œwiadczenie zostanie pomniejszone
w taki sposób, aby suma poszczególnych wyp³at z tyu³u operacji by³a
równa 100%.
5. Do wniosku o wyp³atê œwiadczenia przewidzianego niniejszymi
OWUD, Ubezpieczony musi za³¹czyæ poœwiadczon¹ przez szpital
wykonuj¹cy operacjê kopiê karty informacyjnej z leczenia szpitalnego wraz z kopi¹ historii choroby zawieraj¹c¹ datê przeprowadzenia operacji.
Art. 7 W jaki sposób oblicza siê sk³adkê?

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 1 lutego 2007 roku.

1. Wysokoœæ sk³adki wyznaczana jest zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹
dla niniejszych OWUD w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia dodatkowego.
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