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W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r. oraz Ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym
z dnia 5 sierpnia 2015 r. wprowadza się do ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, zmiany przewidziane niniejszym Aneksem.
W przypadku sprzeczności dotychczasowych zapisów OWU z postanowieniami Aneksu oraz w przypadku braku odpowiednich postanowień OWU
w tym zakresie, stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszego Aneksu.
Zmiany w OWU
§ 1 Przystąpienie do umowy
1. Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
ma obowiązek poinformowania Ubezpieczonego o warunkach ubezpieczenia w OWU, OWUD oraz prawach i obowiązkach Ubezpieczonego, a także dostarczyć Ubezpieczonemu OWU, OWUD.
2. Ubezpieczony powinien otrzymać OWU, OWUD przed wyrażeniem
zgody na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub zgody na finasowanie kosztu składki.
§ 2 Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Ubezpieczony, który przystąpił do umowy ubezpieczenia, ma prawo
wystąpić z umowy ubezpieczenia ze skutkiem odstąpienia od tej
umowy w terminie 30 dni od daty przystąpienia. W takim przypadku UNIQA TU na Życie S.A. nie udziela ochrony ubezpieczeniowej,
a kwota wpłacona na poczet składki zwracana jest Ubezpieczającemu.
§ 3 Wystąpienie z umowy ubezpieczenia
Ubezpieczony może wystąpić z ochrony ubezpieczeniowej w każdym
czasie, składając stosowne oświadczenie Ubezpieczającemu, ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożył to oświadczenie.
§ 4 Postępowanie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU na Życie S.A. informuje
o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba
ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli
jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
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2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek,
zawiadomienie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego może zgłosić
również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w takim przypadku
spadkobierca jest traktowany tak jak Uprawniony z umowy ubezpieczenia.
3. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie na podstawie uznania
roszczenia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń
dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sądu.
4. UNIQA TU na Życie S.A. zobowiązana jest wypłacić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia
ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową.
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5. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU
na Życie S.A. albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe,
świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Jednakże w terminie wskazanym w ust. 4 UNIQA TU na Życie
S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części oraz
wypłaca bezsporną część świadczenia.
6. UNIQA TU na Życie S.A. powiadamia Ubezpieczonego albo Uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego
świadczenia.
7. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż
określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU na Życie S.A. informuje
o tym osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, jeżeli
nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, wskazując na okoliczności oraz
na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę
wypłaty świadczenia wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
§ 5 Wytoczenie powództwa
1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub
spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§ 6 Prawo właściwe
Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
do umowy ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
§ 7 Sprawozdanie o kondycji finansowej Ubezpieczyciela
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej UNIQA TU na Życie S.A.
znajduje się na stronie internetowej www.uniqa.pl.
§ 8 Skargi i zażalenia
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo do zgłaszania UNIQA TU na Życie
S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu i na rzecz
UNIQA TU na Życie S.A.
2. UNIQA TU na Życie S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu
do UNIQA TU na Życie S.A., informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
§ 9 Reklamacje
Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA TU na Życie S.A. usługami może być złożona:
a) w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl;
b) w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej
Klientów, albo przesyłką pocztową;
c) ustnie - telefonicznie w CONTACT CENTER UNIQA pod numerem
telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66
66 500 (dla telefonów komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 lub osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej
Klientów.
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W ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji UNIQA TU na Życie S.A.
udziela odpowiedzi lub wydaje decyzję. W szczególnie skomplikowanych
przypadkach, UNIQA TU na Życie S.A. powiadomi Klienta o ewentualnych
przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub
za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo, o ile taki wniosek
złożono, pocztą elektroniczną.
Postanowienia dodatkowe
Niniejszym Aneksem wprowadza się Wykaz informacji zamieszczonych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń i odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Dodatkowych wymaganych przepisem art. 17 Ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Aneksem mają zastosowanie
postanowienia OWU i odpowiednich OWUD.
3. Niniejszy Aneks został zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA TU
na Życie S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r.
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