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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
przy jej zawarciu lub w jej rocznicę.
2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowniczego ubezpieczenia na Życie GOP-04.
3. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim dokumentów złożonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.
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 Ubezpieczonego
w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw,
który miał miejsce w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek zaistniały niezależnie od woli Ubezpieczonego, w którym Ubezpieczony
uczestniczył jako pieszy, rowerzysta lub w czasie jazdy środkiem lokomocji, jako kierowca lub pasażer pojazdu samochodowego lub był kierującym lub pasażerem pojazdu szynowego, statku wodnego lub powietrznego, który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym
lub powietrznym.
Środek lokomocji - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia
jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, statek wodny rozumiany jako
urządzenie pływające o napędzie mechanicznym, w tym również prom,
wodolot i poduszkowiec, a także statek powietrzny, rozumiany jako urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze z wyłączeniem balonów,
sterowców, szybowców, motoszybowców, skrzydłowców oraz spadochronów.
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, nie
wcześniej niż po opłaceniu 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. UNIQA TU na Życie S.A. dokona wypłaty dodatkowego świadczenia
niezależnie od świadczeń przewidzianych w umowie podstawowej
z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego lub jego następstw, który miał miejsce w okresie
trwania odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A. - kwoty pieniężnej w wysokości stanowiącej umówiony procent sumy ubezpieczenia
z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.
2. Kwota świadczenia stanowiąca umówiony procent sumy ubezpieczenia jest szczegółowo określona w polisie.
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Art.5 Jakich  zdarzeń nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy
ubezpieczenia dodatkowego, gdy nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny
powstał:
1. przed przystąpieniem ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia,
2. na skutek działań wojennych lub terrorystycznych,
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3. na skutek promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego,
4. w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego kwalifikowanego jako przestępstwo,
5. w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
6. na skutek świadomego uczestnictwa Ubezpieczonego we wszelkiego
rodzaju aktach przemocy,
7. na skutek jazdy Ubezpieczonego pojazdem lądowym, morskim lub
powietrznym w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przygotowaniu do nich,
8. na skutek jazdy Ubezpieczonego jako kierujący pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jeżeli którykolwiek z tych pojazdów
w chwili zdarzenia, będącego przyczyną wypadku, nie był dopuszczony do ruchu w myśl obowiązujących przepisów,
9. w wyniku wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub wymaganego
innymi przepisami przeszkolenia,
10. w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu
przez Ubezpieczonego bez odpowiedniego prawa jazdy lub innego
dokumentu uprawniającego do prowadzenia danego pojazdu
(w myśl obowiązujących przepisów),
11. w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, spowodowanego
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby
nie posiadające uprawnień, chyba że działania te zostały podjęte
w celu ratowania życia Ubezpieczonego w związku z prowadzoną
akcją ratowniczą.
Art.6 W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie?
1. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw wypłacane jest
Uprawnionemu.
2. Świadczenia z tytułu ryzyka przewidzianego w niniejszych OWUD
wypłaca się po stwierdzeniu związku przyczynowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, a zaistnieniem ryzyka
ubezpieczeniowego objętego niniejszą umową dodatkową.
3. Świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego przewidzianego niniejszymi OWUD wypłacane jest, jeżeli zgon Ubezpieczonego zaistniał
przed upływem 360 dni od daty nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw, a nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny miał miejsce w okresie trwania odpowiedzialności UNIQA
TU na Życie S.A. Jeżeli z tytułu tej samej umowy ubezpieczenia ubezpieczonemu wypłacono świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego pomniejszane jest
o sumę wypłaconego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu, gdy oba te ryzyka zostały spowodowane tym samym nieszczęśliwym wypadkiem.
4. W przypadku zgłoszenia świadczenia uprawniony do odbioru świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego powinien złożyć:
1) wniosek o wypłatę świadczenia,
2) akt zgonu ubezpieczonego,
3) kserokopię dowodu osobistego,
4) kartę zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę i okoliczności zgonu,
5) dokumentację z policji lub prokuratury potwierdzającą zajście nieszczęśliwego wypadku.
5. UNIQA TU na Życie S.A. ustalając okoliczności nieszczęśliwego
wypadku, w związku z którym ma nastąpić wypłata świadczenia,
może zażądać przedstawienia innych dokumentów niż wymienione
w ust. 4 uzasadniających okoliczności zajścia zdarzenia.
6. W razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarza
leczeniu.
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7. Uprawniony powinien:
1) niezwłocznie, zawiadomić UNIQA TU na Życie S.A. o nieszczęśliwym wypadku komunikacyjnego, który spowodował zgon,
2) umożliwić UNIQA TU na Życie S.A. uzyskanie informacji
co do okoliczności wystąpienia nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
3) umożliwić UNIQA TU na Życie S.A. dostęp do dokumentacji lekarskiej, protokołów policyjnych, prokuratorskich lub innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego.
8. Jeżeli nie dopełniono obowiązków określonych w ust. 7 mających
wpływ na ustalenie wszystkich okoliczności nieszczęśliwego wypadku
lub wysokości świadczenia, UNIQA TU na Życie S.A. może odmówić
wypłaty świadczenia lub zmniejszyć jego wysokość.
Art.7 W jaki sposób oblicza się składkę?
1. Wysokość składki wyznaczana jest zgodnie z obowiązującą taryfą dla
niniejszych OWUD w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Składka opłacana jest łącznie ze składką z umowy podstawowej przez
Ubezpieczającego, na zasadach określonych przepisami OWU.
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Art.8 Kiedy Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodatkową?
Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedzenie Umowy podstawowej i pozostałych umów dodatkowych z upływem
okresu wypowiedzenia. Termin i zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego określają OWU.
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, wypowiedzeniem 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 128/2012 z dnia
3 października 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych po dniu 5 października 2012 roku.

