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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 powstania u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku przy pracy lub jego następstw.
Za nieszczęśliwy wypadek przy pracy - uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie
od swojej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, które nastąpiło
w poniżej podanych przypadkach:
1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych
czynności albo poleceń przełożonego wynikających z obowiązków
pracowniczych związanych z wykonywaną umową o pracę,
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności
na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, wynikających z obowiązków pracowniczych związanych z wykonywaną umową o pracę,
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy,
4. podczas podróży służbowej, chyba że nieszczęśliwy wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje
w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
5. podczas wykonywania zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe, wynikających z obowiązków pracowniczych związanych z wykonywaną umową o pracę.
Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zachorowań, udaru, wylewu,
zawału mięśnia sercowego, ani zarażeń chorobami zakaźnymi.
Trwały uszczerbek na zdrowiu - to trwałe upośledzenie czynności lub
funkcji organizmu człowieka będące wynikiem nieszczęśliwego wypadku,
ustalone przez UNIQA TU na Życie S.A. na podstawie opinii wydanej przez lekarza powołanego przez UNIQA TU na Życie S.A. w oparciu
o „Tabelę oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu” wydaną
przez UNIQA TU na Życie S.A.
Protokół powypadkowy - ustalony przez pracownika służby BHP i społecznego inspektora pracy, zatwierdzony przez pracodawcę protokół
zawierający ustalenia co do okoliczności i przyczyny wypadku.
Art.3 Kiedy się rozpoczyna i kończy odpowiedzialność UNIQA TU
na Życie S.A.?
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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 lub zawarcia przez Ubezpieczonego umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek
poniesionego przez Ubezpieczonego
Trwałego Uszczerbku na zdrowiu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
przy Pracy

OWUD

Art.4 Jakie świadczenia ubezpieczeniowe przysługują?
1. UNIQA TU na Życie S.A. dokona wypłaty świadczeń niezależnie od zdarzeń przewidzianych w umowie podstawowej w przypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy lub jego następstw, który miał miejsce
w okresie trwania odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A. - kwoty
w wysokości stanowiącej umówiony procent sumy ubezpieczenia
za każdy 1 procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony przez
UNIQA TU na Życie S.A, z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.
2. Kwota świadczenia stanowiąca umówiony procent sumy ubezpieczenia za 1 procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest szczegółowo
określona w polisie.
Art.5 Jakich zdarzeń nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń
wynikających z umowy ubezpieczenia dodatkowego, gdy nieszczęśliwy
wypadek powstał:
1. w drodze do lub z pracy,
2. na skutek działań wojennych lub terrorystycznych,
3. na skutek promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego,
4. w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego kwalifikowanego jako przestępstwo,
5. u Ubezpieczonego będącego pod wpływem alkoholu, nadużywania
lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż zażywane na zalecenie lekarza
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 uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów tj.: spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, skoki na gumowej linie, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleologia, nurkowanie z aparatem oddechowym i sporty walki,
9. 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,
10. w wyniku wykonywania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych wymagających odpowiednich, prawem przewidzianych uprawnień lub wymaganego przepisami przeszkolenia, bez posiadania tych
uprawnień lub bez przeszkolenia,
11. 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),
12. 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,
13. w wyniku chorób zawodowych oraz innych chorób i stanów chorobowych, nie będących następstwem nieszczęśliwych wypadków,
nawet takich, które występują nagle, np. choroby zakaźne, zaziębienia, krwawienia z narządów wewnętrznych, zakłócenia ciąży i porodu,
zawały, wylewy i udary.
Art.6 W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie?
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy lub
jego następstw wypłacane jest Ubezpieczonemu.
2. Świadczenia z tytułu ryzyka przewidzianego w niniejszych OWUD
wypłaca się po stwierdzeniu, że nieszczęśliwy wypadek miał miejsce
przy pracy zgodnie z definicją zawartą w niniejszych OWUD oraz istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem,
a zaistnieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego
objętego niniejszą umową dodatkową.
1

3. Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt zaistnienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu.

lub wysokości świadczenia, UNIQA TU na Życie S.A. może odmówić
wypłaty świadczenia lub zmniejszyć jego wysokość.

4. W celu ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,
uprawniającego do świadczenia z niniejszej umowy ubezpieczeniowej, Ubezpieczony zobowiązany jest do poddania się badaniom
analitycznym i lekarskim, które zostaną wykonane przez wyznaczonego lekarza na koszt UNIQA TU na Życie S.A. Określanie rozmiarów trwałego uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez UNIQA
TU na Życie S.A. lekarz orzeka na podstawie obowiązującej w UNIQA
TU na Życie S.A. na dzień orzekania „Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu”.

11. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego na podstawie wniosku złożonego na odpowiednim formularzu oraz dokumentów niezbędnych
do ustalenia zasadności świadczenia z uwzględnieniem postanowień
ust. 3 - 8.

5. Określenie poniesionego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
ustala UNIQA TU na Życie S.A. na podstawie badań lekarskich, o których mowa w ust. 4 oraz przedstawionej dokumentacji lekarskiej.
6. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest niezwłocznie po
całkowitym zakończeniu leczenia z uwzględnieniem zaleconego przez
lekarza leczenia usprawniającego, nie później jednak niż w 24 miesiącu od dnia nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza zmiana stopnia
trwałego uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.
7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których
funkcje przed wypadkiem były już upośledzone wskutek choroby lub
trwałego inwalidztwa, stopień procentowy określa się jako różnicę
między stopniem - procentem trwałego uszczerbku właściwego dla
stanu danego organu, narządu lub układu po wypadku, a stopniem
- procentem trwałego uszczerbku istniejącego bezpośrednio przed
wypadkiem.

12. UNIQA TU na Życie S.A. ustalając okoliczności nieszczęśliwego
wypadku, w związku z którym ma nastąpić wypłata świadczenia,
może zażądać przedstawienia innych dokumentów uzasadniających
wypłatę świadczenia.
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.
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

8. 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.
9. Ubezpieczony powinien:
1) niezwłocznie, zawiadomić UNIQA TU na Życie S.A. o nieszczęśliwym wypadku,
2) umożliwić UNIQA TU na Życie S.A. uzyskanie informacji co do okoliczności wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,
3) umożliwić UNIQA TU na Życie S.A. dostęp do dokumentacji lekarskiej,
4) umożliwić UNIQA TU na Życie S.A. dostęp do zatwierdzonego
przez pracodawcę protokołu powypadkowego.
10. Jeżeli nie dopełniono określonych wymogów z ust. 8 i 9 mających
wpływ na ustalenie wszystkich okoliczności nieszczęśliwego wypadku
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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.

