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Ubezpieczaj¹cy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot
zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia z zak³adem ubezpieczeñ i deklaruj¹cy
wnoszenie sk³adki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczony jest to pe³noletnia osoba fizyczna, która w dacie
wnioskowanego pocz¹tku umowy ubezpieczenia nie ukoñczy³a 60 roku
¿ycia i której ¿ycie jest ubezpieczone.
Uprawniony jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot
wskazany do odbioru œwiadczenia.
Zak³adem Ubezpieczeñ jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie
Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w £odzi zwany dalej UNIQA TU na ¯ycie S.A.

Art. 1
Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) zgon Ubezpieczonego niezale¿nie od przyczyn,
2) do¿ycie przez Ubezpieczonego do koñca okresu ubezpieczenia.
2. Œwiadczenie za do¿ycie równe jest sumie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia jest to uzgodniona przez strony w umowie
ubezpieczenia kwota pieniê¿na, w oparciu o któr¹ ustalane s¹ wysokoœci
poszczególnych œwiadczeñ, wyp³acanych na rzecz Ubezpieczonego,
Ubezpieczaj¹cego lub Uprawnionego, przez UNIQA TU na ¯ycie S.A., w
przypadku zajœcia zdarzenia objêtego umow¹ ubezpieczeniow¹, zawart¹
na podstawie OWU albo OWU i OWUD, wed³ug wyboru
Ubezpieczaj¹cego wyra¿onego we wniosku i potwierdzonego polis¹.
3. Œwiadczenie za zgon - z zastrze¿eniem ust. 4 - roœnie corocznie o sta³¹
wielkoœæ obliczon¹ w wyniku podzielenia wybranej sumy
ubezpieczenia za do¿ycie przez iloœæ lat na jak¹ zosta³a zawarta
umowa ubezpieczenia. W ostatnim roku ubezpieczenia jest ono
równe sumie ubezpieczenia za do¿ycie.
4. W przypadku samobójstwa Ubezpieczonego po up³ywie dwóch lat
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zuje pe³na ochrona
ubezpieczeniowa. W przypadku zgonu w wyniku samobójstwa przed
up³ywem tego okresu UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca œwiadczenie
równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ¿ycie naliczonej dla danej
umowy ubezpieczenia.
5. Techniczna rezerwa ubezpieczeñ na ¿ycie dla danej umowy
ubezpieczenia obliczana jest na koniec okresu objêtego nale¿n¹
sk³adk¹, w którym nast¹pi³o zdarzenie ubezpieczeniowe.
Art. 2
W jaki sposób zawiera siê umowê ubezpieczenia?
1. Wniosek o ubezpieczenie
1) Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku oraz
wskazanych w nim dokumentów podpisanych przez
Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego.
2) Po analizie z³o¿onego wniosku oraz dokumentów w nim
wskazanych UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo: odmówiæ
przyjêcia do ubezpieczenia bez podania przyczyn, odroczyæ
podjêcie decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia,
zaproponowaæ odroczenie terminu rozpoczêcia ochrony
ubezpieczeniowej, podnieœæ sk³adkê ubezpieczeniow¹ lub
zaproponowaæ inn¹ ofertê ubezpieczenia.
3) Wniosek uwa¿a siê za wi¹¿¹cy na okres 60 dni od dnia przyjêcia
go przez UNIQA TU na ¯ycie S.A., tj. podpisania go przez
Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego i Poœrednika UNIQA TU na
¯ycie S.A.
4) Ubezpieczaj¹cy i Ubezpieczony s¹ zobowi¹zani podaæ do
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Ubezpieczenie na do¿ycie
z rosn¹cym œwiadczeniem za zgon

wiadomoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A. wszystkie znane sobie
okolicznoœci, o które UNIQA TU na ¯ycie S.A. pyta³a we wniosku i
w innych pismach skierowanych do Ubezpieczaj¹cego przed
zawarciem umowy.
2. Polisa
1) UNIQA TU na ¯ycie S.A. potwierdza zawarcie umowy polis¹.
2) Zapisy w polisie nie objête postanowieniami ogólnych
warunków ubezpieczenia uwa¿a siê za warunki uzgodnione
przez strony umowy ubezpieczenia. W przypadku wprowadzenia
odrêbnych uregulowañ w umowie ubezpieczenia, UNIQA TU na
¯ycie S.A. zwróci na nie uwagê na piœmie Ubezpieczaj¹cemu
informuj¹c go, i¿ w terminie 7 dni mo¿e zg³osiæ sprzeciw.
3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia
1) Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy
ubezpieczenia, przy czym, Ubezpieczaj¹cemu bêd¹cemu osob¹
fizyczn¹ prawo to przys³uguje w ci¹gu 30 dni, a Ubezpieczaj¹cemu bêd¹cemu przedsiêbiorc¹ w ci¹gu 7 dni od daty
zawarcia umowy.
2) Odst¹pienie nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku
op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej za okres, za który UNIQA TU
na ¯ycie S.A. udziela³a ochrony ubezpieczeniowej.
Art. 3
W jakim wariancie mo¿e byæ zawarta umowa ubezpieczenia?
1. W zale¿noœci od wyboru Ubezpieczaj¹cego umowa ubezpieczenia
mo¿e obejmowaæ ryzyka zgodne z wariantem podstawowym b¹dŸ
rozszerzonym:
1) w wariancie podstawowym – odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na
¯ycie S.A. polega na objêciu ochron¹ ryzyk przewidzianych
niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia – zwanymi dalej
OWU,
2) w wariancie rozszerzonym – wariant podstawowy zostaje
rozszerzony o inne ryzyka wybrane przez Ubezpieczaj¹cego
zgodnie z postanowieniami odpowiednich ogólnych warunków
umów ubezpieczeñ dodatkowych – zwanymi dalej OWUD,
obowi¹zuj¹cymi w dniu ich zawarcia i stanowi¹cych integraln¹
czêœæ umowy ubezpieczenia.
2. Zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej mo¿na dokonaæ w ci¹gu
pierwszych 3 miesiêcy od pocz¹tku ubezpieczenia pod warunkiem
uzupe³nienia sk³adek lub w rocznicê polisy, o ile zapisy OWUD nie
stanowi¹ inaczej.

Art. 4
Kiedy rozpoczyna siê ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê od dnia dostarczenia polisy
Ubezpieczaj¹cemu, nie wczeœniej jednak ni¿ od wnioskowanego dnia
pocz¹tku ubezpieczenia pod warunkiem wp³aty sk³adki w terminie
przewidzianym niniejszymi OWU.

Art. 5
Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie?
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres nie krótszy ni¿ 5 lat i
nie d³u¿szy ni¿ do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadaj¹cej po
dniu, w którym Ubezpieczony ukoñczy 65 rok ¿ycia. Okres ten
rozpoczyna siê z dniem oznaczonym na polisie ubezpieczeniowej, a
koñczy siê z chwil¹ odst¹pienia, wypowiedzenia lub wygaœniêcia
umowy. Okres ubezpieczenia liczony jest w pe³nych latach i obejmuje
czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2. Umowa ubezpieczenia zawsze rozpoczyna siê z pierwszym dniem
miesi¹ca kalendarzowego.
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3. Pod pojêciem rocznicy polisy rozumie siê ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê daty
rozpoczêcia umowy ubezpieczenia.

postanowieniami Art.7 ust.3, UNIQA TU na ¯ycie S.A. jest zwolniona z
odpowiedzialnoœci, a umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku.

4. Umowa ubezpieczenia wygasa :
1) w dniu zgonu Ubezpieczonego,
2) w dniu wykupu polisy,
3) z ostatnim dniem ubezpieczenia wskazanym na polisie,
4) z ostatnim dniem okresu za jaki op³acono sk³adkê, jeœli kolejna
sk³adka nie zosta³a zap³acona w terminie lub w dodatkowo
wyznaczonym terminie, a umowa nie mo¿e zostaæ przekszta³cona w bezsk³adkow¹.

2. Kolejna sk³adka
1) W przypadku braku wp³aty kolejnej sk³adki UNIQA TU na ¯ycie
S.A. pisemnie, upomina Ubezpieczaj¹cego o tym fakcie,
wyznaczaj¹c 14 dniowy termin uzupe³nienia sk³adki.
2) W przypadku niezap³acenia zaleg³oœci w ustalonym terminie,
UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê z ostatnim
dniem okresu za jaki op³acono sk³adkê, co spowoduje utratê
ochrony ubezpieczeniowej lub przekszta³cenie umowy w umowê
bezsk³adkow¹. W przypadku zgonu Ubezpieczonego po up³ywie
dodatkowego terminu na op³acenie sk³adki, zostanie wyp³acona
suma ubezpieczenia wynikaj¹ca z umowy bezsk³adkowej, o ile
taka wystêpuje.
3) Wp³ata zaleg³ych sk³adek mo¿e byæ obci¹¿ona odsetkami
ustawowymi lub kosztami upomnieñ, jeœli takie mia³y miejsce.
4) Je¿eli sk³adka zostanie zap³acona po up³ywie wy¿ej wymienionego terminu, a Ubezpieczony w tym momencie ¿yje,
ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê z dniem wp³ywu
sk³adki na rachunek bankowy wskazany przez UNIQA TU na ¯ycie
S.A., a umowa ubezpieczenia zostanie przywrócona, pod
warunkiem uznania wp³aty tej sk³adki przez UNIQA TU na ¯ycie
S.A. na piœmie.

Art. 6
W jaki sposób ustala siê sk³adkê?
1. Sk³adkê za ubezpieczenie ustala siê w oparciu o taryfê sk³adek
obowi¹zuj¹c¹ w dniu przyjêcia wniosku o ubezpieczenie.
2. Wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej zale¿y od :
1) p³ci Ubezpieczonego,
2) wieku Ubezpieczonego,
3) stanu zdrowia Ubezpieczonego,
4) okresu ubezpieczenia,
5) indywidualnej oceny ryzyka,
6) sumy ubezpieczenia.
3. Za wiek Ubezpieczonego przyjmuje siê ró¿nicê roku wnioskowanej
daty pocz¹tku ubezpieczenia i roku urodzenia Ubezpieczonego.
4. Sk³adka wyliczana jest osobno dla ka¿dego ze zdarzeñ ubezpieczeniowych przewidzianych umow¹ ubezpieczenia, w pierwszej
kolejnoœci uwzglêdniaj¹c upust lub zwy¿kê sk³adki - o ile takie
wystêpuj¹ i jest ka¿dorazowo zaokr¹glana do pe³nych z³otych
zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi zasadami .
5. W przypadku wyst¹pienia podwy¿szonego ryzyka przy przyjêciu do
ubezpieczenia, UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e zaproponowaæ
Ubezpieczaj¹cemu podwy¿szenie sk³adki lub warunki szczególne
umowy.
6. UNIQA TU na ¯ycie S.A. dopuszcza przyznanie upustu ze sk³adki w
przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okreœlon¹ sumê.
Wysokoœæ tej sumy i nale¿nego upustu okreœla taryfa obowi¹zuj¹ca w
dniu przyjêcia wniosku o ubezpieczenie.

Art. 7
Co jest wa¿ne przy op³acaniu sk³adki?

Art. 9
Kiedy mo¿na wypowiedzieæ lub zmieniæ treœæ umowy
ubezpieczenia?
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ w formie pisemnej umowê
ubezpieczenia czêœciowo lub w ca³oœci:
1) ze skutkiem na koniec bie¿¹cego roku ubezpieczenia,
2) z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia na
koniec miesi¹ca, jednak nie wczeœniej ni¿ na koniec pierwszego
roku ubezpieczenia,
2. Wypowiedzenie nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³aty
sk³adki za okres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez UNIQA
TU na ¯ycie S.A.
3. Czêœciowe wypowiedzenie umowy ubezpieczenia polega na
przekszta³ceniu umowy w bezsk³adkow¹, zmianie wysokoœci sumy
ubezpieczenia lub wypowiedzeniu umowy dodatkowej - jeœli taka
istnieje. Pozosta³a po czêœciowym wypowiedzeniu suma ubezpieczenia, wymagaj¹ca op³acania sk³adek, nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 3.000
z³otych.

1. Sk³adka za ubezpieczenie jest sk³adk¹ roczn¹, pó³roczn¹, kwartaln¹
lub miesiêczn¹ zgodnie z wyborem Ubezpieczaj¹cego.

4. W przypadku istnienia wartoœci wykupu, najwczeœniej po up³ywie
dwóch lat trwania okresu ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy mo¿e
przekszta³ciæ umowê w bezsk³adkow¹ albo wyst¹piæ z wnioskiem o
wykup polisy, czyli jej zamianê na wartoœæ pieniê¿n¹.

2. Wysokoœæ sk³adki miesiêcznej, kwartalnej lub pó³rocznej jest
iloczynem rocznej sk³adki taryfowej i mno¿nika okreœlonego w taryfie
dla danej czêstotliwoœci op³aty sk³adki. Wynik mno¿enia
ka¿dorazowo zaokr¹glany jest do pe³nych z³otych zgodnie z ogólnie
obowi¹zuj¹cymi zasadami.

5. Wartoœæ wykupu obliczana jest na koniec okresu objêtego nale¿n¹
sk³adk¹, w którym nast¹pi³o zdarzenie ubezpieczeniowe, na
podstawie technicznej rezerwy ubezpieczeñ na ¿ycie pomniejszonej
o rycza³towy koszt wykupu - okreœlony taryf¹ obowi¹zuj¹c¹ w dniu
naliczenia wykupu.

3. Pierwsza sk³adka jest p³atna w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania polisy
ubezpieczeniowej, nie wczeœniej jednak ni¿ z dniem wnioskowanego
pocz¹tku ubezpieczenia. Za dzieñ wp³aty sk³adki uznaje siê dzieñ
wp³ywu sk³adki w wysokoœci wynikaj¹cej z umowy ubezpieczenia na
rachunek bankowy wskazany przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.

6. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego mo¿na dokonaæ zmian w umowie
ubezpieczenia, w szczególnoœci podwy¿szyæ sumê ubezpieczenia
lub zawrzeæ umowê ubezpieczenia dodatkowego, z zastrze¿eniem
zapisu Art. 3 ust. 2.
7.

4. Nastêpne sk³adki p³atne s¹ najpóŸniej w terminie miesi¹ca, a w
przypadku miesiêcznego op³acania sk³adki - dwóch tygodni, w obu
przypadkach licz¹c od dnia terminu zap³aty podanego w polisie.
5. Odroczenie wp³aty sk³adek nale¿y uzgadniaæ pisemnie z UNIQA TU
na ¯ycie S.A.

Art. 8
Co siê stanie, je¿eli sk³adka nie zostanie zap³acona w okreœlonym
terminie?
1. Pierwsza sk³adka
Je¿eli pierwsza sk³adka nie zostanie op³acona zgodnie z
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UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo za¿¹daæ od Ubezpieczaj¹cego lub
Ubezpieczonego dodatkowych dokumentów w przypadku zmian w
umowie ubezpieczenia maj¹cych wp³yw na zmianê ryzyka
ubezpieczeniowego.

Art. 10
Czym charakteryzuje siê okres bezsk³adkowy?
1. Za umowê bezsk³adkow¹ uwa¿a siê umowê ubezpieczenia, w której
pomimo nieop³acania sk³adek przez Ubezpieczaj¹cego, UNIQA TU
na ¯ycie S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za zdarzenia przewidziane
umow¹ podstawow¹, ale tylko do wysokoœci zredukowanej sumy
ubezpieczenia.

2. Wartoœæ wykupu w dniu przekszta³cenia umowy ubezpieczenia w
bezsk³adkow¹, traktowana jest jako jednorazowa sk³adka za
pozosta³y okres ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega redukcji do poziomu odpowiadaj¹cego tej
sk³adce i pozostaje sta³a do koñca okresu ubezpieczenia. Wykaz tych
sum Ubezpieczaj¹cy otrzyma wraz z polis¹.
4. Je¿eli po zwolnieniu z op³acania sk³adek ustalona suma ubezpieczenia wolna od obowi¹zku op³acania sk³adki nie wynosi
przynajmniej 2.000 z³otych, to przeprowadza siê automatyczny
wykup.

Art. 11
Co nale¿y zrobiæ po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego?
1. Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony powinni
niezw³ocznie zawiadomiæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. o zdarzeniu
ubezpieczeniowym przewidzianym w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczonego wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. ma³¿onek,
2. dzieci,
3. rodzice,
4. inni ustawowi spadkobiercy zmar³ego Ubezpieczonego.
Art. 14
Jak uzyskaæ wyp³atê zaliczkow¹ na poczet przysz³ego œwiadczenia?
1. Ubezpieczaj¹cy ma prawo wnioskowaæ o wyp³atê zaliczkow¹ ze
œrodków zgromadzonych na poczet przysz³ego œwiadczenia, do
wysokoœci wartoœci wykupu powiêkszonej o wartoœæ aktualnej
rezerwy na premie i rabaty, ustalonej na pierwszy dzieñ miesi¹ca, w
którym wyp³acana jest zaliczka.
2. Wyp³ata zaliczkowa jest uwarunkowana wp³acaniem, uzgodnionej z
Ubezpieczaj¹cym, dodatkowej op³aty naliczanej i p³atnej zgodnie z
“Instrukcj¹ wyp³aty zaliczkowej œwiadczenia” obowi¹zuj¹c¹
w dniu pobrania zaliczki wraz ze sk³adk¹ nale¿n¹ z tytu³u umowy
podstawowej. Pierwsza op³ata bêdzie potr¹cana z wyp³acanej
zaliczki.

2. Zgon Ubezpieczonego
W przypadku zgonu Ubezpieczonego, Uprawniony powinien z³o¿yæ
w UNIQA TU na ¯ycie S.A.:
1) dok³adnie wype³niony formularz zg³oszenia zgonu z udokumentowan¹ jego przyczyn¹,
2) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, a je¿eli zgon
nast¹pi³ poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej akt zgonu
potwierdzony przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹ i
przet³umaczony na jêzyk polski przez t³umacza przysiêg³ego,
3) inne dokumenty uzasadniaj¹ce roszczenie.

3. Wyp³ata zaliczkowa na poczet przysz³ego œwiadczenia rozliczana jest
przy wyp³acie pierwszego œwiadczenia lub z wartoœci wykupu przed
obliczeniem zredukowanej sumy ubezpieczenia w przypadku
zaprzestania op³acania sk³adek. Istnieje jednak mo¿liwoœæ
wczeœniejszego zwrotu zaliczki.

3. Do¿ycie do koñca okresu ubezpieczenia
W przypadku do¿ycia przez Ubezpieczonego do koñca okresu
ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowi¹zany jest udokumentowaæ ten
fakt. Wyp³ata œwiadczenia jest niepodzielna.

W przypadku zgonu Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczony ma prawo przej¹æ
prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z zawartej umowy ubezpieczenia. Chc¹c
skorzystaæ z tego prawa Ubezpieczony zobowi¹zany jest pisemnie
powiadomiæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. w terminie 60 dni od dnia zgonu
Ubezpieczaj¹cego i zachowaæ ci¹g³oœæ op³acania sk³adki.

Art. 12
Kto otrzymuje œwiadczenie i w jaki sposób wyznaczana jest osoba
uprawniona do jego odbioru?

Art. 16
W jakim terminie UNIQA TU na ¯ycie S.A. jest zobowi¹zana wyp³aciæ
œwiadczenie?

1. Œwiadczenie za zgon otrzymuje Uprawniony, a wyp³ata œwiadczenia
za do¿ycie nastêpuje do r¹k Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego zgodnie z umow¹ ubezpieczenia.

1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca nale¿ne œwiadczenie w ci¹gu 30 dni
od dnia zg³oszenia wyst¹pienia ryzyka objêtego ochron¹
ubezpieczeniow¹.

2. Ubezpieczony winien wskazaæ imiennie osobê lub osoby uprawnione
do otrzymania œwiadczenia.

2. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust.1 wyjaœnienie okolicznoœci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A.
albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe, œwiadczenie
wyp³aca siê w terminie 14 dni od daty wyjaœnienia tych okolicznoœci.
Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
wyp³aca w terminie okreœlonym w ust.1.

3. W przypadku œwiadczenia za zgon, Ubezpieczony mo¿e wskazaæ
kilka osób uprawnionych do otrzymania œwiadczenia. Gdy nie
zostanie okreœlony ich udzia³ w kwocie œwiadczenia, uwa¿a siê, ¿e
udzia³y tych osób s¹ równe. Suma udzia³ów wszystkich osób
uprawnionych nie mo¿e przekraczaæ 100% œwiadczenia ubezpieczeniowego.
4. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony mo¿e
zmieniæ Uprawnionego. Zmiana nastêpuje poprzez z³o¿enie
pisemnego oœwiadczenia potwierdzonego podpisem Ubezpieczonego, z³o¿onym osobiœcie w obecnoœci Poœrednika UNIQA TU
na ¯ycie S.A. lub poœwiadczonego notarialnie, dostarczonego
osobiœcie lub przes³anego listem poleconym do siedziby UNIQA TU na
¯ycie S.A.
5. Zmiana Uprawnionego obowi¹zuje od momentu powziêcia
informacji o zmianie przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. i powiadomienia o
tym Ubezpieczonego. Za moment powiadomienia przyjmuje siê datê
wys³ania wiadomoœci do Ubezpieczonego.

Art. 15
Czy umowa ubezpieczenia mo¿e byæ kontynuowana w przypadku
zgonu Ubezpieczaj¹cego?

3. UNIQA TU na ¯ycie S.A. zobowi¹zana jest powiadomiæ na piœmie
osobê wskazan¹ do odbioru œwiadczenia o jego wysokoœci albo o
odmowie jego wyp³aty. Treœæ pisma powinna zawieraæ informacje o
trybie i czasie wniesienia odwo³ania.
4. Jeœli odbieraj¹cy œwiadczenie nie zgadza siê z ustaleniami UNIQA TU
na ¯ycie S.A. co do odmowy lub wysokoœci œwiadczenia, mo¿e w
terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie
z³o¿yæ na piœmie odwo³anie do Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A.
5. Zarz¹d UNIQA TU na ¯ycie S.A. obowi¹zany jest w terminie 30 dni od
daty otrzymania wniosku rozpatrzyæ sprawê i powiadomiæ o jej
wyniku osobê wnosz¹c¹ odwo³anie.

Art. 17
Jak uregulowana jest cesja (przeniesienie) praw z polisy?
Art. 13
Komu przys³uguje œwiadczenie w przypadku braku Uprawnionego?

1. Polisa ubezpieczeniowa mo¿e stanowiæ zabezpieczenie zobowi¹zañ
kredytowych.

Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego albo gdy Uprawniony w
chwili zgonu Ubezpieczonego nie ¿y³ lub umyœlnie przyczyni³ siê do
zgonu Ubezpieczonego, œwiadczenie przys³uguje cz³onkom rodziny

2. Ubezpieczaj¹cy (cedent) mo¿e dokonaæ przeniesienia praw
wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej –
cesjonariusza.
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3. Skutecznoœæ czynnoœci przeniesienia zachodzi w momencie
pisemnego powiadomienia UNIQA TU na ¯ycie S.A. o dokonanej cesji
i potwierdzenia pisemnie przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. zgody na jej
dokonanie. Za moment potwierdzenia cesji przyjmuje siê datê
wys³ania informacji do cedenta.

Art. 18
Co nale¿y zrobiæ w przypadku zgubienia polisy ubezpieczeniowej?
W przypadku zgubienia polisy ubezpieczeniowej nale¿y poinformowaæ o
tym fakcie UNIQA TU na ¯ycie S.A., która wystawi duplikat polisy.

Art. 19
W jaki sposób UNIQA TU na ¯ycie S.A. dzieli siê zyskiem z Klientem?
1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. gwarantuje Ubezpieczaj¹cemu corocznie,
pocz¹wszy od drugiej rocznicy trwania ubezpieczenia 85% udzia³u w
zysku osi¹gniêtym na lokatach funduszu ubezpieczeniowego
dotycz¹cego danej umowy ubezpieczenia. Przez zysk rozumie siê
ró¿nicê miêdzy stop¹ zwrotu osi¹gniêt¹ na lokatach funduszu
ubezpieczeniowego, a stop¹ techniczn¹ przyjêt¹ przy kalkulacji
sk³adki - je¿eli ta ró¿nica jest dodatnia - pomno¿on¹ przez rezerwê
ubezpieczeñ na ¿ycie i rezerwê na premie i rabaty ustalon¹ dla danej
umowy ubezpieczenia na koniec poprzedniego roku polisowego.
2. Rezerwa na premie i rabaty dodatkowo corocznie powiêkszana jest o
gwarantowan¹ stopê techniczn¹.

1) Dynamizacja polega na okresowym, dokonywanym co dwa lata,
w rocznicê polisy podwy¿szeniu sumy ubezpieczenia.
2) Suma ubezpieczenia wzrasta ka¿dorazowo o sta³y, wskazany we
wniosku procent sumy ubezpieczenia.
3) Podwy¿szona sk³adka zostaje wyliczona w oparciu o wiek
Ubezpieczonego w chwili podwy¿szenia sumy ubezpieczenia
oraz okres, który pozosta³ do zakoñczenia umowy ubezpieczenia.
4) Propozycjê zmiany wysokoœci sumy ubezpieczenia UNIQA TU na
¯ycie S.A. zobowi¹zana jest przekazaæ Ubezpieczaj¹cemu nie
póŸniej ni¿ na 30 dni przed kolejn¹ rocznic¹ polisy.
5) W przypadku braku zgody na propozycjê zmiany Ubezpieczaj¹cy
powinien odes³aæ uaktualnion¹ polisê do siedziby UNIQA TU na
¯ycie S.A. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6) Dynamizacja nie dokonuje siê, gdy:
a) propozycja zmiany zosta³a odrzucona przez Ubezpieczaj¹cego,
b) trwa okres bezsk³adkowy,
c) umowa zosta³a zawarta na okres krótszy ni¿ 7 lat.
7) Ostatnie podwy¿szenie sumy ubezpieczenia zgodnie z klauzul¹
dynamizacji mo¿liwe jest na 5 lat przed koñcem ubezpieczenia.
4. Klauzula indeksacyjna i klauzula dynamizacji dotycz¹ zarówno umów
zawartych w wariancie podstawowym, jak te¿ umów zawartych w
wariancie rozszerzonym.

Art. 21
Warunki dodatkowe

3. Zgromadzony udzia³ w zysku jest wyp³acany razem ze œwiadczeniem
lub wartoœci¹ wykupu, jeœli taka istnieje.

W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych w
niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Art. 20
Na czym polega indeksacja sumy ubezpieczenia i sk³adki?

Art. 22
Zawiadomienia i oœwiadczenia

1. Indeksacja
1) Ubezpieczaj¹cy ma prawo uczestniczyæ w indeksacji sumy
ubezpieczenia i sk³adki proponowanej przez UNIQA TU na ¯ycie
S.A.
2) Po przyst¹pieniu do indeksacji Ubezpieczaj¹cy otrzymuje polisê
uaktualnion¹ o zmiany wynikaj¹ce z indeksacji, a odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. do wysokoœci podniesionej
sumy ubezpieczenia zaczyna siê od dnia rocznicy polisy, w
zwi¹zku z któr¹ nastêpuje indeksacja, pod warunkiem wp³aty
nowonaliczonej sk³adki.
3) Indeksacja zgodnie z wyborem Ubezpieczaj¹cego mo¿e byæ
przeprowadzona wed³ug:
a) klauzuli indeksacyjnej
lub
b) klauzuli dynamizacji.

Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia musz¹ byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem
przyjêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿noœci lub
bezskutecznoœci. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony zmieni³ miejsce
zamieszkania i nie powiadomi³ o tym UNIQA TU na ¯ycie S.A. przyjmuje
siê, ¿e UNIQA TU na ¯ycie S.A. wype³ni³a swój obowi¹zek zawiadomienia
lub oœwiadczenia, wysy³aj¹c korespondencjê na ostatni znany jej adres.

2. Klauzula indeksacyjna
1) Indeksacja polega na dokonywanym w ka¿d¹ rocznicê polisy
podwy¿szeniu sk³adki.
2) Sk³adka ubezpieczeniowa podniesiona jest o wskaŸnik wzrostu
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych GUS przypadaj¹cy za 12
miesiêcy kalendarzowych, poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia przez
UNIQA TU na ¯ycie S.A. propozycji indeksacji.
3) Podniesienie to nastêpuje w przypadku, gdy wzrost wskaŸnika
przekroczy 5 % od momentu ostatniej indeksacji.
4) Wy¿sza sk³adka przeznaczona jest na podwy¿szenie sumy
ubezpieczenia, która jest wyliczana w oparciu o wiek
Ubezpieczonego w chwili dokonywania indeksacji oraz okres,
który pozosta³ do zakoñczenia umowy ubezpieczenia.
5) Propozycjê zmiany wysokoœci sk³adki UNIQA TU na ¯ycie S.A.
zobowi¹zana jest przekazaæ Ubezpieczaj¹cemu nie póŸniej ni¿ na
30 dni przed kolejn¹ rocznic¹ polisy.
6) W przypadku braku zgody na propozycjê zmiany, Ubezpieczaj¹cy powinien odes³aæ uaktualnion¹ polisê do siedziby
UNIQA TU na ¯ycie S.A. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7) Indeksacja ta nie dokonuje siê, gdy:
a) do koñca okresu ubezpieczenia pozosta³ 1 rok,
b) propozycja zmiany zosta³a odrzucona przez Ubezpieczaj¹cego,
c) trwa okres bezsk³adkowy.
3. Klauzula dynamizacji
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Art. 23
Jak d³ugo mo¿na dochodziæ roszczeñ wynikaj¹cych z umowy
ubezpieczenia?
1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniaj¹ siê z up³ywem lat
trzech.
2. Bieg przedawnienia roszczenia o œwiadczenie do UNIQA TU na ¯ycie
S.A. rozpoczyna siê w dniu, w którym nast¹pi³o zdarzenie objête
ubezpieczeniem.
3. Bieg przedawnienia roszczenia o œwiadczenie do UNIQA TU na ¯ycie
S.A. przerywa siê przez zg³oszenie UNIQA TU na ¯ycie S.A. tego
roszczenia lub przez zg³oszenie zdarzenia objêtego ubezpieczeniem.
Bieg przedawnienia rozpoczyna siê na nowo od dnia, w którym
zg³aszaj¹cy roszczenie lub zdarzenie otrzyma³ na piœmie
oœwiadczenie UNIQA TU na ¯ycie S.A. o przyznaniu lub odmowie
œwiadczenia.

Art. 24
Inne podstawy umowy
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, ze szczególnym uwzglêdnieniem kodeksu cywilnego i
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Art.25
Skargi i za¿alenia
1. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy

ubezpieczenia przys³uguje prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA
TU na ¯ycie S.A. skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte
wykonywanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w
imieniu i na rzecz UNIQA TU na ¯ycie S.A.
2. Zarz¹d UNIQA TU na ¯ycie S.A. jest zobowi¹zany rozpatrzyæ skargê
bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty
jej wp³ywu do UNIQA TU na ¯ycie S.A., informuj¹c skar¿¹cego o
sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i
prawnego.

Art. 26
W³aœciwoœæ prawa i s¹du
1. Je¿eli bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹
inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje siê prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed
s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A. Nr 67/2003 z dnia 17.grudnia.2003.r. i
maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu
1.stycznia.2004.r.

Prezes Zarz¹du
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.

Wojciech Kopeæ

dr Lech Michalik

DOZ-W2A

Wiceprezes Zarz¹du
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
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