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Ogólne Warunki Grupowego
ubezpieczenia na ¿ycie i dożycie
Parasol na życie

ZID-014

Art. 1. Definicje
Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określenia
rozumie się:
1. Certyfikat jest to dokument potwierdzający przystąpienie
do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczonego i objęcie go Ochroną
ubezpieczeniową.
2. Deklaracja przystąpienia jest to oświadczenie woli Ubezpieczonego,
w którym wnioskuje on o objęcie go Ochroną ubezpieczeniową
składane w formie pisemnej (jako formularz) lub ustnej (w rozmowie
telefonicznej).
3. Dzień wpłaty Składki jest to dzień wpływu Składki w pełnej wysokości
na rachunek bankowy wskazany przez UNIQA TU na Życie S.A.
4. Hospitalizacja to potwierdzony w dokumentacji medycznej,
niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego
w Szpitalu, w celu poddania się leczeniu, w trakcie trwania
Ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy, pozostający
w związku przyczynowym z Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień
pobytu przyjmuje się każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego
w Szpitalu począwszy od 4. dnia pobytu. Świadczenie wypłacane jest
za maksymalnie 45 dni pobytu w Szpitalu w ciągu roku.
5. Klient jest to osoba, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt
bankowy jako osoba fizyczna lub jako osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą.
6. Konsultant jest to pracownik Banku wykonujący usługi
telemarketingu.
7. Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną
zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony doznał uszczerbku
na zdrowiu lub zmarł.
8. Ochrona
ubezpieczeniowa
jest
to
ochrona
udzielana
Ubezpieczonemu przez UNIQA TU na Życie S.A. z tytułu Umowy
Ubezpieczenia w Okresie Ochrony ubezpieczeniowej na podstawie
OWU.
9. Okres Ochrony ubezpieczeniowej jest to okres wskazany
w Certyfikacie, w trakcie którego UNIQA TU na Życie S.A. udziela
Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu w wybranym przez
niego zakresie.
10. Okres prolongaty jest to okres trzech miesięcy kalendarzowych,
rozpoczynający się z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, za który Bank opłacił ostatnią Składkę. W Okresie
prolongaty pomimo nieuiszczania Składki trwa Ochrona
ubezpieczeniowa.
11. OWU oznacza Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia
oznaczone kodem ZID.
12. Produkt bankowy - produkt oferowany przez Bank, w zakresie
wykonywanych czynności bankowych, w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.
13. Rachunek Produktu bankowego jest to rachunek bankowy
prowadzony na rzecz Klienta związany z obsługą Produktu bankowego,
z którego, za zgodą Ubezpieczonego, mogą być pobrane środki
na zwrot kosztów Składki, lub konto techniczne Banku, na którym
Klient zobowiązany jest zapewnić środki tytułem zwrotu Bankowi
kosztów poniesionej Składki.
14. Rezerwa matematyczna jest to kwota równa wartości oczekiwanej
przyszłych świadczeń pomniejszona o wartość oczekiwaną przyszłych
Składek z tytułu Ochrony w ramach Certyfikatu, obliczana zgodnie
z zasadami matematyki aktuarialnej.
15. Rezerwa na premie i rabaty jest to kwota, powstała z dopisywania
w każdą Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej udziału w zysku.
16. Rocznica Ochrony ubezpieczeniowej jest to każda kolejna rocznica
początku Ochrony ubezpieczeniowej w ramach danego Certyfikatu
przypadająca na datę odpowiadającą dacie początkowej Okresu
Ochrony ubezpieczeniowej. Przyjmuje się, że rocznica daty 29 lutego
przypada w ostatni dzień lutego.
17. Składka jest to kwota należna z tytułu zawartej Umowy
Ubezpieczenia i udzielonej Ochrony ubezpieczeniowej, płatna przez
Ubezpieczającego w terminach określonych w OWU, której wysokość
wskazano w Certyfikacie.
18. Stopa techniczna jest to parametr wykorzystywany do wyznaczania
kwoty udziału w zysku oraz do ustalania wartości Rezerwy
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matematycznej i kwoty zwiększenia Sumy ubezpieczenia z tytułu
indeksacji przy użyciu metod matematyki aktuarialnej.
Suma ubezpieczenia jest to kwota, w oparciu, o którą ustalana jest
wysokość świadczenia z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego
według zasad określonych w OWU.
Szpital jest to znajdujące się na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot
ten wykonuje całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne
polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji,
które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych. Za Szpital nie uważa się: sanatorium,
szpitala uzdrowiskowego, ośrodka rehabilitacyjnego, domu opieki,
domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjum oraz placówek, których
zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień.
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku to naruszenie sprawności organizmu,
w wyniku którego Ubezpieczony, całkowicie i trwale utracił zdolność
do wykonywania jakiejkolwiek pracy, zgodnie z przepisami o zaopatrzeniu
emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym, stwierdzone na podstawie
orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika właściwego organu
administracji bądź sądu lub w przypadku braku takiego orzeczenia przez
specjalnie powołaną komisję lekarską UNIQA TU na Życie S.A.
Ubezpieczający/Bank - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, zawierający Umowę Ubezpieczenia grupowego na
rzecz swoich Klientów.
Ubezpieczony jest to osoba fizyczna, która będąc stroną zawartej
z Ubezpieczającym umowy o Produkt bankowy przystępuje
do Umowy Ubezpieczenia i której życie jest objęte Ochroną
ubezpieczeniową. Ubezpieczony w dniu przystąpienia do Umowy
Ubezpieczenia musi mieć ukończone 18 lat, a jeszcze nieukończony
47 rok życia w przypadku, gdy Okres Ochrony ubezpieczeniowej
wynosi 15 lat lub nieukończony 45 rok życia w przypadku, gdy Okres
Ochrony ubezpieczeniowej wynosi 20 lat.
Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwane dalej UNIQA TU na Życie S.A.
Umowa Ubezpieczenia jest to umowa zawarta pomiędzy
Ubezpieczającym, a UNIQA TU na Życie S.A. na podstawie OWU.
Uprawniony jest to wskazana przez Ubezpieczonego osoba
upoważniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego
z tytułu zgonu Ubezpieczonego; w przypadku pozostałych
Zdarzeń ubezpieczeniowych uprawnionym do świadczenia
ubezpieczeniowego jest Ubezpieczony na zasadach określonych
w OWU.
Wartość Wykupu to wartość pieniężna Certyfikatu należna
w przypadku wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia
przed upływem terminu, na jaki udzielona została Ochrona
ubezpieczeniowa, określona metodą aktuarialną z uwzględnieniem
wartości obecnej świadczeń, ryzyka związanego z udzielaną
gwarancją i ponoszonych kosztów. Wartości Wykupu według stanu
na koniec każdego roku trwania Ochrony ubezpieczeniowej wskazane
są w Certyfikacie.
Wiek Ubezpieczonego jest to liczba pełnych lat życia, jakie
Ubezpieczony ukończył w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia.
Zdarzenie ubezpieczeniowe jest to zdarzenie, którego zajście
zobowiązuje UNIQA TU na Życie S.A. do wypłaty świadczenia
na zasadach określonych w OWU.
Tabela Wariantów jest to załącznik do niniejszych OWU, w którym
określone są warianty ubezpieczenia zawierające Zdarzenia
ubezpieczeniowe wraz z odpowiadającymi im wysokościami
świadczeń.

Art. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia obejmuje w wariancie wybranym
przez Klienta następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe:
I.

Wariant Podstawowy

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
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2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące Zdarzenia
ubezpieczeniowe:
1) zgon Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn,
2) dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej.
II. Wariant Ochronny

niż po upływie dwóch lat trwania Ochrony ubezpieczeniowej. UNIQA
TU na Życie S.A. jest zobowiązana złożyć Ubezpieczonemu ofertę
z nową Składką ubezpieczeniową skalkulowaną na podstawie Sumy
ubezpieczenia, Rezerwy matematycznej i wybranego wariantu a także
uwzględniającą pozostały Okres Ochrony ubezpieczeniowej, liczbę
lat życia ukończonych przez Ubezpieczonego w dniu wprowadzania
zmiany i sumę wpłaconych Składek.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Art. 3. Ograniczenie odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące Zdarzenia
ubezpieczeniowe:
1) zgon Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn,
2) Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania
Ochrony ubezpieczeniowej:
a) określana na podstawie orzeczenia wydawanego przez lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, lub
innego organu uprawnionego do orzekania w tym zakresie lub
komisji lekarskiej powołanej przez UNIQA TU na Życie S.A.,
o ile na tej podstawie fakt wystąpienia całkowitej niezdolności
do pracy stwierdzi lekarz uprawniony lub konsultant
medyczny UNIQA TU na Życie S.A. W razie braku orzeczenia
ZUS, KRUS lub innego organu uprawnionego do orzekania
w tym zakresie, komisja lekarska UNIQA TU na Życie S.A.
może być powołana po upływie 12 miesięcy i nie później niż
przed upływem 18 miesięcy od daty wypadku,
b) wyłącznie w sytuacji, gdy niezdolność do pracy trwała
nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy, a pomiędzy
Nieszczęśliwym wypadkiem a Trwałą i całkowitą niezdolnością
Ubezpieczonego do pracy występuje związek przyczynowy,
3) zgon Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
który miał miejsce w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej,
o ile zgon nastąpił przed upływem dwunastu miesięcy od dnia
wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku,
4) dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej.

1. Jeżeli
nie
zawarto
innych
szczególnych
uzgodnień,
UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie równe Wartości
Wykupu na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpił zgon
Ubezpieczonego, naliczonej dla danego Certyfikatu, w przypadku
zgonu Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn, powstałego
w wyniku:
1) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego pod wpływem
narkotyków, alkoholu lub innych substancji toksycznych
o podobnym działaniu, w tym również leków nieprzepisanych
przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza,
2) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez
Ubezpieczonego,
3) działań wojennych (do których zalicza się również m.in.
działania w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym tzw.
kontyngentów),
4) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego
w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach (z wyłączeniem
obrony własnej),
5) zachorowań lub niepełnosprawności, które występowały lub
były zdiagnozowane u Ubezpieczonego w ciągu pięciu lat przed
przystąpieniem do ubezpieczenia.
Wartość Wykupu na każdą kolejną Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej
wskazana jest w Certyfikacie. Jeżeli zgon nastąpi w innym dniu niż
Rocznica Ochrony ubezpieczeniowej, to UNIQA TU na Życie S.A.
za pomocą metod matematyki aktuarialnej określi Wartość Wykupu
na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpił zgon Ubezpieczonego.

III. Wariant Zaufania
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące Zdarzenia
ubezpieczeniowe:
1) zgon Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn,
2) Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania
Ochrony ubezpieczeniowej:
a) określana na podstawie orzeczenia wydawanego przez lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, lub
innego organu uprawnionego do orzekania w tym zakresie lub
komisji lekarskiej powołanej przez UNIQA TU na Życie S.A.,
o ile na tej podstawie fakt wystąpienia całkowitej niezdolności
do pracy stwierdzi lekarz uprawniony lub konsultant
medyczny UNIQA TU na Życie S.A. W razie braku orzeczenia
ZUS, KRUS lub innego organu uprawnionego do orzekania
w tym zakresie, komisja lekarska UNIQA TU na Życie S.A.
może być powołana po upływie 12 miesięcy i nie później niż
przed upływem 18 miesięcy od daty wypadku,
b) wyłącznie w sytuacji, gdy niezdolność do pracy trwała
nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy, a pomiędzy
Nieszczęśliwym wypadkiem a Trwałą i całkowitą niezdolnością
Ubezpieczonego do pracy występuje związek przyczynowy,
3) Hospitalizacja w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, który
miał miejsce w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej,
a pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem a Hospitalizacją
występuje związek przyczynowy,
4) zgon Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
który miał miejsce w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej,
o ile zgon nastąpił przed upływem dwunastu miesięcy od dnia
wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku,
5) dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Ubezpieczony w każdym z wariantów ubezpieczenia I-III jest objęty
Ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia
przez całą dobę, niezależnie od miejsca pobytu.
4. Ubezpieczony może wnioskować o zmianę wariantu ubezpieczenia
w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej
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2. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko
zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, ryzyko
Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku, Hospitalizację w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku, będącego skutkiem:
1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa,
2) wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, (do których
zalicza się również m.in. działania w ramach wojskowych misji
pokojowych, w tym tzw. kontyngentów),
3) czynnego udziału Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju
zamieszkach, rozruchach i aktach terrorystycznych, przy
czym akty terrorystyczne są to nielegalne, indywidualne lub
grupowe akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub
politycznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom
w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności
i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz
skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia
dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych,
4) działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego,
pola elektromagnetycznego, chyba że dotyczyło to leczenia
spowodowanego Nieszczęśliwym wypadkiem,
5) działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub innych środków odurzających, o ile nie zostały zalecone
w procesie leczenia, przy czym pozostawanie pod wpływem
alkoholu - jest to stan powstały w wyniku dobrowolnego
i świadomego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego
organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub
prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2‰ alkoholu albo do
obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1mg alkoholu
w 1 dm3,
6) zawodowego lub rekreacyjnego uprawiania niebezpiecznej
dziedziny sportu: na ziemi (to jest: wspinaczka wysokogórska
i skałkowa, kaskaderstwo, speleologia, skoki na gumowej linie,
heliskiing, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, sporty
motorowe), w powietrzu (to jest: skoki spadochronowe, sporty
lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo) lub
w wodzie (to jest: nurkowanie, żeglarstwo morskie, rafting), oraz
udziału w wyprawach alpinistycznych i speleologicznych,
7) wykonywania jednego z poniżej wymienionych zawodów lub
czynności związanych z pracą zarobkową, to jest: kaskaderstwo,
akrobatyka, górnictwo, prace pod ziemią w zakresie elektryki,
mechaniki, przewodów wodno-kanalizacyjnych, konwojowanie

przedmiotów wartościowych, prace na wysokościach powyżej
5 metrów, prace fizyczne w tartaku i w leśnictwie, rybołówstwo,
policjant, strażak, żołnierz zawodowy, marynarz, członek
załogi okrętu morskiego, pilot, członek załogi samolotu, służba
w siłach zbrojnych lub siłach bezpieczeństwa dowolnego kraju,
korespondent wojenny.
3. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko
zgonu Ubezpieczonego, gdy zgon ten spowodowany został
uszkodzeniami ciała powstałymi w następstwie operacji lub innych
zabiegów leczniczych, jakie Ubezpieczony przeprowadził na swoim
ciele lub których przeprowadzenie zlecił, o ile powodem wykonania
tych zabiegów lub operacji nie był Nieszczęśliwy wypadek.
Art. 4. Umowa Ubezpieczenia
1. Umowa Ubezpieczenia grupowego zawarta została pomiędzy
Ubezpieczającym a UNIQA TU na Życie S.A. na rzecz Klientów Banku
(Ubezpieczonych), na podstawie OWU.
Art. 5. Przystąpienie Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia
1. Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania Ubezpieczonego
o warunkach ubezpieczenia zawartych w OWU oraz prawach
i obowiązkach Ubezpieczonego, a także dostarczyć Ubezpieczonemu
OWU.
2. Aby przystąpić do Umowy Ubezpieczenia konieczne jest złożenie
przez Klienta Banku oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia:
1) w formie pisemnej poprzez złożenie w Banku wypełnionej
i podpisanej Deklaracji przystąpienia, lub
2) w formie ustnej poprzez złożenie Deklaracji przystąpienia
obejmującej w tym zakresie oświadczenia właściwie zarejestrowane
za pomocą urządzenia nagrywającego dźwięk, w którym
Ubezpieczony wyraża wolę objęcia Ochroną ubezpieczeniową
w czasie rozmowy telefonicznej z Konsultantem, po wcześniejszym
zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami OWU. Klient Banku
posiadający adres zamieszkania poza Polską może przystąpić
do Umowy Ubezpieczenia jedynie w formie pisemnej wskazanej
w pkt 1) powyżej.
3. Ubezpieczający będzie zgłaszał do objęcia Ochroną ubezpieczeniową
Klientów, którzy złożą Ubezpieczającemu Deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia, o ile na Rachunku Produktu bankowego zostaną
zapewnione środki wystarczające na pokrycie zwrotu kosztów Składki.
4. Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości UNIQA
TU na Życie S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które UNIQA
TU na Życie S.A. pytała w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia
i w innych oświadczeniach skierowanych do Ubezpieczonego przed
objęciem Ochroną ubezpieczeniową.
5. Jeżeli Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia zostanie złożona
Ubezpieczającemu do 19. dnia danego miesiąca i w ciągu 5 dni
roboczych liczonych od 20. dnia danego miesiąca na Rachunku
Produktu bankowego zostaną zapewnione środki umożliwiające ich
pobranie na pokrycie zwrotu kosztu Składki, Ubezpieczony zostanie
objęty Ochroną ubezpieczeniową z pierwszym dniem miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono
Deklarację przystąpienia.
6. Jeżeli Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia zostanie złożona
Ubezpieczającemu po 19. dniu miesiąca kalendarzowego i w ciągu
5 dni roboczych liczonych od 20. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym złożono Deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia zostaną zapewnione środki na Rachunku Produktu
bankowego umożliwiające ich pobranie na pokrycie zwrotu kosztów
Składki, Ubezpieczony zostanie objęty Ochroną ubezpieczeniową
z pierwszym dniem drugiego miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył Deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia.
7. Deklarację przystąpienia złożoną w formie pisemnej uważa się za wiążącą
przez okres 60 dni od dnia przyjęcia jej przez UNIQA TU na Życie S.A.
8. UNIQA TU na Życie S.A. potwierdza objęcie Ubezpieczonego
Ochroną ubezpieczeniową przez wystawienie i wysłanie Certyfikatu
Ubezpieczonemu na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
9. Każdy Klient Banku, bez względu na liczbę posiadanych Produktów
bankowych, może zostać objęty Ochroną ubezpieczeniową wyłącznie
w związku z jedną umową o Produkt bankowy.

10. W przypadku rezygnacji lub wystąpienia Ubezpieczonego z Ochrony
ubezpieczeniowej złożenie Deklaracji przystąpienia do Umowy
Ubezpieczenia po raz kolejny może nastąpić nie wcześniej, niż
po upływie 6 miesięcy od ustania poprzedniego Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej.
Art. 6. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia oraz
rezygnacja i wystąpienie z Umowy Ubezpieczenia
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
Ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający może wypowiedzieć w formie pisemnej Umowę
Ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem okresu wskazanego
w Umowie Ubezpieczenia.
3. Wypowiedzenie nie zwalnia z obowiązku zapłaty Składki za Okres
Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez UNIQA TU na Życie S.A.
4. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z Ochrony ubezpieczeniowej
w ciągu 30 dni od dnia złożenia Deklaracji przystąpienia składając
Ubezpieczającemu rezygnację w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. W takim przypadku Składka wpłacona za tego
Ubezpieczonego podlega zwrotowi.
5. Po upływie terminu określonego w ust. 4 Ubezpieczony ma prawo
wystąpić z Umowy Ubezpieczenia. Oświadczenie o wystąpieniu
z ubezpieczenia Ubezpieczony składa w formie pisemnej pod rygorem
nieważności do UNIQA TU na Życie S.A.
6. Wystąpienie Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia jest skuteczne
z końcem miesiąca, w którym zostało złożone oświadczenie
o wystąpieniu.
Art. 7. Okres Ochrony ubezpieczeniowej
1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się
w terminie wskazanym w Art. 5 ust. 5 i 6 powyżej.
3. Okres Ochrony ubezpieczeniowej wynosi:
- 15 lat z tym, że nie może trwać dłużej niż do dnia pierwszej
rocznicy Certyfikatu przypadającej po dniu, w którym
Ubezpieczony ukończy 63 rok życia, lub
- 20 lat z tym, że nie może trwać dłużej niż do dnia pierwszej
rocznicy Certyfikatu przypadającej po dniu, w którym
Ubezpieczony ukończy 65 rok życia.
Końcowy dzień Okresu Ochrony ubezpieczeniowej oznaczony jest
w Certyfikacie.
4. Możliwe Okresy Ochrony ubezpieczeniowej określone są w załączonej
do OWU Tabeli Wariantów.
5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego wygasa
w dniu wystąpienia wcześniejszego ze zdarzeń spośród wymienionych
poniżej:
1) w dniu zgonu Ubezpieczonego,
2) z ostatnim dniem Okresu Ochrony ubezpieczeniowej wskazanym
na Certyfikacie,
3) z dniem wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia,
4) z ostatnim dniem upływu Okresu prolongaty,
5) z dniem rozwiązania umowy o Produkt bankowy, z którym
związane było ubezpieczenie, chyba że Ubezpieczony wskaże
inny Rachunek Produktu bankowego, z którego możliwe będzie
pobieranie środków na zwrot kosztów Składki lub kontynuuje
ubezpieczenie indywidualnie,
6) w dniu najbliższej Rocznicy Ochrony ubezpieczeniowej
przypadającej bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego
65 roku życia w przypadku Okresu Ochrony ubezpieczeniowej
wynoszącej 20 lat lub 63 roku życia w przypadku Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej wynoszącej 15 lat.
6. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego z tytułu
Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku, oprócz przypadków wskazanych w ust. 5,
wygasa również:
1) z dniem wypłaty świadczenia w związku z zaistnieniem ryzyka
Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
2) z dniem przekształcenia Ochrony ubezpieczeniowej w okres
bezskładkowy.
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7. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego
z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
i Hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
oprócz przypadków wskazanych w ust. 5, wygasa również z dniem
przekształcenia Ochrony ubezpieczeniowej w okres bezskładkowy.
Art. 8. Składka
1. Składka za Ochronę ubezpieczeniową jest ustalana zgodnie z Taryfą
Składek obowiązującą w dniu złożenia przez Klienta Deklaracji
przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia.
2. Składka może być opłacana rocznie lub miesięcznie.
3. Należna Składka opłacana jest w złotych polskich. Wysokość Składki
ubezpieczeniowej zależy od:
1) Okresu Ochrony ubezpieczeniowej,
2) Sumy ubezpieczenia,
3) zakresu Ochrony ubezpieczeniowej.
4. Składki płatne są w terminach i na rachunek bankowy wskazany przez
UNIQA TU na Życie S.A. w Umowie Ubezpieczenia.
5. W trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej jednak nie wcześniej
niż po upływie dwóch lat trwania Ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczony może wnioskować o zmianę wariantu ubezpieczenia
lub Sumy ubezpieczenia. UNIQA TU na Życie S.A. jest zobowiązana
w terminie 14 dni od przyjęcia wniosku do złożenia Ubezpieczonemu
oferty kontynuowania ubezpieczenia z nową Składką ubezpieczeniową
skalkulowaną na podstawie Sumy ubezpieczenia, Rezerwy
matematycznej i wybranego wariantu i uwzględniającą pozostały
Okres Ochrony ubezpieczeniowej, liczbę lat życia ukończonych przez
Ubezpieczonego w dniu wprowadzania zmiany i łączną sumę Składek
ubezpieczeniowych wpłaconych przez niego do dnia wprowadzenia
zmiany.
6. Zmiany o której mowa w ust. 5 dokonuje się na wniosek Ubezpieczonego
złożony do UNIQA TU na Życie S.A. w formie pisemnej. Zmiana
warunków ubezpieczenia obowiązuje po pisemnej akceptacji przez
Ubezpieczonego oferty UNIQA TU na Życie S.A., o której mowa
w ust. 5, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wniosku
o zmianę.
7. UNIQA TU na Życie S.A. powiadamia Ubezpieczającego o zmianie
warunków udzielania Ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej na 30 dni
przed wprowadzeniem wnioskowanej zmiany o której mowa w ust. 5.
Art. 9. Zaległości w opłacaniu Składki
1. Pierwsza Składka:
Jeżeli pierwsza Składka za danego Ubezpieczonego nie zostanie
opłacona w terminie, UNIQA TU na Życie S.A. wzywa Ubezpieczającego
do opłacenia Składki i informuje pisemnie Ubezpieczonego
wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin do zapłaty Składki liczony
od dnia otrzymania wezwania. Nieuiszczenie Składki w tym terminie
skutkuje nieobjęciem Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową.
2. Kolejna Składka:
1) W przypadku braku wpłaty kolejnej Składki za danego
Ubezpieczonego w terminie UNIQA TU na Życie S.A. wzywa
Ubezpieczającego i informuje pisemnie Ubezpieczonego o tym
fakcie, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin do uzupełnienia
Składki. Termin ten oblicza się od dnia doręczenia wezwania,
2) W przypadku, gdy kolejna Składka nie została opłacona
w dodatkowym terminie, UNIQA TU na Życie S.A. świadczy
Ochronę ubezpieczeniową przez Okres prolongaty. Po upływie
Okresu prolongaty odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A.
w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa zgodnie z Art. 7
ust. 5 pkt 4) oraz zgodnie z Art. 14 OWU,
3) W przypadku przekroczenia przez Ubezpieczającego terminu
płatności Składki, o ile Ochrona ubezpieczeniowa jeszcze nie
wygasła UNIQA TU na Życie S.A. zaliczy otrzymaną Składkę
na poczet Składki najdawniej wymaganej,
4) W Okresie prolongaty UNIQA TU na Życie S.A. obejmuje
Ubezpieczonego pełną Ochroną ubezpieczeniową,
5) W przypadku zgonu Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn
w Okresie prolongaty, UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca
świadczenie równe Sumie ubezpieczenia odpowiadającej
danemu Zdarzeniu ubezpieczeniowemu.
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Art. 10. Przekształcenie
bezskładkowy

Ochrony

ubezpieczeniowej

w

okres

1. Przekształcenie Ochrony ubezpieczeniowej w okres bezskładkowy
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat trwania Ochrony
ubezpieczeniowej na pisemny wniosek Ubezpieczonego złożony
do UNIQA TU na Życie S.A., pod warunkiem opłacenia wszystkich
Składek ubezpieczeniowych należnych za ten okres. Wniosek
powinien być złożony najpóźniej w terminie 60 dni przed datą,
od której okres bezskładkowy ma obowiązywać.
2. Wykaz gwarantowanej Sumy ubezpieczenia w okresie bezskładkowym
na każdą Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej określony jest
w Certyfikacie przekazywanym Ubezpieczonemu.
3. Z dniem przekształcenia Ochrony ubezpieczeniowej w okres
bezskładkowy:
1) Wartość Wykupu wyliczona w dniu przekształcenia, traktowana
jest jako jednorazowa Składka za pozostały Okres Ochrony
ubezpieczeniowej; Suma ubezpieczenia ulega redukcji
do poziomu odpowiadającego Składce, o której mowa w zdaniu
pierwszym,
2) Świadczenia za dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu
Ochrony ubezpieczeniowej i Suma ubezpieczenia po redukcji,
o której mowa w pkt. 1) są sobie równe, zaś wysokość świadczenia
z tytułu zgonu Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn stanowi
część Sumy ubezpieczenia odpowiadającej wskaźnikowi
procentowemu określonemu w pierwotnym Certyfikacie,
3) Okres Ochrony ubezpieczeniowej nie ulega zmianie a wysokości
świadczeń po redukcji Sumy ubezpieczenia pozostają stałe
do końca Okresu Ochrony ubezpieczeniowej i nie podlegają
indeksacji.
4. Przekształcenie Ochrony ubezpieczeniowej w okres bezskładkowy
nie jest możliwe w przypadku, gdy Suma ubezpieczenia wyliczona
na podstawie Wartości Wykupu na dzień ewentualnego przekształcenia
wyniesie mniej niż 5 000 złotych. Wówczas UNIQA TU na Życie S.A.
dokonuje wypłaty Wartości Wykupu.
5. Przekształcenie Ochrony ubezpieczeniowej w okres bezskładkowy
powoduje przekształcenie Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
w ramach grupowej Umowy Ubezpieczania w indywidualną Umowę
Ubezpieczenia na życie, zgodnie z postanowieniami Art. 18.
6. Nie jest możliwe przekształcenie ochrony bezskładkowej w okres
ubezpieczenia opłacany Składką w ramach Umowy Ubezpieczenia.
7. Ochrona udzielana w okresie bezskładkowym obejmuje Zdarzenia
ubezpieczeniowe wymienione w Wariancie Podstawowym.
Art. 11. Zawieszenie opłacania Składek
1. Poczynając od pierwszego dnia po upływie drugiej Rocznicy Ochrony
ubezpieczeniowej może zostać zawieszone opłacanie Składki
ubezpieczeniowej na okres do 12-stu miesięcy pod warunkiem
opłacenia wszystkich Składek należnych do daty zawieszenia lecz
za okres nie krótszy, niż za dwa lata trwania Ochrony ubezpieczeniowej.
Wniosek powinien być złożony najpóźniej w terminie 60 dni przed datą
od której zawieszenie opłacania Składek ma obowiązywać.
Zawieszenie nie może być wykonane w Okresie prolongaty.
2. Zawieszenie opłacania Składki ubezpieczeniowej na kolejny okres
do 12 miesięcy jest możliwe pod warunkiem, że kolejny okres
zawieszenia nie może rozpoczynać się wcześniej niż po upływie
pięciu lat licząc od końca poprzedniego okresu zawieszenia opłacania
Składki ubezpieczeniowej.
3. UNIQA TU na Życie S.A. na podstawie Wieku Ubezpieczonego, Sumy
ubezpieczenia, Rezerwy matematycznej określa nową wysokość
Sumy ubezpieczenia za dożycie i zgon Ubezpieczonego oraz nowe
minimalne Wartości Wykupu obowiązujące na koniec poszczególnych
lat trwania Ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniając pozostały
Okres Ochrony ubezpieczeniowej i sumę wpłaconych Składek.
Nowa Suma ubezpieczenia oraz nowe minimalne Wartości Wykupu
na koniec poszczególnych lat Ochrony ubezpieczeniowej obowiązują
od początku okresu zawieszenia Składek do końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej.
4. W okresie zawieszenia Ubezpieczający zwolniony jest z opłacania
Składki ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego.

Art. 12. Indeksacja
1. W każdą Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej część Składki
odpowiadająca świadczeniom:
1) z tytułu zgonu Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn,
2) z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej,
jest powiększana o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, (dalej: wskaźnik indeksacji), opublikowany przez
Główny Urząd Statystyczny za okres 12-tu miesięcy poprzedzających
datę złożenia przez UNIQA TU na Życie S.A. propozycji indeksacji,
o której mowa w ust. 6 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług opublikowany przez
Główny Urząd Statystyczny jest mniejszy niż 5% uznaje się,
że wskaźnik indeksacji jest równy 5%.
3. W wyniku powiększenia Składki, o którym mowa w ust. 1, następuje
odpowiednia zmiana wysokości świadczeń wymienionych w ust. 1.
4. W przypadku podwyższenia Składki odpowiedniej indeksacji podlega
również Suma ubezpieczenia. Na dzień zmiany w Certyfikacie
ustalana jest nowa Suma ubezpieczenia obliczona zgodnie z zasadami
matematyki aktuarialnej, uwzględniająca wartość oczekiwaną
przyszłych świadczeń i kosztów. Do ustalenia kwoty zwiększenia Sumy
ubezpieczenia wykorzystywana jest Stopa techniczna obowiązująca
w dniu indeksacji.
5. W wyniku indeksacji świadczenia z tytułu:
a) zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz
b) Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
zostają powiększone o taką samą kwotę co świadczenia wymienione
w ust. 1. Część Składki odpowiadająca tym świadczeniom zostaje
powiększona proporcjonalnie do wzrostu tych świadczeń.
6. UNIQA TU na Życie S.A. przekazuje Ubezpieczonemu informację
dotyczącą indeksacji Składki ubezpieczeniowej i Sumy ubezpieczenia
najpóźniej w terminie 60 dni przed każdą rocznicą Certyfikatu, zaś
Ubezpieczającemu najpóźniej 45 dni przed każdą rocznicą Certyfikatu.
7. Ubezpieczony może złożyć do UNIQA TU na Życie S.A. pisemnie
rezygnację z indeksacji w tej wysokości w terminie do 14 dni
od otrzymania informacji o indeksacji. W takim przypadku obowiązuje
dotychczasowa Składka i dotychczasowa Suma ubezpieczenia.
8. Indeksacji nie przeprowadza się, w przypadku, gdy:
1) trwa okres bezskładkowy,
2) trwa okres zawieszenia opłacania Składek.
Art. 13. Udział w Zysku
1. UNIQA TU na Życie S.A. gwarantuje Ubezpieczonemu corocznie,
począwszy od drugiej Rocznicy trwania Ochrony ubezpieczeniowej
udział w zysku osiągniętym na lokatach stanowiących pokrycie
Rezerwy matematycznej i Rezerwy na premie i rabaty dotyczącej
danego Certyfikatu.
2. Stopa udziału w zysku z inwestowania Rezerwy matematycznej
obliczana jest jako 90% różnicy między stopą zwrotu osiągniętą
z inwestowania Rezerwy matematycznej, a sumą Stopy technicznej
i wskaźnika kosztu zarządzania funduszem ubezpieczeniowym
wskazanym w Tabeli Wariantów.
3. Stopa udziału w zysku z inwestowania Rezerwy na premie
i rabaty obliczana jest jako różnica między stopą zwrotu osiągniętą
z inwestowania Rezerwy na premie i rabaty a wskaźnikiem kosztu
zarządzania funduszem ubezpieczeniowym.
4. Udział w zysku z inwestowania Rezerwy matematycznej obliczany
jest, jako iloczyn zdefiniowanej powyżej stopy udziału w zysku
z inwestowania Rezerwy matematycznej jeżeli jest ona dodatnia,
oraz Rezerwy matematycznej na koniec poprzedniego roku Ochrony
ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 5. Rezerwa matematyczna
wykorzystywana do obliczenia udziału w zysku wyznaczana jest przy
zastosowaniu Stopy technicznej gwarantowanej dla umowy głównej
bądź dla przyrostu indeksacyjnego, dla którego wyznaczany jest udział
w zysku.

5. Jeżeli dzień poprzedzający Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej
wypada w okresie zawieszenia opłacania Składek, udział w zysku
z
inwestowania
Rezerwy
matematycznej
obliczany
jest
jako iloczyn stopy udziału w zysku z inwestowania Rezerwy
matematycznej, jeżeli jest ona dodatnia oraz mniejszej
z wartości: Rezerwy matematycznej na koniec poprzedniego
roku Ochrony ubezpieczeniowej i Rezerwy matematycznej
na początek okresu zawieszenia opłacania Składek obejmującego
dzień poprzedzający Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej,
uwzględniającej Sumę ubezpieczenia wyliczoną w związku
z zawieszeniem opłacania Składek.
6. Udział w zysku z inwestowania Rezerwy na premie i rabaty obliczany
jest jako iloczyn zdefiniowanej powyżej stopy udziału w zysku
z inwestowania Rezerwy na premie i rabaty, jeżeli jest ona dodatnia,
oraz Rezerwy na premie i rabaty na koniec poprzedniego roku
Ochrony ubezpieczeniowej.
7. Obliczony na zasadach podanych powyżej udział w zysku
z inwestowania Rezerwy matematycznej oraz Rezerwy na premie
i rabaty dopisywany jest w każdą Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej
do Rezerwy na premie i rabaty.
8. Zgromadzony udział w zysku jest wypłacany razem ze świadczeniem
lub Wartością Wykupu.
Art. 14. Wartość Wykupu
1. W przypadku wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia
przed upływem terminu, na jaki udzielona została Ochrona
ubezpieczeniowa Ubezpieczony otrzyma Wartość Wykupu.
2. Jeżeli wystąpienie z Umowy Ubezpieczenia przypada na inny dzień
niż Rocznica Ochrony ubezpieczeniowej, to UNIQA TU na Życie S.A.
za pomocą metod matematyki aktuarialnej określi Wartość Wykupu
na dzień wystąpienia z Ochrony ubezpieczeniowej albo na ostatni
dzień okresu, za jaki została opłacona Składka, w zależności
od tego, która z tych dat wypada wcześniej. Wartość Wykupu nie
może być niższa niż kwota wskazana w Certyfikacie na ostatnią
Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej, za którą zapłacono Składkę.
Art. 15. Wysokość świadczenia
1. Uprawniony lub Ubezpieczony powinien niezwłocznie zawiadomić
UNIQA TU na Życie S.A. o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego
przewidzianego w OWU.
2. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego wypłacane jest
jednorazowo Uprawnionemu.
3. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego niezależnie
od przyczyn stanowi wyższą z wartości wskazanych poniżej, ustalanej
na dzień zgonu Ubezpieczonego:
1. Wartość Wykupu naliczoną na dzień w którym nastąpiło Zdarzenie
ubezpieczeniowe, lub
2. kwotę wynikającą z procentowego wskaźnika Sumy ubezpieczenia
wskazanego w Certyfikacie.
4. Świadczenie z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca
Okresu Ochrony ubezpieczeniowej wypłacane jest jednorazowo
Ubezpieczonemu i równe jest Sumie ubezpieczenia wskazanej
w Certyfikacie.
5. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego
wypadku
wypłacane
jest
jednorazowo
Uprawnionemu i równe jest kwocie wynikającej z procentowego
wskaźnika Sumy ubezpieczenia, określonego w Tabeli Wariantów
i Certyfikacie.
6. Świadczenie z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności
Ubezpieczonego do pracy w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
wypłacane jest Ubezpieczonemu i równe jest kwocie wynikającej
z procentowego wskaźnika Sumy ubezpieczenia, określonego
w Tabeli Wariantów i Certyfikacie.
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7. W przypadku Hospitalizacji w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie
w wysokości kwoty pieniężnej wskazanej w Certyfikacie.
8. Świadczenie z tytułu Hospitalizacji w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku płatne jest za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego
w Szpitalu począwszy od 4. dnia pobytu maksymalnie za 45 dni pobytu
w Szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy trwania Ochrony
Ubezpieczeniowej licząc od ostatniego dnia Hospitalizacji, w związku
z którą złożył on roszczenie o wypłatę świadczenia.
Art. 16. Wypłata świadczenia
1.

W przypadku zgonu Ubezpieczonego Uprawniony do świadczenia
ubezpieczeniowego zobowiązany jest doręczyć do UNIQA TU na Życie S.A.
następujące dokumenty:
1) dokładnie
wypełniony
formularz
zgłoszenia
zgonu
z udokumentowaną jego przyczyną,
2) skrócony odpis aktu zgonu; jeżeli zgon nastąpił poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, akt zgonu powinien być potwierdzony
przez właściwy organ administracji publicznej w Rzeczpospolitej
Polskiej lub potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną
lub apostille,
3) statystyczną kartę zgonu lub dokumentację medyczną
potwierdzającą przyczynę zgonu,
4) dokumentację dotyczącą okoliczności i przyczyn zgonu,
w szczególności kopię protokołu Policji, prokuratury lub sądu,
5) inne dokumenty wskazane przez UNIQA TU na Życie S.A.
niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.

2. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku Uprawniony do świadczenia ubezpieczeniowego
zobowiązany jest doręczyć do UNIQA TU na Życie S.A. następujące
dokumenty:
1) dokładnie
wypełniony
formularz
zgłoszenia
zgonu
z udokumentowaną jego przyczyną,
2) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, a jeżeli zgon nastąpił
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, odpis aktu zgonu
potwierdzony przez właściwy organ administracji publicznej
w Rzeczpospolitej Polskiej lub potwierdzony przez polską placówkę
dyplomatyczną lub apostille (poświadczenie przez placówkę
dyplomatyczną lub inny uprawniony urząd autentyczności
podpisu złożonego pod odpisem aktu zgonu),
3) statystyczną kartę zgonu lub jakikolwiek dokument medyczny
potwierdzający przyczynę zgonu,
4) dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku,
a w szczególności kopię protokołu powypadkowego z Policji,
prokuratury lub sądu, z podaniem adresu organu prowadzącego
sprawę (Policji lub prokuratury) jeśli postępowanie jest lub było
prowadzone, w przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP,
5) inne dokumenty wskazane przez UNIQA TU na Życie S.A.
niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.
3. W przypadku Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego
do pracy w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony
zobowiązany jest doręczyć do UNIQA TU na Życie S.A. następujące
dokumenty:
1) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
z udokumentowaną jego przyczyną,
2) oryginał lub kopię orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS lub innego organu
uprawnionego do orzekania w tym zakresie,
3) dokumentację medyczną obejmującą okres począwszy od dnia
Nieszczęśliwego wypadku, wskazującą na przyczynę stanu
zdrowia Ubezpieczonego, a w szczególności:
a) raporty lekarzy, którzy obecnie leczą Ubezpieczonego, bądź
leczyli i badali przyczyny, początek, rodzaj i przebieg choroby
lub urazu,
b) raporty sporządzone przez kliniki rehabilitacyjne i sanatoryjne,
w których miało miejsce leczenie po zdarzeniu przewidzianym
w niniejszych OWU,
4) dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku,
a w szczególności kopię protokołu powypadkowego z Policji,
prokuratury lub sądu z podaniem adresu organu prowadzącego
sprawę (Policji lub prokuratury) jeśli postępowanie jest lub było
prowadzone, w przypadku wypadku przy pracy -protokół BHP,
5) dokumentację lekarską, na podstawie której wydano orzeczenie
o niezdolności do pracy,
6) inne dokumenty wskazane przez UNIQA TU na Życie S.A.
niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.
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4. Świadczenie z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest, jeżeli Nieszczęśliwy
wypadek miał miejsce w okresie trwania odpowiedzialności
UNIQA TU na Życie S.A., a pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem
a trwałą i całkowitą utratą zdolności do pracy, stwierdzonej
orzeczeniem lekarskim, zachodzi związek przyczynowy.
5. Świadczenie z tytułu Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest, jeżeli
od daty Nieszczęśliwego wypadku powodującego Trwałą i całkowitą
niezdolność do pracy do dnia wydania orzeczenia upłynęło co najmniej
12 miesięcy, oraz wydanie orzeczenia nastąpiło przed upływem
36 miesięcy od daty Nieszczęśliwego wypadku, na podstawie którego
wydano orzeczenie.
6. W przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest
doręczyć do UNIQA TU na Życie S.A. następujące dokumenty:
1) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
z udokumentowaną jego przyczyną,
2) poświadczoną przez Szpital lub pracownika UNIQA kopię karty
informacyjnej z leczenia szpitalnego wraz z informacją dotyczącą
przyczyny pobytu w Szpitalu,
3) dokumentację medyczną obejmującą leczenie, diagnostykę,
Hospitalizację
Ubezpieczonego
począwszy
od
dnia
Nieszczęśliwego wypadku, który był przyczyną Hospitalizacji,
4) dokumentację Nieszczęśliwego wypadku, a w szczególności
kopię protokołu powypadkowego z Policji, prokuratury lub sądu,
jeżeli taki protokół został sporządzony,
5) inne dokumenty wskazane przez UNIQA TU na Życie S.A.
niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.
7. Świadczenie z tytułu Hospitalizacji wypłaca się w przypadku
stwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy Nieszczęśliwym
wypadkiem, a Hospitalizacją.
8. Ubezpieczony jest zobowiązany pomóc UNIQA TU na Życie S.A.
w uzyskaniu informacji, co do okoliczności i przyczyn pobytu
Ubezpieczonego w Szpitalu, w tym także od lekarzy, którzy sprawowali
lub nadal sprawują nad Ubezpieczonym opiekę lekarską.
9. W przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca okresu
ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć do UNIQA
TU na Życie S.A. dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia dożycia
końca Okresu Ochrony ubezpieczeniowej.
10. Świadczenie wypłacane z tytułu dożycia końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej jest niepodzielne.
11. Terminy wypłaty świadczeń
1) UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca należne świadczenie
w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wystąpienia Zdarzenia
ubezpieczeniowego objętego Ochroną ubezpieczeniową,
2) Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia 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 pisemnie
lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności
UNIQA TU na Życie S.A. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest
to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania,
3) Jeżeli w terminie określonym w pkt. 1 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do 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 bezsporną część świadczenia
UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca w terminie określonym w pkt. 1,
4) UNIQA TU na Życie S.A. zobowiązana jest powiadomić na piśmie
osobę wskazaną do odbioru świadczenia o jego wysokości
albo o odmowie jego wypłaty, wskazując na okoliczności oraz
podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową
wypłatę świadczenia. Treść pisma powinna zawierać informację
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,

5) Jeśli odbierający świadczenie nie zgadza się z ustaleniami
UNIQA TU na Życie S.A. co do odmowy lub wysokości
świadczenia, może w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia w tej sprawie złożyć na piśmie odwołanie
do Zarządu UNIQA TU na Życie S.A.,
6) Zarząd UNIQA TU na Życie S.A. zobowiązany jest w terminie
30 dni od daty otrzymania wniosku rozpatrzyć sprawę
i powiadomić o jej wyniku osobę wnoszącą odwołanie.
Art. 17. Uprawniony
1. Ubezpieczony samodzielnie wskazuje Uprawnionego w formie
pisemnej przekazując dyspozycję do UNIQA TU na Życie S.A.
2. Ubezpieczony może wskazać kilka osób Uprawnionych do otrzymania
świadczenia. Suma udziałów wszystkich osób Uprawnionych nie
może przekraczać 100 % świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli nie
zostanie określony udział Uprawnionych w kwocie świadczenia lub
udziały Uprawnionych nie sumują się do 100 %, uważa się, że udziały
tych osób są równe.
3. Jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego, nie
istnieje lub utracił prawo do świadczenia, jego prawo przejmują
pozostali Uprawnieni proporcjonalnie do już posiadanych udziałów
w świadczeniu.
4. W okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony
może zmienić Uprawnionego. Zmiana następuje poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzonego podpisem
Ubezpieczonego, dostarczonego osobiście lub przesłanego listem
poleconym do siedziby UNIQA TU na Życie S.A.
5. Zmiana Uprawnionego obowiązuje od momentu powzięcia informacji
o zmianie przez UNIQA TU na Życie S.A.
6. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego albo, gdy Uprawniony
w chwili zgonu Ubezpieczonego nie żył lub nie istniał, to świadczenie
przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej
kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka,
3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka i dzieci,
4) w równych częściach innym ustawowym spadkobiercom
zmarłego Ubezpieczonego, jeśli brak jest współmałżonka, dzieci
i rodziców Ubezpieczonego, z wyłączeniem Gminy i Skarbu
Państwa.
7. Świadczenie nie przysługuje żadnej osobie, która umyślnie przyczyniła
się do zgonu Ubezpieczonego.
Art. 18. Przekształcenie Certyfikatu w Indywidualne ubezpieczenie
na życie i dożycie

Art. 19. Opodatkowanie świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia
1. Umowa Ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych OWU
jest Umową Ubezpieczenia na życie należącą do Grupy 1 Działu I
załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie więc
z wiedzą UNIQA TU na Życie S.A. świadczenia ubezpieczeniowe
z tytułu Umowy Ubezpieczenia według stanu prawnego w zakresie
przepisów podatkowych obowiązujących w dniu wejścia w życie
niniejszych OWU, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
2. Jednakże w przypadku zmiany przepisów podatkowych albo przyjęcia
przez organ podatkowy lub inny uprawniony organ administracji
państwowej decyzji wiążącej dla UNIQA TU na Życie S.A. skutkującej
opodatkowaniem świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia należny
podatek dochodowy obciąża Ubezpieczonego, Uprawnionego bądź
inną osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia.
Art. 20. Skutki niedopełnienia obowiązków związanych z Umową
Ubezpieczenia
1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki
okoliczności, które nie zostały podane do jej wiadomości przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, o które UNIQA TU na Życie S.A.
pytała przy przystąpieniu Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia
lub w innych pismach przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia lub
przystąpieniem Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia. Jeżeli
do podania wiadomości nieprawdziwych w Deklaracji przystąpienia
do ubezpieczenia lub w innych pismach doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową lub
jego następstwa są skutkiem tych okoliczności, a UNIQA TU na Życie S.A.
nie ponosi za niego odpowiedzialności. UNIQA TU na Życie S.A nie może
powoływać się na postanowienia zdań wcześniejszych, jeżeli do zdarzenia
objętego Ochroną ubezpieczeniową doszło po upływie trzech lat
od daty zawarcia lub przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy
Ubezpieczenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wnioskowanej
przez
Ubezpieczającego
zmiany
umowy
prowadzącej
do podwyższenia Sumy ubezpieczenia lub rozszerzenia Ochrony
ubezpieczenia.
Art. 21. Zgubienie Certyfikatu
1. W przypadku utraty Certyfikatu Ubezpieczony powinien
poinformować o tym fakcie UNIQA TU na Życie S.A. Po otrzymaniu
tej informacji UNIQA TU na Życie S.A. wystawi i prześle na adres
korespondencyjny Ubezpieczonego duplikat Certyfikatu.
2. Utrata Certyfikatu oznacza jej utratę w wyniku kradzieży, zagubienia
lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie treści
Certyfikatu.
Art. 22. Warunki dodatkowe

1. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Ubezpieczającego
Umowy Ubezpieczenia z dniem rozwiązania Umowy Ubezpieczenia
Ubezpieczony przejmuje prawa i obowiązki Ubezpieczającego,
a Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w ramach indywidualnej
umowy ubezpieczenia. O kontynuowaniu Ochrony ubezpieczeniowej
w formie indywidualnej UNIQA TU na Życie S.A. zawiadomi
Ubezpieczonego. Ubezpieczony ma prawo do złożenia rezygnacji
z kontynuowania ubezpieczenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, wówczas przepisy Art. 14 stosuje się odpowiednio.

W porozumieniu z Ubezpieczającym i Ubezpieczonym mogą być
stosowane warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

2. W przypadku rozwiązania umowy o Produkt bankowy między
Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, Ubezpieczony ma prawo
do kontynuowania Ochrony ubezpieczeniowej poprzez zawarcie
z UNIQA TU na Życie S.A. indywidualnej Umowy Ubezpieczenia
w miejsce dotychczasowej Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
w ramach Umowy Ubezpieczenia grupowego. W przypadku
wygaśnięcia
Ochrony
ubezpieczeniowej
w
związku
z rozwiązaniem umowy o Produkt bankowy między Ubezpieczonym
a Ubezpieczającym, Ubezpieczony powinien powiadomić pisemnie
o tym fakcie UNIQA TU na Życie S.A.

2. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego mające związek z Umową
Ubezpieczenia lub Certyfikatem muszą być składane na piśmie
za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym
pod rygorem nieważności lub bezskuteczności, z zastrzeżeniem
postanowień Umowy Ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczającego.

3. W indywidualnej Umowie Ubezpieczenia warunki Ochrony
ubezpieczeniowej tj. OWU, ryzyka, wysokości świadczeń, Okres
Ochrony ubezpieczeniowej, wysokość Składki i częstotliwość
jej opłacania, Wartość Wykupu pozostają bez zmian, chyba
że Ubezpieczony wystąpi z pisemnym wnioskiem o ich zmianę.

Art. 23. Zawiadomienia i oświadczenia
1. Wprowadzanie na wniosek Ubezpieczającego zmiany Umowy
Ubezpieczenia naruszającej prawa Ubezpieczonego wymaga
przedstawienia pisemnej zgody Ubezpieczonego.

3. Każdorazowo
Ubezpieczony
zmieniający
dane
osobowe
ma obowiązek zgłaszać zmiany do UNIQA TU na Życie S.A. Jeśli zmiana
danych osobowych została zgłoszona Ubezpieczającemu to zmiana
ta jest wiążąca również dla Ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji
od Ubezpieczającego.
Art. 24. Dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy Ubezpieczenia
1. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat
trzech.
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2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do UNIQA TU na Życie S.A.
przerywa się przez zgłoszenie UNIQA TU na Życie S.A. tego roszczenia lub
przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia
rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub
zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie UNIQA TU na Życie S.A.
o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Art. 25. Inne podstawy Umowy Ubezpieczenia
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Art. 26. Skargi i zażalenia
1. Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu
lub
Uprawnionemu
przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi 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.
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2. Zarząd UNIQA TU na Życie S.A. jest zobowiązany 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.
Art. 27. Właściwość prawa i sądu
1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią
inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
2. 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.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu
UNIQA TU na Życie S.A. Nr 117/2013 z dnia 18 września 2013 r. i mają
zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia zawartej po dniu 18 września
2013 r.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
90-520 £ódŸ, ul. Gdañska 132
tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430
S¹d Rejonowy dla £odzi - Œródmieœcia w £odzi
KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22
Kapita³ zak³adowy i wp³acony: 42 774 700 PLN

Tabela

Tabela Wariantów
Grupowe ubezpieczenie
na ¿ycie i dożycie
Parasol na życie

Wariantów

Niniejsza Tabela Wariantów stanowi załącznik do:
Ogólnych Warunków Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Parasol na życie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. zatwierdzonych uchwałą
Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Nr 117/2013 z dnia 18 września 2013 r.
Niniejsza Tabela Wariantów została zatwierdzona Uchwałą Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Nr 117/2013 z dnia
18 września 2013 r. i ma zastosowanie od dnia 18 września 2013 r.
Zakres ochrony
Lp.

WARIANT I - PODSTAWOWY

Wysokość świadczenia (wskaźnik procentowy
Sumy Ubezpieczenia lub kwota w zł/doba)

1

Zgon Ubezpieczonego

100%

2

Dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony ubezpieczeniowej

100%

Lp.

WARIANT II - OCHRONNY

Wysokość świadczenia (wskaźnik procentowy
Sumy Ubezpieczenia lub kwota w zł/doba)

1

Zgon Ubezpieczonego

100%

2

Zgon Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku *

100%

3

Dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony ubezpieczeniowej

100%

4

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku

100%

Lp.

WARIANT III - ZAUFANIA

Wysokość świadczenia (wskaźnik procentowy
Sumy Ubezpieczenia lub kwota w zł/doba)

1

Zgon Ubezpieczonego

100%

2

Zgon Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku *

100%

3

Dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony ubezpieczeniowej

100%

4

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku

100%

5

Hospitalizacja Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

100 zł/doba

* świadczenie dodatkowe wypłacane niezależnie od świadczenia za zgon.
Okresy Ochrony ubezpieczeniowej
Sumy Ubezpieczenia

15 lat

20 lat

23 300 zł

40 000 zł
2,8 %

Wskaźnik kosztu zarządzania funduszem ubezpieczeniowym

0,3 %

ZID-014

Stopa techniczna przyjęta do obliczeń
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