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Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, s¹ integraln¹ czêœci¹ umów ubezpieczenia zawieranych przez UNIQA Towarzystwo ubezpieczeñ spó³ka Akcyjna, zwane dalej UNIQA TU S.A.
Rozdzia³ I
Warunki wspólne dla wszystkich ubezpieczeñ
Art. 1
Jakie ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie podró¿y zagranicznej?
1. W zale¿noœci od wyboru Ubezpieczaj¹cego ubezpieczenie mo¿e
obejmowaæ:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia,
2) ubezpieczenie kosztów nieoczekiwanej podró¿y powrotnej,
3) ubezpieczenie baga¿u podró¿nego,
4) ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków,
5) ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej osób fizycznych
w ¿yciu prywatnym,
6) ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu,
7) ubezpieczenie kosztów odst¹pienia od podró¿y.
Art. 2
Kto mo¿e byæ objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹?
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ ubezpieczenie podró¿y zagranicznej na rzecz w³asn¹ lub na rzecz osoby trzeciej. Osoba, na rzecz
której zosta³o zawarte ubezpieczenie zwana jest dalej Ubezpieczonym.
2. Ubezpieczenie zawiera siê na rzecz osób posiadaj¹cych sta³e miejsce zamieszkania w Polsce, wyje¿d¿aj¹cych poza granice Polski.
Art. 3
Kiedy rozpoczyna siê i koñczy ochrona ubezpieczeniowa?
1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres wskazany w polisie
maksymalnie na okres jednego roku.
2. W odniesieniu do ubezpieczenia kosztów odst¹pienia od podró¿y
ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna siê od dnia nastêpnego po
zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wczeœniej ni¿ od dnia nastêpnego po op³aceniu sk³adki. Ochrona ubezpieczeniowa koñczy siê
z dniem wskazanym w polisie jako data rozpoczêcia podró¿y.
3. W odniesieniu do pozosta³ych ubezpieczeñ ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê z dniem wskazanym w polisie jako data rozpoczêcia podró¿y, nie wczeœniej ni¿ od dnia nastêpnego po op³aceniu sk³adki. Ochrona ubezpieczeniowa koñczy siê wraz z koñcem
podró¿y, nie póŸniej, ni¿ z dniem wskazanym w polisie jako data
zakoñczenia ochrony ubezpieczeniowej.
4. Ka¿dorazowo zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza wystawieniem polisy.
Art. 4
Jak ustalana jest sk³adka za ubezpieczenie i kiedy nale¿y j¹ op³acaæ?
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1. Sk³adkê za ubezpieczenie ustala UNIQA TU S.A. zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹.
2. Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie zale¿y od:
1) przedmiotu ubezpieczenia,
2) zakresu ubezpieczenia,
3) d³ugoœci okresu ubezpieczenia,
4) zakresu terytorialnego,
5) wysokoœci limitu w ubezpieczeniu kosztów odst¹pienia od podró¿y,
6) indywidualnej oceny ryzyka.

OWU
Podró¿ & Radoœæ
Ubezpieczenie podró¿y zagranicznej

3. Sk³adka p³atna jest jednorazowo, najpóŸniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Art. 5
Gdzie dzia³aj¹ poszczególne ubezpieczenia?
1. W zale¿noœci od wyboru Ubezpieczaj¹cego ubezpieczenie podró¿y
zagranicznej mo¿e obejmowaæ Europê lub obszar ca³ego œwiata.
2. Pod pojêciem Europy nale¿y rozumieæ terytorium le¿¹ce w granicach geograficznych Europy, pozaeuropejsk¹ czêœæ Turcji, wszystkie pozaeuropejskie kraje basenu morza Œródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie i Maderê.
3. Ubezpieczenie kosztów leczenia dzia³a poza granicami Polski, na
obszarze okreœlonym w polisie.
4. Ubezpieczenia baga¿u podró¿nego, nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków i odpowiedzialnoœci cywilnej dzia³aj¹ w Polsce i poza
granicami kraju na obszarze okreœlonym w polisie, od momentu
opuszczenia miejsca zamieszkania w celu rozpoczêcia podró¿y do
momentu powrotu z podró¿y do miejsca zamieszkania.
Art. 6
Jakie zdarzenia nie s¹ objête ubezpieczeniem?
1. Z zakresu ubezpieczenia wy³¹czone s¹ szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie lub wynikaj¹ce z ra¿¹cego niedbalstwa
Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego,
2) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy/ Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, strajków, zamieszek lub
rozruchów,
4) zwi¹zane z aktami terrorystycznymi,
5) powsta³e w zwi¹zku z pope³nieniem lub prób¹ pope³nienia
samobójstwa przez Ubezpieczonego,
6) powsta³e wskutek decyzji lub przepisów wydanych przez organy pañstwowe lub samorz¹dowe,
7) bêd¹ce nastêpstwem wykonywania czynnoœci zarobkowych lub
odbywania s³u¿by wojskowej,
8) spowodowane dzia³aniem energii j¹drowej lub wp³ywem promieni jonizuj¹cych,
9) których Ubezpieczony dozna³ lub które spowodowa³ bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw lub innych
substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem,
10) powsta³e w zwi¹zku z chorobami psychicznymi, zaburzeniami
lub innymi zak³óceniami czynnoœci psychicznych.
2. Oprócz wy¿ej wymienionych ogólnych ograniczeñ i wy³¹czeñ odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkodê, obowi¹zuj¹ ograniczenia i wy³¹czenia wymienione w rozdzia³ach dotycz¹cych poszczególnych ubezpieczeñ.
Art. 7
Co nale¿y zrobiæ w przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego
ochron¹ Ubezpieczeniow¹?
1. W przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego ubezpieczeniem
Ubezpieczony zobowi¹zany jest:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub ograniczenia jej
rozmiaru,
2) niezw³ocznie pisemnie poinformowaæ UNIQA TU S.A. o szkodzie,
jej rozmiarze i okolicznoœciach jej powstania, jednak nie póŸniej
ni¿ w ci¹gu 7 dni od zaistnienia zdarzenia lub powziêcia o nim
informacji; je¿eli pisemne poinformowanie nie jest mo¿liwe, nale¿y w ww. terminach poinformowaæ UNIQA TU S.A. o szkodzie
telefonicznie i potwierdziæ pisemnie w ci¹gu 7 dni od daty powrotu do kraju,
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3) udzieliæ pomocy w wyjaœnieniu przyczyn i przebiegu zdarzenia
oraz opisaæ jego nastêpstwa, a tak¿e dostarczyæ UNIQA TU S.A.
dowody (jeœli jest to mo¿liwe, to w oryginale) potrzebne do ustalenia okolicznoœci powstania i rozmiarów szkody, w tym: protoko³y
policyjne, ustalenia dotycz¹ce stanu faktycznego; Dokumenty uzasadniaj¹ce wysokoœæ poniesionych kosztów, takiej jak rachunki za
leczenie i dowody zakupu musz¹ byæ przedstawione w oryginale,
4) stosowaæ siê do zaleceñ wydanych przez UNIQA TU S.A.
w zakresie ograniczenia rozmiarów szkody,
5) zwolniæ zak³ady opieki zdrowotnej i lekarzy z obowi¹zku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraziæ zgodê na udostêpnienie
UNIQA TU S.A. dokumentacji medycznej w zakresie objêtym
umow¹ ubezpieczenia i niezbêdnym do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
6) w przypadku pozwania na drogê s¹dow¹, w ci¹gu 3 dni od
daty otrzymania pozwu powiadomiæ o tym UNIQA TU S.A.,
7) udzieliæ prawnikowi wskazanemu przez UNIQA TU S.A. pe³nomocnictwa do wystêpowania w imieniu Ubezpieczonego przed
wszystkimi organami i instytucjami w celu uzyskania dokumentów ustalaj¹cych okolicznoœci powstania szkody oraz jej zakres,
8) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie umo¿liwiaj¹cym wniesienie ewentualnego œrodka odwo³awczego,
9) w przypadku braku mo¿liwoœci zasiêgniêcia w odpowiednim
czasie opinii UNIQA TU S.A., przedsiêwzi¹æ wszystkie wymagane czynnoœci procesowe w wyznaczonych terminach,
10)niezw³ocznie powiadomiæ policjê lub inny organ bezpieczeñstwa publicznego w przypadku podejrzenia, ¿e pope³nione
zosta³o przestêpstwo, którego nastêpstwem jest lub mo¿e byæ
szkoda oraz otrzymaæ potwierdzenie zg³oszenia.
2. Poza ww. Obowi¹zkami Ubezpieczony zobowi¹zany jest równie¿
do wype³nienia obowi¹zków dodatkowych wymienionych w rozdzia³ach dotycz¹cych poszczególnych ubezpieczeñ.
Art. 8
Kiedy UNIQA TU S.A. ma prawo ograniczyæ lub odmówiæ wyp³aty
odszkodowania/œwiadczenia?
1. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa obowi¹zków okreœlonych w Art. 7 ust. 1 UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio zmniejszyæ œwiadczenie, je¿eli naruszenie przyczyni³o siê
do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o ustalenie okolicznoœci
i skutków wypadku.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub w skutek ra¿¹cego niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków, o których mowa w Art. 7
ust. 1 UNIQA TU S.A. jest wolna od odpowiedzialnoœci za szkody
powsta³e z tego powodu.
3. Niedope³nienie któregokolwiek z pozosta³ych obowi¹zku wymienionego w Art. 7 mo¿e skutkowaæ odmow¹ wyp³aty czêœci lub
ca³oœci odszkodowania/œwiadczenia, je¿eli mia³o wp³yw na ustalenie okolicznoœci powstania szkody oraz jej rozmiar albo wysokoœæ
odszkodowania/œwiadczenia.
Art. 9
Kiedy i w jakiej walucie wyp³aca siê odszkodowanie/œwiadczenie?
1. Z zastrze¿eniem ust. 4 UNIQA TU S.A. wyp³aca Ubezpieczonemu
lub osobie uprawnionej nale¿ne odszkodowanie/œwiadczenie
w ci¹gu 30 dni od daty zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego Ubezpieczeniem.
2. Gdyby wyjaœnienie w terminie wskazanym w ust. 1 okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo wysokoœci odszkodowania/œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie/œwiadczenie wyp³aca siê w ci¹gu 14 dni od dnia, w
którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 1,
UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o
przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub
w czêœci oraz wyp³aca bezsporn¹ czêœæ odszkodowania/œwiadczenia.
3. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest powiadomiæ na piœmie Ubezpieczonego, a w przypadku jego œmierci osobê uprawnion¹ o wysokoœci przyznanego odszkodowania/œwiadczenia. Je¿eli odszkodowanie/œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci.
4. Objête ubezpieczeniem koszty leczenia zagranicznego UNIQA TU S.A.
zwraca osobie, która je ponios³a lub bezpoœrednio placówce udzielaj¹cej
Ubezpieczonemu pomocy.
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5. Odszkodowanie/œwiadczenie wyp³aca siê w z³otych wg kursu œredniego NBP z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania/œwiadczenia, za wyj¹tkiem kosztów zwracanych bezpoœrednio za granicê
placówce udzielaj¹cej Ubezpieczonemu pomocy.
Rozdzia³ II
Ubezpieczenie kosztów leczenia
Art. 10
Jakie zdarzenia i jakie koszty s¹ objête ubezpieczeniem?
1. Ubezpieczenie obejmuje:
1) koszty leczenia zagranicznego niezbêdnego dla eliminacji bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia lub utraty zdrowia Ubezpieczonego,
które zosta³y spowodowane zaistnia³ymi w okresie ubezpieczenia:
a) nieszczêœliwym wypadkiem,
b) nag³ym zachorowaniem,
c) nag³ym zaostrzeniem choroby przewlek³ej, przez które rozumie
siê nieoczekiwane nasilenie siê objawów, wymagaj¹cych natychmiastowej pomocy medycznej,
d) nag³ymi, niespodziewanymi powik³aniami ci¹¿y,
e) porodem, który nast¹pi³ co najmniej dwa miesi¹ce przed planowanym terminem porodu;
2) koszty niezbêdnej, doraŸnej pomocy stomatologicznej, której celem
jest usuniêcie Ÿród³a bólu.
2. Objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ zdarzeñ powsta³ych w czasie:
1) rekreacyjnego uprawiania narciarstwa i snowboardu oraz nurkowania z akwalungiem,
2) uprawiania speleologii oraz sportów wspinaczkowych, przez które
rozumie siê poruszanie siê po górach poza znakowanymi szlakami
turystycznymi w terenie wymagaj¹cym u¿ycia technik asekuracyjnych,
3) wyczynowego uprawiania sportu, przez które rozumie siê branie
czynnego udzia³u w regionalnych, krajowych lub wyczynowych zawodach i konkursach sportowych oraz w treningach do tych imprez,
4) wykonywania pracy, przez któr¹ rozumie siê wykonywanie przez
Ubezpieczonego jakichkolwiek czynnoœci zarobkowych, wymaga
op³acenia dodatkowej sk³adki i potwierdzenia rozszerzonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w polisie.
3. Z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia UNIQA TU S.A. pokrywa nastêpuj¹ce Koszty:

Art. 13
Co nale¿y zrobiæ w przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego
ubezpieczeniem?

4. Górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u wszystkich podanych wy¿ej kosztów, ³¹cznie przypadaj¹cych na ka¿d¹
z ubezpieczonych osób w okresie Ubezpieczenia, jest suma ubezpieczenia okreœlona w polisie dla ubezpieczenia kosztów leczenia.

1. Poza obowi¹zkami okreœlonymi w warunkach wspólnych dla wszystkich ubezpieczeñ, Ubezpieczony obowi¹zany jest:
1) staraæ siê niezw³ocznie uzyskaæ opiekê lekarsk¹ i podj¹æ leczenie korzystaj¹c w pierwszej kolejnoœci z publicznych zak³adów
s³u¿by zdrowia,
2) powiadomiæ UNIQA TU S.A. o skierowaniu do stacjonarnego
leczenia szpitalnego lub o koniecznoœci transportu Ubezpieczonego do Polski,
3) udzieliæ lub umo¿liwiæ UNIQA TU S.A. uzyskanie informacji niezbêdnych dla podjêcia decyzji o potwierdzeniu ochrony ubezpieczeniowej zagranicznej placówce opieki zdrowotnej lub
o zorganizowaniu odpowiedniego transportu; powy¿sza decyzjê wydaje UNIQA TU S.A. w oparciu o bezpoœrednie konsultacje lekarza zaufania UNIQA TU S.A. z lecz¹cymi lekarzami,
4) na zlecenie UNIQA TU S.A. poddaæ siê badaniom przeprowadzonym przez wskazanych lekarzy lub obserwacji klinicznej,
5) po powrocie do Polski przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orygina³y rachunków za leczenie oraz inne dokumenty dotycz¹ce leczenia,
zawieraj¹ce co najmniej nastêpuj¹ce dane: imiê, nazwisko, datê
urodzenia leczonej osoby, nazwê choroby, opis udzielonych œwiadczeñ medycznych, czas leczenia, nazwy przepisanych leków oraz
zapis potwierdzaj¹cy dokonanie zap³aty lub inny dokument stanowi¹cy potwierdzenie zap³aty nale¿noœci za leczenie, w przypadku gdy Ubezpieczony op³aci³ koszty leczenia we w³asnym
zakresie.

Art. 11
Jakie koszty nie s¹ objête ubezpieczeniem?

Rozdzia³ III
Ubezpieczenie kosztów nieoczekiwanej podró¿y powrotnej

Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. nie obejmuje:
1) kosztów przekraczaj¹cych zakres niezbêdny do przywrócenia Ubezpieczonemu stanu zdrowia umo¿liwiaj¹cego powrót do kraju,
2) kosztów leczenia, które nie przekraczaj¹ równowartoœci 60 PLN;
ograniczenie to nie dotyczy leczenia stomatologicznego,
3) kosztów leczenia chorób przewlek³ych, poza kosztami leczenia nag³ych zaostrzeñ tych chorób,
4) kosztów leczenia, jeœli w momencie zawierania umowy ubezpieczenia lub w momencie wyjazdu z kraju Ubezpieczony wiedzia³,
lub przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci móg³ siê dowiedzieæ, ¿e
istniej¹ przeciwwskazania lekarskie do odbycia podró¿y,
5) kosztów leczenia chorób, których leczenie za granic¹ by³o jedynym
lub jednym z powodów wyjazdu,
6) kosztów wykonania i napraw protez zêbowych oraz kosztów leczenia wykraczaj¹cych poza niezbêdn¹ pomoc stomatologiczn¹, maj¹c¹ na celu zlikwidowanie Ÿród³a bólu,
7) kosztów zakupu i naprawy œrodków pomocniczych (np. okularów,
aparatów s³uchowych, protez),
8) kosztów leczenia, zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i kosmetyki oraz ich nastêpstw, a tak¿e kosztów leczenia zwi¹zanych z medycyn¹ niekonwencjonaln¹,
9) kosztów poniesionych w nastêpstwie epidemii,
10)kosztów pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach oraz oœrodkach rehabilitacyjnych,
11) wydatków na specjalne od¿ywianie, nawet jeœli zosta³o zalecone
przez lekarza,
12) kosztów rozmów telefonicznych, za wyj¹tkiem po³¹czeñ telefonicznych z telefonem SOS wskazanym przez UNIQA TU S.A.,
13) kosztów szczepieñ profilaktycznych,
14) kosztów zwi¹zanych z przerywaniem ci¹¿y,
15)kosztów leczenia powsta³ych w zwi¹zku z braniem czynnego udzia³u
w regionalnych, krajowych lub miêdzynarodowych wyczynowych
zawodach i konkursach sportowych oraz w oficjalnych treningach
do tych imprez, chyba ¿e ryzyko to zosta³o objête rozszerzonym
zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Art. 14
Jakie koszty objête s¹ ubezpieczeniem?

Art. 12
W jakim zakresie udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa po zakoñczeniu okresuUbezpieczenia?
Je¿eli w dniu up³ywu okresu ubezpieczenia trwa stacjonarne leczenie
szpitalne Ubezpieczonego i z przyczyn medycznych nie mo¿e on byæ
przewieziony do Polski, odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. zostaje
przed³u¿ona a¿ do wyczerpania sumy ubezpieczenia okreœlonej
w polisie dla ubezpieczenia kosztów leczenia.

1. Ubezpieczenie obejmuje dodatkowe koszty wczeœniejszego lub
opóŸnionego powrotu Ubezpieczonego do Polski z imprezy turystycznej, spowodowanego przyczynami objêtymi ochron¹ ubezpieczeniow¹, jeœli transport w obie strony by³ uwzglêdniony
w umowie o œwiadczenie us³ugi turystycznej.
2. UNIQA TU S.A. pokrywa dodatkowe koszty podró¿y œrodkiem transportu okreœlonym w umowie o œwiadczenie us³ugi turystycznej najkrótsz¹ tras¹ do miejsca docelowego, maksymalnie do kwoty odpowiadaj¹cej kosztom podró¿y samolotem klas¹ turystyczn¹ lub
kolej¹ 2 klas¹ na tej trasie.
Art. 15
Jakie zdarzenia objête s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹?
Ubezpieczenie obejmuje koszty nieoczekiwanego powrotu Ubezpieczonego, jeœli Ubezpieczony musia³ wróciæ do Polski w terminie innym
ni¿ zaplanowany w umowie o œwiadczenie us³ugi turystycznej, wskutek nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) nag³e zachorowanie, nieszczêœliwy wypadek lub œmieræ osoby bliskiej Ubezpieczonego, nie bior¹cej udzia³u w zagranicznej podró¿y z Ubezpieczonym; za osoby bliskie uwa¿a siê: wspó³ma³¿onka,
konkubinê, konkubenta, rodzeñstwo, wstêpnych, zstêpnych, teœciów, ziêciów, synowe, ojczyma, macochê, pasierbów, przysposobionych i przysposabiaj¹cych,
2) wczeœniejszy lub opóŸniony powrót do Polski osoby podró¿uj¹cej
z Ubezpieczonym, jeœli jest ona równie¿ ubezpieczona w UNIQA
TU S.A. w ramach podró¿y zagranicznej, a koszty tego powrotnego
transportu UNIQA TU S.A. pokrywa z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia,
3) powa¿na szkoda w mieniu bêd¹cym w³asnoœci¹ Ubezpieczonego,
wymagaj¹ca jego bezwzglêdnej obecnoœci w miejscu zamieszkania w Polsce, spowodowana w³amaniem, po¿arem, huraganem,
powodzi¹, deszczem nawalnym, gradem, lawin¹, bezpoœrednim
uderzeniem pioruna, zapadaniem lub osuwaniem siê ziemi, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, wydostaniem siê wody
z urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych,
4) katastrofa naturalna, epidemia lub zamieszki wszelkiego rodzaju
w kraju bêd¹cym celem podró¿y, je¿eli zagro¿one jest ¿ycie lub
zdrowie Ubezpieczonego i z tego powodu nie bêdzie mo¿liwe
dalsze kontynuowanie podró¿y.
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Art. 16
Jakie zdarzenia nie s¹ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹?

Art. 20
Jaka jest wartoœæ ubezpieczeniowa baga¿u?

Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête zdarzenia, które zasz³y
w momencie rozpoczêcia podró¿y.

Wartoœci¹ ubezpieczeniow¹ przedmiotów wchodz¹cych w sk³ad baga¿u jest wartoœæ rzeczywista, rozumiana jako cena nabycia mienia
pomniejszona o wartoœæ zu¿ycia wynikaj¹c¹ z naturalnego zu¿ycia.

Art. 17
Co nale¿y zrobiæ w przypadku wyst¹pienia szkody?
1. Poza obowi¹zkami okreœlonymi w warunkach wspólnych dla wszystkich ubezpieczeñ, Ubezpieczony obowi¹zany jest przes³aæ do UNIQA
TU S.A. pisemne zg³oszenie szkody i przekazaæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) umowê uczestnictwa w imprezie turystycznej,
2) dokumenty potwierdzaj¹c¹ koniecznoœæ wczeœniejszego lub
póŸniejszego powrotu z imprezy turystycznej, tzn. dokumentacjê medyczn¹, zaœwiadczenie z policji potwierdzaj¹ce wyst¹pienie szkody w mieniu, zaœwiadczenie miejscowych w³adz
stwierdzaj¹ce wyst¹pienie zdarzeñ losowych,
3) potwierdzenia (np. rachunki, zaœwiadczenia itp.) dokumentuj¹ce poniesienie specjalnych kosztów podró¿y powrotnej przez
Ubezpieczonego oraz wysokoœæ tych kosztów.
Rozdzia³ IV
Ubezpieczenie baga¿u
Art. 18
Jakie rzeczy objête s¹ ubezpieczeniem?
1. Ubezpieczeniem objête s¹ rzeczy osobiste stanowi¹ce w³asnoœæ
Ubezpieczonego, wchodz¹ce w sk³ad jego baga¿u podró¿nego,
zabrane ze sob¹ w momencie rozpoczêcia podró¿y lub nabyte
w czasie podró¿y z nastêpuj¹cymi ograniczeniami:
1) sprzêt sportowy i œrodki transportu wszelkiego rodzaju ubezpieczone s¹ tylko podczas przewozu przez przedsiêbiorstwo
transportowe komunikacji publicznej,
2) przedmioty, których wartoœæ jednostkowa przekracza 500 PLN
oraz bi¿uteria i inne przedmioty: zawieraj¹ce elementy metali
szlachetnych lub wykonane z tych metali oraz kamieni szlachetnych lub pere³, sprzêt elektroniczny, sprzêt i akcesoria: audio
i video oraz fotograficzne, zegary i sprzêt optyczny, futra, telefony komórkowe ubezpieczone s¹ tylko wówczas, gdy:
a) znajduj¹ siê pod bezpoœredni¹ opiek¹ Ubezpieczonego lub
jego osób bliskich, lub
b) przekazane s¹ do przechowania przedsiêbiorstwu utrzymuj¹cemu zarobkowo hotel lub podobny zak³ad za dowodem przyjêcia do przechowania, lub
c) przechowywane s¹ w miejscu zakwaterowania w pomieszczeniu (z wy³¹czeniem namiotów), zamkniêtym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, do którego dostêp
ma wy³¹cznie Ubezpieczony, jego osoby bliskie lub inne
osoby uprawnione.
Art. 19
Jakie rzeczy nie s¹ objête ubezpieczeniem?
1. Z ochrony ubezpieczeniowej wy³¹czone jest nastêpuj¹ce mienie:
1) przedmioty wartoœciowe, o których mowa w Art. 18 ust. 1 pkt 2
niniejszego rozdzia³u, jeœli pozostawione zostan¹ w pojazdach
ka¿dego rodzaju bez wzglêdu na rodzaj zabezpieczenia tych
pojazdów,
2) gotówka, karty kredytowe i bankomatowe, banknoty, bilety,
kolekcje znaczków, akta i dokumenty wartoœciowe, metale szlachetne, kamienie szlachetne, towary handlowe, przedmioty
o wartoœci artystycznej lub emocjonalnej, narzêdzia i sprzêt
oraz instrumenty muzyczne s³u¿¹ce do wykonywania zawodu,
akcesoria motoryzacyjne, czêœci zamienne oraz broñ, sprzêt komputerowy, oprogramowanie i akcesoria komputerowe,
3) przedmioty pozostawione w pojazdach nie zamkniêtych na zamki
i w których nie za³¹czono innego, systemu zabezpieczenia pojazdu przed kradzie¿¹ i w³amaniem takich jak alarm lub immobilizer,
w które ten pojazd by³ wyposa¿ony,
4) przedmioty pozostawione: w pomieszczeniach nie zamkniêtych
na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, na ³odziach oraz
torby motocyklowe lub ich zawartoœæ, o ile torby te pozostawiono na motocyklu,
5) samochody, przyczepy kempingowe, ³odzie motorowe i ¿aglowe, deski surfingowe i akcesoria, motocykle, skutery, rowery
i statki lub urz¹dzenia powietrzne.
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Art. 21
Jakie zdarzenia objête s¹ ubezpieczeniem?
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powsta³e w wyniku
nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) jeœli mienie znajduje siê pod bezpoœredni¹ opiek¹ Ubezpieczonego lub jego osoby bliskiej, ubezpieczenie obejmuje szkody
powsta³e na skutek:
a) po¿aru, pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego,
b) rabunku;
2) jeœli za dowodem przyjêcia mienie zosta³o powierzone zawodowemu przewoŸnikowi lub oddane do przechowalni baga¿u,
ubezpieczenie obejmuje szkody powsta³e na skutek:
a) po¿aru, pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego,
b) rabunku,
c) kradzie¿y z w³amaniem,
d) zagubienia mienia powierzonego do przechowania oraz
e) koszty wynikaj¹ce z przekraczaj¹cego 12 godzin opóŸnienia dostawy baga¿u do miejsca zakwaterowania, opisane
w tabeli Art. 25 ust. 3;
3) jeœli mienie znajduje siê w miejscu zakwaterowania w pomieszczeniu, do którego dostêp ma wy³¹cznie Ubezpieczony i osoby
uprawnione, ubezpieczenie obejmuje szkody powsta³e na skutek:
a) po¿aru, pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego,
b) rabunku,
c) kradzie¿y z w³amaniem;
4) jeœli mienie przechowywane jest na, lub w pojazdach mechanicznych lub ³odziach, ubezpieczenie obejmuje szkody powsta³e na skutek:
a) katastrofy lub wypadku tego œrodka transportu,
b) rabunku,
c) kradzie¿y z w³amaniem.
2. Z tytu³u umowy ubezpieczenia, w granicach wartoœci ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. odpowiada tak¿e za szkody polegaj¹ce na
uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych przedmiotów w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w zwi¹zku ze zdarzeniami objêtymi ochron¹ ubezpieczeniow¹.
3. UNIQA TU S.A. odpowiada tak¿e za szkody powsta³e w przypadku, gdy w zwi¹zku ze zdarzeniami objêtymi ochron¹ ubezpieczeniow¹ Ubezpieczony lub osoba uprawniona byli pozbawieni mo¿liwoœci zaopiekowania siê ubezpieczonym mieniem.
Za osoby uprawnione, w rozumieniu niniejszych OWU, uznaje siê
osoby, które maj¹ dostêp do pomieszczenia, w którym znajduje siê
ubezpieczone mienie z racji wykonywania dozoru lub czynnoœci zwi¹zanych z utrzymaniem porz¹dku lub z racji obowi¹zuj¹cego prawa.
Art. 22
Jak musi byæ zabezpieczony pojazd w którym znajduje siê ubezpieczone mienie?
Szkoda w mieniu pozostawionym w pojeŸdzie, objêta jest ubezpieczeniem od kradzie¿y z w³amaniem. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkodê, je¿eli w³amanie do pojazdu mia³o miejsce
w godzinach od 6:00 do 21:00, chyba ¿e pojazd zaparkowano
na strze¿onym parkingu lub w dozorowanym stale gara¿u lub w gara¿u,
do którego dostêp ma wy³¹cznie Ubezpieczony, jego osoby bliskie
i osoby uprawnione.
Przepis ten stosuje siê odpowiednio do szkód w mieniu pozostawionym na ³odzi w zamkniêtym pomieszczeniu.
Art. 23
Jak nale¿y rozumieæ pojêcia u¿yte w niniejszych OWU?
1. Przez okreœlenia u¿yte w niniejszych OWU nale¿y rozumieæ:
1) po¿ar - ogieñ, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³
bez paleniska I rozszerzy³ siê o w³asnej sile; nie objête s¹ odpowiedzialnoœci¹ szkody powsta³e w wyniku przypalenia lub osmalenia, je¿eli nie by³o po¿aru oraz szkody powsta³e przez to, ¿e
ubezpieczone przedmioty poddano dzia³aniu ognia lub ciep³a
albo obróbce w innym celu np. Prasowanie, wêdzenie, gotowanie, suszenie, itp.,

2) piorun - bezpoœrednie przejœcie ³adunku atmosferycznego przez
ubezpieczone przedmioty; ubezpieczenie obejmuje szkody bêd¹ce bezpoœrednim nastêpstwem uderzenia pioruna,
3) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi z jednoczesnym
wyzwoleniem siê gazów, py³ów lub pary wywo³ane ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê; W odniesieniu do naczyñ ciœnieniowych
i innych tego typu zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby œciany naczyñ i zbiorników uleg³y zniszczeniu w takich rozmiarach, ¿e wskutek ujœcia gazów, py³ów lub
cieczy nast¹pi³o nag³e wyrównanie ciœnieñ; za szkody spowodowane wybuchem uwa¿a siê równie¿ szkody powsta³e wskutek implozji
polegaj¹cej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego
przez ciœnienie zewnêtrzne,
4) upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe l¹dowanie obiektu lataj¹cego wyprodukowanego przez cz³owieka,
a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo¿one go w nim ³adunku,
5) kradzie¿ z w³amaniem - zabór mienia z zamkniêtego pomieszczenia, pojazdu lub ³odzi do których dostêp ma wy³¹cznie Ubezpieczony, jego osoby bliskie lub osoby uprawnione, poprzez usuniêcie si³¹ zabezpieczenia lub wybicie szyby w oknie.
6) rabunek:
a) zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec
Ubezpieczonego b¹dŸ wobec osoby uprawnionej do przechowywania kluczy od zamków, albo groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy lub z doprowadzeniem tych osób do
nieprzytomnoœci, lub bezbronnoœci, albo
b) zabór mienia dokonany w ten sposób, ¿e sprawca z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groŸby u¿ycia przemocy doprowadzi³ do pomieszczenia objêtego ubezpieczeniem osobê maj¹c¹ klucz i zmusi³ j¹ do otworzenia tego pomieszczenia.
Art. 24
Jakie zdarzenia nie s¹ objête ubezpieczeniem?
1. Oprócz ograniczeñ wynikaj¹cych z warunków wspólnych dla wszystkich ubezpieczeñ, z ochrony wy³¹czone s¹ szkody wynik³e z:
1) nienale¿ytego opakowania lub niew³aœciwego sposobu przechowania tj. niezgodnego z zaleceniami producenta, instrukcj¹ obs³ugi,
2) wykorzystania mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem
3) naturalnych w³aœciwoœci ubezpieczonych rzeczy:
a) ich podatnoœci ma naturalne psucie siê,
b) wewnêtrznych awarii powsta³ych podczas u¿ytkowania,
c) normalnego zu¿ycia eksploatacyjnego.
Art. 25
Jakie odszkodowanie wyp³aca UNIQA TU S.A.?
1. Z zastrze¿eniem ograniczeñ podanych poni¿ej, nale¿ne odszkodowanie oblicza siê wg nastêpuj¹cych zasad:
1) w przypadku utraty, ca³kowitego zniszczenia lub uszkodzenia
w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym naprawê wyp³aca siê koszt nabycia mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbli¿onych
parametrach, nie wiêcej jednak ni¿ wartoœæ ubezpieczeniowa
mienia,
2) w przypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umo¿liwiaj¹cym naprawê wyp³aca siê koszty naprawy uszkodzonych rzeczy, nie wiêcej
jednak ni¿ wartoœæ ubezpieczeniowa mienia.
2. Górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci za wszystkie szkody ³¹cznie powsta³e w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia jest kwota
3 000 PLN.
3. Przy ustaleniu odszkodowania obowi¹zuj¹ dodatkowo nastêpuj¹ce
limity:

4. Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzglêdnia siê wartoœci kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej i emocjonalnej przedmiotu ubezpieczenia.
Art. 26
Co nale¿y zrobiæ w przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego
ubezpieczeniem?
Poza obowi¹zkami okreœlonymi w warunkach wspólnych dla wszystkich
ubezpieczeñ, Ubezpieczony obowi¹zany jest przes³aæ do UNIQA TU S.A.
pisemne zg³oszenie szkody i przekazaæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) umowê o œwiadczenie us³ug turystycznych lub przewóz,
2) wszelkie dokumenty potwierdzaj¹ce zasadnoœæ roszczeñ, np. rachunki za naprawê lub zakup, protokó³ policyjny, Cargo Damage
Report linii lotniczych, potwierdzenie zak³adu noclegowego, dowód przyjêcia do przechowania.
Rozdzia³ V
Ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
Art. 27
Jakie zdarzenia s¹ objête ubezpieczeniem?
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ nieszczêœliwe wypadki powsta³e w okresie ubezpieczenia.
2. Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê nag³e zdarzenie wywo³ane
przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego Ubezpieczony wbrew
swojej woli dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu lub zmar³.
3. Za nieszczêœliwy wypadek objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹ uwa¿a siê równie¿ zwichniêcie stawów, nadci¹gniêcie b¹dŸ zerwanie
miêœni, wi¹zade³ albo torebek stawowych stawów koñczyn lub
krêgos³upa powsta³e wskutek nadmiernego wysi³ku.
4. Za nieszczêœliwe wypadki nie uwa¿a siê zachorowañ, w tym równie¿ zara¿eñ chorobami zakaŸnymi, nawet jeœli powsta³y w zwi¹zku
ze zdarzeniem objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹, za wyj¹tkiem
sytuacji, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub b³ony œluzowej w czasie zdarzenia objêtego ubezpieczeniem Ubezpieczony
zosta³ zaka¿ony bakteriami tê¿ca lub wirusem wœcieklizny.
5. Ubezpieczeniem objête s¹ wypadki powsta³e w czasie podró¿y
samolotem, o ile Ubezpieczony nie kierowa³ samolotem i nie by³
cz³onkiem za³ogi.
6. Objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ zdarzeñ powsta³ych w czasie:
1) rekreacyjnego uprawiania narciarstwa i snowboardu,
2) uprawiania speleologii oraz sportów wspinaczkowych, przez
które rozumie siê poruszanie siê po górach poza znakowanymi
szlakami turystycznymi w terenie wymagaj¹cym u¿ycia technik
asekuracyjnych,
3) wyczynowego uprawiania sportu, przez które rozumie siê branie czynnego udzia³u w regionalnych, krajowych lub wyczynowych zawodach i konkursach sportowych oraz w treningach do
tych imprez,
4) wykonywania pracy, przez któr¹ rozumie siê wykonywanie przez
Ubezpieczonego jakichkolwiek czynnoœci zarobkowych, wymaga op³acenia dodatkowej sk³adki i potwierdzenia rozszerzenia
zakresu ochrony w polisie.
Art. 28
Jakie wystêpuj¹ ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej?
1. Trwa³e zaburzenia czynnoœci uk³adu nerwowego objête s¹ odpowiedzialnoœci¹ tylko wówczas, gdy powsta³y na skutek zdarzenia
objêtego ubezpieczeniem. W ka¿dym jednak razie ubezpieczenie
nie obejmuje chorób i zaburzeñ psychicznych oraz innych zak³óceñ
czynnoœci psychicznych, a tak¿e dolegliwoœci bólowych, nawet jeœli zwi¹zane s¹ ze zdarzeniem objêtym ubezpieczeniem.
2. Za przepukliny kr¹¿ka miêdzykrêgowego œwiadczenie wyp³acane
jest tylko wtedy, gdy s¹ one nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹ ubezpieczenia i wyst¹pi³y w krêgos³upie
bez zmian chorobowych przed wypadkiem.
3. Za przepukliny ka¿dego innego rodzaju œwiadczenie wyp³acane
jest tylko wtedy, gdy by³y nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku
i nie by³y uwarunkowane predyspozycjami Ubezpieczonego wrodzonymi lub nabytymi przed wypadkiem.
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4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête uszkodzenia cia³a powsta³e
w nastêpstwie operacji lub innych zabiegów leczniczych, jakie
Ubezpieczony przeprowadzi³ na swoim ciele, lub których przeprowadzenie zleci³, o ile powodem wykonania tych zabiegów lub operacji nie by³ nieszczêœliwy wypadek. Je¿eli zabiegi te i operacje
by³y stosowane w nastêpstwie wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, to zapis ten nie ma zastosowania.
Art. 29
Co nale¿y zrobiæ w przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego
ubezpieczeniem?
1. Poza obowi¹zkami okreœlonymi w warunkach wspólnych dla wszystkich ubezpieczeñ, Ubezpieczony obowi¹zany jest:
1) staraæ siê niezw³ocznie uzyskaæ opiekê lekarsk¹ i podj¹æ leczenie
maj¹ce na celu z³agodzenie i zmniejszenie skutków wypadku,
2) na zlecenie UNIQA TU S.A. poddaæ siê badaniom lekarskim przeprowadzonym przez lekarzy wskazanych przez UNIQA TU S.A.
Art. 30
Jakie œwiadczenia przys³uguj¹ osobom objêtym ubezpieczeniem?
1. Z tytu³u ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków UNIQA
TU S.A. wyp³aca nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1) z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia okreœlonej w polisie za ka¿dy 1% trwa³ego uszczerbku
na zdrowiu,
2) z tytu³u œmierci Ubezpieczonego, je¿eli zgon nast¹pi³ w ci¹gu
1 roku od daty wypadku - 50% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w polisie,
3) z tytu³u refundacji kosztu nabycia protez lub specjalnych œrodków pomocniczych - poniesione koszty nabycia protezy lub specjalnych œrodków pomocniczych na podstawie przed³o¿onych
rachunków, do 20% sumy ubezpieczenia okreœlonej w polisie,
4) z tytu³u refundacji kosztu przeszkolenia zawodowego inwalidów - poniesione koszty przeszkolenia, na podstawie przed³o¿onych rachunków, do 20% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w polisie.

nia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu proporcjonalnie do ich udzia³u
w nastêpstwach nieszczêœliwego wypadku.
8. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu winien byæ ustalony
w okresie 12 miesiêcy od daty zdarzenia objêtego ubezpieczeniem.
9. Je¿eli z powodu trwaj¹cego leczenia lub rehabilitacji stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie jest mo¿liwy do jednoznacznego
okreœlenia w ci¹gu 12 miesiêcy od daty zdarzenia objêtego ubezpieczeniem, zarówno Ubezpieczonemu jak i UNIQA TU S.A. przys³uguje prawo do sprawdzania przez lekarza orzecznika UNIQA
TU S.A. raz do roku, przez okres 4 lat od daty wypadku aktualnego
stanu zdrowia Ubezpieczonego i mo¿liwoœci jednoznacznego ustalenia stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu wed³ug zasad okreœlonych w niniejszym rozdziale warunków ubezpieczenia.
10. Je¿eli z powodu trwaj¹cego leczenia lub rehabilitacji jednoznaczne ustalenie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w trybie
okreœlonym w ust. 9 nie by³o mo¿liwe, uprawnienie do œwiadczenia stwierdza siê na podstawie stopnia trwa³ego uszczerbku na
zdrowiu ustalonego na dzieñ up³ywu 4 roku od daty zdarzenia
objêtego ubezpieczeniem.
11. Je¿eli Ubezpieczony zmar³ przed jednoznacznym ustaleniem stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, a œmieræ nie by³a nastêpstwem tego wypadku, UNIQA TU S.A. wyp³aca osobie uprawnionej nale¿ne œwiadczenie w wysokoœci odpowiadaj¹cej stopniowi
uszczerbku na zdrowiu przewidywanemu na dzieñ up³ywu 4 roku
od daty zdarzenia objêtego ubezpieczeniem.
12. Je¿eli Ubezpieczony otrzyma³ œwiadczenie z tytu³u trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu, a nastêpnie zmar³ w nastêpstwie tego
nieszczêœliwego wypadku w okresie roku od jego wyst¹pienia,
œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca siê osobie uprawnionej
w wysokoœci ró¿nicy miêdzy œwiadczeniem z tytu³u œmierci a wyp³aconym œwiadczeniem z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu.

2. Ubezpieczenie mo¿na zawrzeæ na sumê ubezpieczenia w wysokoœci
10 000 PLN albo 20 000 PLN, wed³ug wyboru Ubezpieczaj¹cego.

Rozdzia³ VI
Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej osób fizycznych w ¿yciu
prywatnym

Art. 31
Jak siê ustala stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu?

Art. 32
W jakich okolicznoœciach dzia³a ochrona ubezpieczeniowa?

1. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu jest okreœlany przez lekarzy wskazanych przez UNIQA TU S.A. w oparciu o „Tabelê oceny
procentowej trwa³ego uszczerbku na zdrowiu UNIQA TU S.A.
i UNIQA TU na ¯ycie S.A.” na podstawie indywidualnej oceny naruszenia sprawnoœci organizmu z medycznego punktu widzenia.

1. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody w mieniu lub na osobie spe³niaj¹ce ³¹cznie n/w warunki:
1) do których naprawienia zobowi¹zany jest Ubezpieczony na mocy
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
2) powsta³e w wyniku zdarzeñ, które powsta³y w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
3) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim czynem
niedozwolonym,
4) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego wskutek wykonywania n/w
czynnoœci tj:
a) posiadania i u¿ytkowania rowerów,
b) rekreacyjnego uprawiania sportu, za wyj¹tkiem polowania;
przy czym za rekreacyjne uprawianie sportu uwa¿a siê takie, które nie jest podejmowane w drodze rywalizacji dla
uzyskania maksymalnych wyników sportowych, ani w celach
zarobkowych, a jedynie dla wypoczynku lub odnowy si³ psychofizycznych oraz nie zwi¹zane z uczestnictwem w regionalnych, krajowych lub miêdzynarodowych wyczynowych
zawodach i konkursach sportowych oraz oficjalnych treningach do tych imprez,
c) korzystania z okazjonalnie wypo¿yczanych ¿aglówek, rowerów wodnych, kajaków, ³odzi wios³owych, desek surfingowych z ¿aglem i bez ¿agla, pontonów,
d) u¿ytkowania pomieszczeñ mieszkalnych lub innych pomieszczeñ wynajmowanych do celów prywatnych w budynkach,
o ile okres najmu nie przekracza jednego miesi¹ca,
e) innych czynnoœci ¿ycia prywatnego wykonywanych przez
Ubezpieczonego w czasie podró¿y zagranicznej, za wyj¹tkiem szkód powsta³ych w zwi¹zku z prowadzeniem jakiejkolwiek dzia³alnoœci zarobkowej lub zawodowej.

2. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakoñczeniu leczenia i rehabilitacji.
3. Przy ustalaniu stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze
siê pod uwagê rodzaju pracy lub czynnoœci wykonywanych przez
Ubezpieczonego.
4. Je¿eli w wyniku tego samego nieszczêœliwego wypadku dosz³o do
upoœledzenia wielu funkcji fizycznych lub psychicznych organizmu,
to stopnie trwa³ego uszczerbku na zdrowiu za ka¿de z tych upoœledzeñ podlegaj¹ sumowaniu, jednak ³¹czny stopieñ trwa³ego
uszczerbku nie mo¿e przekroczyæ 100%.
5. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu koñczyny stopnie trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu za ka¿de z tych uszkodzeñ podlegaj¹ sumowaniu, jednak ³¹czny stopieñ trwa³ego uszczerbku nie mo¿e przekroczyæ stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu za utratê uszkodzonej czêœci koñczyny.
6. Je¿eli w wyniku nieszczêœliwego wypadku nast¹pi³o pogorszenie
funkcji fizycznych lub psychicznych organizmu upoœledzonych przed
wypadkiem, to stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu okreœla
siê jako ró¿nicê miêdzy stopniem stwierdzonym po wypadku
a stopniem istniej¹cym przed wypadkiem.
7. Je¿eli istniej¹ce przed nieszczêœliwym wypadkiem choroby lub inwalidztwo spowodowa³y, ¿e nastêpstwa nieszczêœliwego wypadku s¹ wiêksze o co najmniej 25%, ni¿ by³yby u osoby nie obci¹¿onej
tak¹ chorob¹ lub inwalidztwem, to nastêpuje zmniejszenie stop6

2. Przez szkody na osobie rozumie siê szkody, których nastêpstwem
jest œmieræ, uszkodzenie cia³a lub rozstrój zdrowia.

3. Przez szkody w mieniu rozumie siê szkody polegaj¹ce na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.
4. W ramach sumy ubezpieczenia pokrywane s¹ równie¿:
a) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê
bezskuteczne,
b) niezbêdne koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego prowadzonego za zgod¹ UNIQA TU S.A. w zwi¹zku ze zg³oszonymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi, w tym tak¿e koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych z tytu³u uczestniczenia w procesie cywilnym;
koszty te bêd¹ pokrywane do wysokoœci stawek minimalnych
okreœlonych w przepisach reguluj¹cych wysokoœæ op³at za czynnoœci adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru
sprawiedliwoœci.
Art. 33
Jakie limity obowi¹zuj¹ w ubezpieczeniu?
1. Górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A jest kwota
100 000 PLN.
2. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej obowi¹zuj¹ tak¿e
nastêpuj¹ce limity:

18)wynik³e z oddzia³ywania energii j¹drowej, ska¿enia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
19)powsta³e poœrednio i bezpoœrednio z emisji, wycieku lub innej
formy przedostania siê do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
20)za które przys³uguje odszkodowanie z tytu³u innych ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej, których obowi¹zek zawarcia
wynika z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa,
21) jeœli ³¹czne odszkodowanie przys³uguj¹ce osobie poszkodowanej nie przekracza 200 PLN,
22)wyrz¹dzone po spo¿yciu alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw lub innych substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem,
23)w przedmiotach wartoœciowych, przy czym za przedmioty wartoœciowe uwa¿a siê przedmioty o wartoœci naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej, a tak¿e krajowe i zagraniczne znaki pieniê¿ne, czeki, weksle i inne papiery wartoœciowe
oraz dokumenty zastêpuj¹ce w obrocie gotówkê, bilety komunikacyjne, ¿etony, losy loteryjne, banderole, znaki akcyzy, kosztownoœci, w tym kamienie szlachetne, per³y, bi¿uteria, metale
szlachetne oraz wyroby z tych metali,
24)bêd¹ce grzywnami, karami administracyjnymi, s¹dowymi oraz
innymi karami o charakterze pieniê¿nym na³o¿onych na osoby
objête ochron¹ ubezpieczeniow¹, a tak¿e bêd¹ce szkodami
polegaj¹cych na wyst¹pieniu czystych strat finansowych nie
zwi¹zanych ze szkod¹ osobow¹ lub rzeczow¹,
25) wynik³e z niewykonania lub nale¿ytego wykonania zobowi¹zañ
umownych,
26)powsta³e wskutek posiadania lub u¿ytkowania:
a) statków lub urz¹dzeñ powietrznych,
b) wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych i sprzêtu p³ywaj¹cego, z zastrze¿eniem Art. 32 ust. 1 pkt 4 a i c.
Rozdzia³ VII
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu
Art. 35
Jakie koszty objête s¹ ubezpieczeniem?

Art. 34
Jakie zdarzenia nie s¹ objête ubezpieczeniem?
1. UNIQA TU S.A nie odpowiada za szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie lub wynikaj¹ce z ra¿¹cego niedbalstwa
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,
2) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) wyrz¹dzone osobom wykonuj¹cym czynnoœci na rzecz osób objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ bez wzglêdu na charakter
prawny wi¹¿¹cej ich umowy, chyba ¿e szkody nie maj¹ zwi¹zku
z wykonywaniem tych czynnoœci,
4) zwi¹zane z zaci¹ganiem kredytów, udzieleniem gwarancji kredytowych i porêczeñ,
5) w postaci utraconych korzyœci, za wyj¹tkiem œwiadczeñ okresowych bêd¹cych skutkiem szkód na osobie wynikaj¹cych z czynów niedozwolonych,
6) zwi¹zane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków
towarowych i nazw fabrycznych,
7) spowodowane naruszeniem dóbr osobistych,
8) spowodowane naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
9) wynik³e z przeniesienia chorób zakaŸnych, o których istnieniu
osoby objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ wiedzia³y lub przy nale¿ytej starannoœci mog³y siê dowiedzieæ,
10)powsta³e w nastêpstwie udzia³u osób objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ w dzia³aniach wojennych, zamieszkach spo³ecznych, rozruchach, strajkach, lokautach,
11)powsta³e w zwi¹zku z posiadaniem nieruchomoœci,
12)bêd¹ce skutkiem zu¿ycia rzeczy,
13) powsta³e w mieniu, z którego osoby objête ubezpieczeniem
korzysta³y na podstawie umowy najmu, dzier¿awy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego nie przenosz¹cego prawo w³asnoœci,
14) wyrz¹dzone w œrodowisku naturalnym,
15)powsta³e wskutek uprawiania sportów wyczynowych, powietrznych, motorowych lub myœlistwa, za wyj¹tkiem przypadków
okreœlonych w Art. 32 ust. 1 pkt 4b,
16)wyrz¹dzone przez psy rasy agresywnej w rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych,
17)wynik³e z powolnego dzia³ania ha³asu, wibracji, ciep³a, wody,
zagrzybienia lub innych podobnych czynników,

1. Ubezpieczeniem objête s¹ dodatkowe koszty dojazdu Ubezpieczonego do zaplanowanego miejsca wypoczynku, je¿eli z przyczyn
objêtych ochron¹ Ubezpieczeniow¹ Ubezpieczony nie przyby³ do
miejsca wyjazdu lub odlotu samolotem w czasie niezbêdnym dla
podjêcia podró¿y.
2. UNIQA TU S.A. pokrywa dodatkowe koszty dojazdu œrodkiem transportu okreœlonym w umowie o œwiadczenie us³ugi turystycznej najkrótsz¹ tras¹ do miejsca docelowego, w kwocie odpowiadaj¹cej
kosztom podró¿y samolotem klas¹ turystyczn¹ lub kolej¹ 2 klas¹ na
tej trasie, do wysokoœci nie wy¿szej ni¿ 5 000 PLN.
Art. 36
Jakie zdarzenia objête s¹ ubezpieczeniem?
1. UNIQA TU S.A. pokrywa koszty dodatkowego dojazdu, jeœli Ubezpieczony nie móg³ odbyæ zaplanowanej podró¿y na skutek opóŸnionego przybycia do miejsca odjazdu lub odlotu samolotem spowodowanego przez:
1) opóŸnione przybycie wykonawcy us³ugi transportowej do miejsca odjazdu lub odlotu w Polsce, pod warunkiem, ¿e przewoŸnik jad¹c zgodnie z rozk³adem jazdy, móg³ przybyæ na lotnisko
lub miejsce rozpoczêcia dalszej czêœci podró¿y w czasie wymaganym przez warunki okreœlone dla dalszej podró¿y,
2) wypadek (kolizjê) samochodu osobowego, którym Ubezpieczony podró¿owa³ do miejsca odjazdu lub odlotu samolotem pod
warunkiem rozpoczêcia podró¿y tym samochodem w czasie, który pozwoli³by dotrzeæ Ubezpieczonemu na miejsce odjazdu lub
odlotu w czasie wymaganym przez warunki okreœlone dla dalszej podró¿y.
Art. 37
Jakie zdarzenia nie s¹ objête ubezpieczeniem?
1. Oprócz ograniczeñ wynikaj¹cych z warunków wspólnych dla wszystkich ubezpieczeñ, ochrona ubezpieczeniowa nie obowi¹zuje w przypadku, gdy zdarzenie powsta³o wskutek niekorzystnych warunków
komunikacyjnych lub atmosferycznych, nawet jeœli by³y nieprzewidziane.
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Art. 38
Co nale¿y zrobiæ w przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego
ubezpieczeniem?

Art. 42
Co nale¿y zrobiæ w przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego
ubezpieczeniem?

1. Poza obowi¹zkami okreœlonymi w warunkach wspólnych dla wszystkich
ubezpieczeñ, Ubezpieczony obowi¹zany jest dostarczyæ do UNIQA
TU S.A. pisemne zg³oszenie szkody i nastêpuj¹ce dokumenty:
1) niewykorzystany bilet do miejsca wypoczynku,
2) ponownie wykupiony bilet do miejsca wypoczynku,
3) pisemne potwierdzenie wykonawcy us³ugi transportowej odpowiedzialnego za terminowy transport, okreœlaj¹ce przyczyny
opóŸnienia, które spowodowa³o dodatkowe koszty dojazdu,
4) inne dokumenty potwierdzaj¹ce wyst¹pienie zdarzenia objêtego ochron¹ Ubezpieczeniow¹.

1. Poza obowi¹zkami okreœlonymi w warunkach wspólnych dla wszystkich ubezpieczeñ, Ubezpieczony obowi¹zany jest:
1) niezw³ocznie po wyst¹pienia okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹cych
uczestniczenie w zarezerwowanej podró¿y poinformowaæ organizatora zarezerwowanej podró¿y o wyst¹pieniu tych okolicznoœci,
2) udzieliæ UNIQA TU S.A. wszystkich informacji koniecznych do
uzasadnienia prawa do odszkodowania i udostêpniæ na swój
koszt wszystkie wymagane materia³y dowodowe,
3) wraz z pisemnym zg³oszeniem szkody przes³aæ UNIQA TU S.A.
nastêpuj¹ce dokumenty:
a) umowê podró¿y wraz z rachunkiem potwierdzaj¹cym dokonane na poczet tej umowy wp³aty,
b) rachunek kosztów odst¹pienia,
c) szczegó³owe zaœwiadczenie lekarskie z diagnoz¹ i wskazaniem pocz¹tku choroby,
d) akt zgonu bêd¹cego przyczyn¹ odst¹pienia od podró¿y,
e) inne dokumenty potwierdzaj¹ce wyst¹pienie ubezpieczonego zdarzenia, np. pozew rozwodowy, decyzja o powo³aniu, itd.

Rozdzia³ VIII
Ubezpieczenie kosztów odst¹pienia od podró¿y
Art. 39
Co jest ubezpieczone?
1. Ubezpieczenie obejmuje koszty odst¹pienia przez Ubezpieczonego
od umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych lub umowy o przewóz,
zawartej przez Ubezpieczonego z organizatorem imprezy lub z przewoŸnikiem, okreœlone w tej Umowie.
2. Górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z umowy ubezpieczenia z tytu³u wszystkich kosztów odst¹pienia od podró¿y jest
zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego i wskazana w polisie suma
ubezpieczenia.
Art. 40
Jakie zdarzenia s¹ ubezpieczone?
1. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy nastêpuj¹cych zdarzeñ uniemo¿liwiaj¹cych Ubezpieczonemu uczestniczenie w zaplanowanej
podró¿y:
1) stwierdzone przez lekarza przeciwwskazania do uczestniczenia w zaplanowanej podró¿y, wynikaj¹ce ze stanu zdrowia Ubezpieczonego, a powsta³e w nastêpstwie ciê¿kiego zachorowania, powa¿nego wypadku, nasilenia dolegliwoœci zdrowotnych
istniej¹cych w momencie zawierania ubezpieczenia lub rezerwacji uczestnictwa w imprezie turystycznej,
2) ci¹¿a Ubezpieczonej,
3) reakcja alergiczna Ubezpieczonego na szczepienia obowi¹zkowe na trasie podró¿y,
4) nieoczekiwane wypowiedzenie przez pracodawcê umowy
o pracê z Ubezpieczonym,
5) nieoczekiwane powo³anie Ubezpieczonego do zasadniczej s³u¿by wojskowej lub na æwiczenia wojskowe na czas zarezerwowanej podró¿y,
6) wniesienie sprawy rozwodowej przez ma³¿onka Ubezpieczonego,
7) nieodzowna obecnoœæ Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w zwi¹zku z ciê¿kim naruszeniem w³asnoœci Ubezpieczonego, na skutek kradzie¿y z w³amaniem, a tak¿e na skutek uszkodzenia lub zniszczenia mienia w wyniku po¿aru, huraganu lub
powodzi,
8) je¿eli Ubezpieczony nie zda egzaminu maturalnego przypadaj¹cego bezpoœrednio przed zarezerwowan¹ podró¿¹,
9) nag³a ciê¿ka choroba, ciê¿ki wypadek lub œmieræ jednej z nastêpuj¹cych osób bliskich Ubezpieczonego: wspó³ma³¿onka,
konkubiny, konkubenta, rodzeñstwa, wstêpnych, zstêpnych,
teœciów, ziêciów, synowych, ojczyma, macochy, pasierbów,
przysposobionych i przysposabiaj¹cych.
Art. 41
Jakie zdarzenia nie s¹ objête ubezpieczeniem?
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci, jeœli:
1) okolicznoœæ powoduj¹ca koniecznoœæ odst¹pienia od umowy
o œwiadczenie us³ugi turystycznej wystêpowa³a lub by³a do
przewidzenia przez Ubezpieczonego w momencie zawarcia
Ubezpieczenia lub w momencie rezerwacji,
2) stron¹ odstêpuj¹c¹ od umowy o us³ugê turystyczn¹ by³ organizator podró¿y.
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Art. 43
Jakie odszkodowanie wyp³aca UNIQA TU S.A.?
W przypadku wyst¹pienia ubezpieczonego zdarzenia UNIQA TU S.A.
wyp³aca odszkodowanie w wysokoœci kosztów odst¹pienia okreœlonych umow¹ o œwiadczenie us³ug turystycznych lub umow¹ o przewóz,
nie wiêcej jednak ni¿ suma ubezpieczenia okreœlona w polisie.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
Art. 44
Roszczenia regresowe
1. Z dniem zap³aty odszkodowania przez UNIQA TU S.A. roszczenie
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do
wysokoœci zap³aconego odszkodowania.
2. Nie przechodz¹ na UNIQA TU S.A. roszczenia Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
chyba ¿e sprawca wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie.
3. Ubezpieczony ma obowi¹zek udzieliæ UNIQA TU S.A. wszelkiej
pomocy przy dochodzeniu roszczeñ, o których mowa w Art. 44
ust. 1, dostarczaj¹c dokumenty i informacje niezbêdne do skutecznego ich dochodzenia.
4. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub
w czêœci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony, bez zgody UNIQA
TU S.A., zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób
odpowiedzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie
roszczenia zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA
TU S.A. mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.
Art. 45
Zawiadomienia i oœwiadczenia
1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia Powinny byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem przyjêcia lub przes³ane listem Poleconym pod rygorem niewa¿noœci.
Art. 46
Skargi i za¿alenia
1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA TU 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 S.A.

2. Zarz¹d UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zany rozpatrzyæ skargê bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty
jej wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie
za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Art. 47
Warunki dodatkowe
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ przyjête w umowie
ubezpieczenia Warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych
w niniejszych ogólnych warunkach Ubezpieczenia.

Art. 48
Inne podstawy umowy
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 187/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku i maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2008 roku.
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