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Art. 1 W jaki sposób zawiera siê umowê ubezpieczenia dodatkowego?
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych
OWUD zawierana jest tylko i wy³¹cznie wraz z umow¹ podstawow¹. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e byæ zawarta:
1) w chwili zawierania umowy podstawowej,
2 ) w ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy od pocz¹tku ubezpieczenia zawartego w wariancie podstawowym pod warunkiem uzupe³nienia sk³adek,
3 ) w ka¿d¹ rocznicê zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim dokumentów podpisanych i z³o¿onych przez Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego.
3. Tryb i procedurê zawarcia umowy dodatkowej i wystawienia polisy
okreœlaj¹ OWU umowy podstawowej - opisanej szczegó³owo we
wniosku i polisie.
Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa z tytu³u umowy podstawowej zostaje na
podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o zdefiniowane poni¿ej ryzyka wymienionych ciê¿kich zachorowañ oraz przypadku ca³kowitej
niezdolnoœci Ubezpieczonego do pracy zarobkowej.
1. Zawa³ serca
Martwica czêœci miêœnia sercowego w nastêpstwie nag³ego zatkania œwiat³a jednej lub kilku têtnic wieñcowych. Diagnoza powinna
w dokumentacji zawieraæ opis typowych bólów w klatce piersiowej, wyników badañ laboratoryjnych specyficznych dla miêœnia
sercowego odbiegaj¹cych od wartoœci prawid³owych (np. CPK,
CKMB) i ich typowej ewolucji w czasie oraz charakterystycznych
dla ostrego zawa³u serca zmian EKG.
Ochrona ubezpieczeniowa nie wystêpuje dla niemych zawa³ów
serca. Przez niemy zawa³ serca rozumieæ nale¿y taki zawa³ serca,
w przebiegu którego brak by³o typowych dolegliwoœci bólowych,
a diagnozê postawiono w oparciu o wskazuj¹cy na przebycie zawa³u serca zapis EKG lub wynik innego badania diagnostycznego,
bez potwierdzenia w charakterystycznych dla ostrego zawa³u
serca wynikach badañ laboratoryjnych i ich typowej ewolucji
w czasie.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia ustalenia diagnozy
przez specjalistyczny oddzia³ kardiologiczny lub lekarza kardiologa.
2. Operacja bypass
Przeprowadzenie chirurgicznego zabiegu na otwartym sercu,
w trakcie którego omija siê zwê¿enie lub zatkanie dwóch lub kilku
naczyñ wieñcowych serca u osób z objawami choroby wieñcowej
przy pomocy implantów bypass. Dla metod zabiegowych nie przeprowadzanych na otwartym sercu, jak np. angioplastyka (np. balonikowanie), zabieg laserowy lub innych metod nieoperacyjnych
ochrona ubezpieczeniowa nie obowi¹zuje.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia wykonanej operacji.
3. Nowotwór
Choroba, której objawem jest obecnoœæ patologicznych komórek,
które rozprzestrzeniaj¹ siê w sposób niekontrolowany i naciekaj¹
zdrowe tkanki, a tak¿e daj¹ przerzuty. Ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje z³oœliwe czerniaki skóry, bia³aczkê i wszystkie z³oœliwe
nowotwory systemu limfatycznego z wyj¹tkiem choroby Hodgkina
(ziarnicy z³oœliwej) w 1 okresie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obowi¹zuje w przypadku wyst¹pienia nowotworów ³agodnych, wszystkich nowotworów skóry (z wyj¹tkiem z³oœliwego czerniaka), nowotworów je¿eli wystêpuje
przy tym zaka¿enie jakiegokolwiek typu HIV, nieinwazyjnych i bardzo wczesnych stadiów nowotworowych (tzw. Carcinoma in situ)
i odizolowanych ³agodnych guzów w gruczole mlecznym.
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Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia postawienia diagnozy przez specjalistyczn¹ klinikê lub lekarza specjalistê, na podstawie badania histopatologicznego i przyporz¹dkowania zachorowania do miêdzynarodowej klasyfikacji nowotworów (TNM).
4. Udar mózgu
Udar mózgu, który powsta³ w nastêpstwie krwawienia wewn¹trzmózgowego albo zakrzepu lub zatoru, który zatka³ naczynie mózgowe. Udar mózgu musi prowadziæ do nag³ego wyst¹pienia
trwa³ych i nieodwracalnych objawów ogniskowego uszkodzenia
mózgu, które utrzymuj¹ siê powy¿ej 12 tygodni.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje wraz z postawieniem diagnozy przez specjalistyczny oddzia³ neurologiczny
lub lekarza neurologa. Diagnoza mo¿e byæ postawiona najwczeœniej po 12 tygodniach po wyst¹pieniu udaru.
5. Niewydolnoœæ nerek
Nieodwracalne i równoczesne ustanie funkcji obydwu nerek (niewydolnoœæ nerek), wymagaj¹ce sta³ej dializy lub przeszczepu nerki.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia rozpoczêcia regularnej dializoterapii lub od dnia dokonania przeszczepu nerki.
6. Przeszczep narz¹dów
Konieczne z medycznego punktu widzenia przeszczepienie jednego z nastêpuj¹cych narz¹dów: serca, p³uc, w¹troby, trzustki, jednej
nerki lub szpiku kostnego do organizmu ubezpieczonego.
Przeszczepem serca jest równie¿ wszczepienie sztucznego serca.
Prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego powstaje z up³ywem
30 dnia ¿ycia Ubezpieczonego licz¹c od dnia dokonania przeszczepu narz¹du .
7. Pora¿enia (paraplegia i tetraplegia)
Ca³kowite i nieodwracalne pora¿enie obydwu koñczyn dolnych lub
obydwu koñczyn górnych lub wszystkich koñczyn równoczeœnie brakiem przewodzenia nerwowego w rdzeniu krêgowym.
Prawo do œwiadczenia powstaje wraz z postawieniem diagnozy
przez specjalistyczny oddzia³ neurologiczny oddzia³ lub lekarza
neurologa. Diagnoza mo¿e byæ postawiona najwczeœniej po 12
tygodniach po wyst¹pieniu udaru.
8. Ca³kowita utrata wzroku
Ca³kowita i nieodwracalna utrata wzroku w obydwu oczach, która
powsta³a w nastêpstwie niespodziewanej choroby lub wypadku.
Œlepota powinna byæ potwierdzona wynikami odpowiednich badañ oftalmologicznych i trwaæ nieprzerwanie przynajmniej 6 tygodni.
9. Ca³kowita niezdolnoœæ do pracy zarobkowej
Ca³kowita niezdolnoœæ do pracy zarobkowej wystêpuje wówczas,
gdy ubezpieczony wskutek choroby, uszkodzenia cia³a lub zaniku
si³ witalnych, przewidywalnie bêdzie trwale niezdolny do pracy
i zarobkowania. Ca³kowita niezdolnoœæ do pracy zarobkowej musi
nast¹piæ u mê¿czyzn przed ukoñczeniem 60 roku ¿ycia (u kobiet
przed ukoñczeniem 55 roku ¿ycia) i trwaæ nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesiêcy. Umowa ubezpieczenia musi obowi¹zywaæ, a¿
do nast¹pienia ca³kowitej niezdolnoœci do pracy zarobkowej przez
co najmniej 12 miesiêcy, chyba, ¿e ca³kowita niezdolnoœæ do pracy
zarobkowej wywo³ana zosta³a nieszczêœliwym wypadkiem maj¹cym miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej wynikaj¹cej
z niniejszej umowy dodatkowej lub jego nastêpstwami.
1) Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê nag³e zdarzenie, wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale¿nie od swojej woli, dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu.
Ubezpieczeniem objête s¹ nieszczêœliwe wypadki powsta³e
w czasie podró¿y samolotem, o ile Ubezpieczony nie kierowa³
samolotem i nie by³ cz³onkiem za³ogi.
2 ) Ca³kowita niezdolnoœæ do pracy zarobkowej w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub jego nastêpstw – jest to ca³kowita
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niezdolnoœæ do pracy zarobkowej, która nast¹pi³a przed up³ywem 24 miesiêcy od daty nieszczêœliwego wypadku i stwierdzono zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy nieszczêœliwym wypadkiema t¹ niezdolnoœci¹.
Art. 3 Jakie œwiadczenia ubezpieczeniowe przys³uguj¹?
1. W przypadku powstania pierwszego roszczenia o œwiadczenie, tj.
udokumentowanego ciê¿kiego zachorowania lub ca³kowitej niezdolnoœci do pracy zarobkowej, UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca
Ubezpieczonemu sumê ubezpieczenia uzgodnion¹ dla umowy ubezpieczenia dodatkowego i szczegó³owo okreœlon¹ na polisie.
2. Z chwil¹ wyp³aty œwiadczenia nastêpuje automatyczne rozwi¹zanie umowy zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego.
3. W ka¿dym przypadku œwiadczenie ograniczone jest wy³¹cznie do
wysokoœci sumy ubezpieczenia opisanej w ust.1.
4. Dodatkowo, pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu powstaniu prawa do œwiadczenia o którym mowa
w ust.1, UNIQA TU na ¯ycie S.A. przejmuje od Ubezpieczaj¹cego
op³acanie sk³adki wynikaj¹cej z umowy zawartej w wariancie
podstawowym oraz z zawartych - przed dniem wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego - umów dodatkowych, dla których
UNIQA TU na ¯ycie S.A. przewiduje tego rodzaju œwiadczenie.
Okres umowy, w którym UNIQA TU na ¯ycie S.A. op³aca sk³adkê
trwa do jej zakoñczenia, najd³u¿ej jednak do koñca roku ubezpieczenia, w którym osoba ubezpieczona koñczy 65 rok ¿ycia.
5. W zwi¹zku z przejêciem op³acania sk³adki UNIQA TU na ¯ycie S.A.
zwraca Ubezpieczaj¹cemu czêœæ wp³aconej sk³adki za okres nastêpuj¹cy po terminie przewidzianym w ust.4.
6. Zwolnienie z op³acania sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego nie dotyczy ewentualnych sk³adek dodatkowych zwi¹zanych z wyp³at¹ zaliczkow¹ na poczet przysz³ego œwiadczenia.
Art. 4 Jakich zdarzeñ nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci, je¿eli ciê¿kie
zachorowanie rozpoczê³o siê w pierwszych 6 miesi¹cach trwania umowy ubezpieczenia, a ca³kowita niezdolnoœæ do pracy zarobkowej,
o której mowa w Art. 2 ust. 9, w pierwszych 12 miesi¹cach umowy lub
te¿ je¿eli powy¿sze zdarzenia zosta³y spowodowane :
1. nadu¿yciem alkoholu, trucizny, narkotyków lub lekarstw;
2. umyœlnym spowodowaniem choroby, zaniku si³, umyœlnym samookaleczeniem lub prób¹ samobójstwa;
3. poœrednio lub bezpoœrednio wp³ywem promieni jonizuj¹cych
w znaczeniu ustawy o ochronie przed promieniowaniem (Dz. U. nr
227/1969) w odpowiednio obowi¹zuj¹cym brzmieniu lub przez
energiê j¹drow¹ z wyj¹tkiem przypadków, w których osoba ubezpieczona wystawiona jest na to ryzyko jako lekarz lub personel
pomocniczy lub je¿eli promieniowanie nastêpuje w wyniku zalecenia lekarskiego lub pod nadzorem medycznym dla celów leczniczych – wówczas obowi¹zuje pe³na ochrona ubezpieczeniowa;
4. przez AIDS lub infekcjê HIV (bezpoœrednio lub poœrednio).
Art. 5 Jakie mog¹ byæ skutki niedope³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z umow¹ ubezpieczenia?
1. W przypadku podania przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych danych co do okolicznoœci, o które UNIQA TU
na ¯ycie S.A. pyta³a we wniosku lub w innych pismach, a w szczególnoœci:
1) ukrycia choroby,
2 ) wy³udzenia œwiadczenia,
3 ) próby wy³udzenia lub uczestniczenia w takim dzia³aniu,
UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo w ci¹gu 3 pierwszych lat ubezpieczenia do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, chyba, ¿e dane te nie mia³y wp³ywu na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa zajœcia zdarzenia objêtego umow¹.
2. Powy¿sze uprawnienie przys³uguje tak¿e UNIQA TU na ¯ycie S.A.
w przypadku wnioskowanej przez Ubezpieczaj¹cego zmiany umowy prowadz¹cej do podwy¿szenia ryzyka, w granicach podwy¿szonej kwoty ubezpieczenia.
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Art. 6 Co nale¿y zrobiæ po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego?
1. Ubezpieczony powinien niezw³ocznie zawiadomiæ UNIQA TU na
¯ycie S.A. o zdarzeniu ubezpieczeniowym przewidzianym w umowie ubezpieczenia, zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej.
2. Ubezpieczony powinien z³o¿yæ w UNIQA TU na ¯ycie S.A.:
1) dok³adnie wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia,
2 ) dokumenty potwierdzaj¹ce zajœcie zdarzenia przewidzianego
w umowie ubezpieczenia i podaj¹ce jego przyczyny,
3 ) raporty lekarzy, którzy obecnie lecz¹ Ubezpieczonego, b¹dŸ leczyli i badali przyczyny, pocz¹tek, rodzaj i przebieg choroby,
4 ) raporty sporz¹dzone przez kliniki rehabilitacyjne i sanatoryjne,
w których mia³o miejsce leczenie po zdarzeniu przewidzianym
w umowie ubezpieczenia.
3. UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo za¿¹daæ wykonania badañ lekarskich przez wskazanych przez ni¹ lekarzy. Zalecone badania
lekarskie przeprowadzane s¹ na koszt UNIQA TU na ¯ycie S.A.
4. Je¿eli zdarzenie przewidziane w umowie ubezpieczenia nast¹pi
poza terenem Polski lub badanie przeprowadzane bêdzie poza
Polsk¹, UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e za¿¹daæ, by wymagane
dokumenty dotycz¹ce zdarzenia zosta³y potwierdzone przez lekarza praktykuj¹cego w Polsce, na koszt sk³adaj¹cego roszczenie.
Art. 7 W jaki sposób oblicza siê sk³adkê?
1. Wysokoœæ sk³adki z niniejszego ubezpieczenia dodatkowego okreœlana jest zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹ dla niniejszych OWUD
w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Sk³adka za ubezpieczenie dodatkowe sk³ada siê z sumy:
1) sk³adki taryfowej za ryzyko ciê¿kiego zachorowania oraz ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, wyra¿onej w z³otych polskich, zale¿nej od deklarowanej sumy ubezpieczenia, wieku i p³ci
Ubezpieczonego,
2 ) sk³adki taryfowej za przejêcie od Ubezpieczaj¹cego op³acania
sk³adki wynikaj¹cej z umowy zawartej w wariancie podstawowym oraz ewentualnych umów dodatkowych przewidzianych
przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. do tego rodzaju œwiadczenia,
wyra¿onej w % rocznej sk³adki brutto tych umów.
3. Sk³adka op³acana jest ³¹cznie ze sk³adk¹ z umowy podstawowej
przez Ubezpieczaj¹cego, zgodnie z postanowieniami ogólnych
warunków umowy podstawowej.
Art. 8 W jakiej relacji pozostaje ubezpieczenie dodatkowe do
postanowieñ umowy podstawowej?
1. Ubezpieczenie dodatkowe zawarte na podstawie niniejszych
OWUD stanowi integraln¹ czêœæ umowy ubezpieczenia zawartej
w wariancie rozszerzonym.
2. Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na taki okres, aby jego
data koñcowa by³a zgodna z dat¹ koñca umowy podstawowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu³u umowy ubezpieczenia dodatkowego wygasa z chwil¹ jej rozwi¹zania, wygaœniêcia ochrony
ubezpieczeniowej z tytu³u umowy podstawowej lub przekszta³cenia umowy podstawowej w umowê bezsk³adkow¹,
4. Przekszta³cenie umowy ubezpieczenia dodatkowego w umowê bezsk³adkow¹ lub jej wykup jest niemo¿liwy.
5. Zapisów dotycz¹cych udzia³u w zysku nie stosuje siê do niniejszych
OWUD.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD, a w szczególnoœci sprawach zwi¹zanych z zawarciem umowy ubezpieczenia
dodatkowego, wyznaczaniem i op³acaniem sk³adek, wyp³at¹
œwiadczeñ, odst¹pieniem i wypowiedzeniem umowy, w³aœciwoœci¹ s¹du - maj¹ zastosowanie do niniejszej umowy dodatkowej,
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej opisanej szczegó³owo we wniosku i polisie.

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