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Art.1 W jaki sposób zawiera siê umowê ubezpieczenia dodatkowego?
1. Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku oraz wskazanych
w nim dokumentów podpisanych i z³o¿onych przez Ubezpieczaj¹cego
i Ubezpieczonego.
2. Tryb i procedurê zawarcia umowy dodatkowej, wystawienia polisy, ewentualnego odst¹pienia okrelaj¹ OWU umowy podstawowej.
Art.2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego obejmuje ryzyko zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczêliwego wypadku, który mia³ miejsce w okresie obowi¹zywania niniejszej umowy.
Za nieszczêliwy wypadek uwa¿a siê nag³e zdarzenie, wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale¿nie od swojej woli zmar³.
Za nieszczêliwe wypadki nie uwa¿a siê zachorowañ, w tym równie¿
zara¿eñ chorobami zakanymi, nawet jeli powsta³y w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹, za wyj¹tkiem sytuacji,
w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub b³ony luzowej w czasie
zdarzenia objêtego ubezpieczeniem Ubezpieczony zosta³ zaka¿ony bakteriami tê¿ca lub wirusem wcieklizny.
Ubezpieczeniem objête s¹ nieszczêliwe wypadki powsta³e w czasie
podró¿y samolotem, o ile Ubezpieczony nie kierowa³ samolotem i nie by³
cz³onkiem za³ogi.
2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczêliwego wypadku lub jego
nastêpstw  jest to zgon Ubezpieczonego, który nast¹pi³ przed up³ywem 24 miesiêcy od daty nieszczêliwego wypadku i stwierdzono zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy nieszczêliwym wypadkiem a zgonem.
Art.3 Jakie wiadczenia ubezpieczeniowe przys³uguj¹?
1. Wysokoæ wiadczenia wyp³acanego w przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêliwego wypadku lub jego nastêpstw równa
jest sumie ubezpieczenia uzgodnionej przy zawieraniu umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Wysokoæ wiadczenia z tytu³u ryzyka objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ na podstawie niniejszych ogólnych warunków umowy dodatkowej
mo¿e ulec zmianie za zgod¹ UNIQA TU na ¯ycie S.A. na pisemn¹ probê
Ubezpieczaj¹cego.
3. Z chwil¹ wyp³aty wiadczenia nastêpuje automatyczne rozwi¹zanie
umowy zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego.
Art.4 Jakich zdarzeñ nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci za ryzyko zgonu
Ubezpieczonego, gdy nieszczêliwy wypadek zaistnia³:
1) w wyniku pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa,
2 ) w wyniku przebywania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu,
narkotyków lub innych rodków odurzaj¹cych, o ile nie zosta³y zalecone w procesie leczenia,
3 ) w wyniku czynnego udzia³u Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju
zamieszkach, rozruchach i aktach terroru,
4 ) w czasie wykonywania przez Ubezpieczonego czynnoci, których wykonywanie wymaga prawem przewidzianych uprawnieñ, których to
ubezpieczony nie posiada,
5) porednio lub bezporednio:
a) w wyniku jakiegokolwiek dzia³ania broni nuklearnej, chemicznej
lub biologicznej,
b) w wyniku dzia³ania energii j¹drowej,
c) pod wp³ywem promieni jonizuj¹cych.
Wykluczenie to nie ma zastosowania do przypadków opisanych w pkt b,
c, spowodowanych leczeniem, którego przyczyn¹ by³o zdarzenie ubezpieczeniowe.
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2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci za ryzyko zgonu
Ubezpieczonego , gdy zgon ten spowodowany zosta³ uszkodzeniami
cia³a powsta³ymi 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 nieszczêliwy wypadek.
3. Je¿eli nie zawarto innych szczególnych uzgodnieñ, ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête tak¿e zgony spowodowane:
1) udzia³em w wyprawach alpinistycznych i speleologicznych,
2 ) u¿ywaniem sprzêtu lataj¹cego, wykonywaniem skoków spadochronowych oraz u¿ywaniem statków powietrznych, poza sytuacjami przewidzianymi w Art.2 ust.1,
3 ) udzia³em w konkursach sportów motorowych ( równie¿ jazdy klasyfikacyjne i rajdy) i zwi¹zanych z nimi jazdach treningowych,
4 ) uczestnictwem w miêdzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich
konkursach z dziedziny skoków narciarskich, saneczkarstwa lub bobslejów oraz oficjalnych treningach do tych imprez.
Art.5 Jakie mog¹ byæ skutki niedope³nienia obowi¹zków zwi¹zanych
z umow¹ ubezpieczenia ?
1. W przypadku podania przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego
nieprawdziwych danych co do okolicznoci, o które UNIQA TU na ¯ycie
S.A. pyta³a we wniosku lub w innych pismach, a w szczególnoci:
1) ukrycia choroby,
2 ) wy³udzenia wiadczenia,
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
zajcia 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.
Art.6 Co nale¿y zrobiæ po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego?
Uprawniony powinien niezw³ocznie zawiadomiæ UNIQA TU na ¯ycie S.A.
o zdarzeniu ubezpieczeniowym przewidzianym w umowie ubezpieczenia,
zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej.
Art.7 W jaki sposób oblicza siê sk³adkê?
1. Sk³adkê oblicza siê na podstawie taryfy sk³adek dotycz¹cej niniejszych
OWUD.
2. 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 czêæ umowy ubezpieczenia zawartej w wariancie
rozszerzonym.
2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu³u umowy ubezpieczenia dodatkowego wygasa z chwil¹ jej rozwi¹zania, wyganiêcia ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u umowy podstawowej lub przekszta³cenia umowy podstawowej w umowê bezsk³adkow¹.
3. Przekszta³cenie umowy ubezpieczenia dodatkowego w umowê bezsk³adkow¹ lub jej wykup jest niemo¿liwy.
4. Zapisów dotycz¹cych udzia³u w zysku nie stosuje siê do niniejszych
OWUD.
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5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych warunkach ubezpieczenia
dodatkowego do niniejszej umowy dodatkowej maj¹ zastosowanie postanowienia OWU umowy podstawowej.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A. Nr 11/2003 z dnia 20.03.2003r.
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu 24
marca 2003 r.
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