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Fundusz & Perspektywa
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego
na wypadek czêœciowego i trwa³ego inwalidztwa
Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku

Umowa dodatkowa oznaczona kodem INW01 dotycz¹ca czêœciowego
i trwa³ego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku stanowi integraln¹ czêœæ umowy podstawowej uniwersalnego ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym w wariancie rozszerzonym. Wszystkie zapisy i pojêcia u¿yte w
niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego nale¿y
czytaæ ³¹cznie z zapisami umieszczonymi w ogólnych warunkach umowy podstawowej oznaczonej kodem KAP.
Art. 1 Jakie s¹ definicje?
Przez u¿yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego okreœlenia rozumie siê:
1. Ubezpieczaj¹cy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny
podmiot zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,
zobowi¹zany do op³acania sk³adki za ubezpieczenie.
2. Ubezpieczony jest to osoba fizyczna, która w momencie zawarcia
niniejszej umowy dodatkowej ukoñczy³a 13 lat, a nie ukoñczy³a
60 roku ¿ycia, której ¿ycie jest ubezpieczone.
3. Umowa podstawowa jest to umowa uniwersalnego ubezpieczenia
na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym oznaczona KAP.
4. Umowa dodatkowa jest to umowa dodatkowa na wypadek czêœciowego i trwa³ego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Dodatkowej zwanych dalej OWUD.
5. Suma ubezpieczenia jest to kwota okreœlona w polisie, do zap³aty
której zobowi¹zana jest UNIQA TU na ¯ycie S.A. w przypadkach
wskazanych w OWUD, nie wy¿sza od kwoty maksymalnej ³¹cznej
sumy ubezpieczenia z umów dodatkowych z tytu³u czêœciowego,
trwa³ego inwalidztwa Ubezpieczonego spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem wskazanej w tabeli op³at i limitów.
6. Nieszczêœliwy wypadek jest to nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, zaistnia³e niezale¿nie od woli Ubezpieczonego.
Za nieszczêœliwy wypadek nie uwa¿a siê zachorowañ, w tym równie¿
zara¿eñ chorobami zakaŸnymi.
7. Czêœciowe i trwa³e inwalidztwo jest to nieodwracalne, czêœciowe
i trwa³e upoœledzenie funkcji lub utrata narz¹du Ubezpieczonego
powsta³e w wyniku nieszczêœliwego wypadku. Dla potrzeb umów
ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWUD przyjmuje siê, ¿e tylko zdarzenia wymienione w za³¹czonej tabeli œwiadczeñ stanowi¹ podstawê do wyp³acenia œwiadczenia nale¿nego
z tytu³u niniejszej umowy dodatkowej.
8. Ca³kowita utrata s³uchu jest to ca³kowita, trwa³a i nieodwracalna
utrata s³uchu w obu uszach powsta³a w wyniku nieszczêœliwego
wypadku, zdiagnozowana przez lekarza specjalistê laryngologa.
9. Ca³kowita utrata wzroku jest to ca³kowita, trwa³a i nieodwracalna
utrata zdolnoœci widzenia jednoczeœnie w obu oczach powsta³a
w wyniku nieszczêœliwego wypadku, zdiagnozowana przez lekarza
specjalistê i potwierdzona wynikami badañ oftalmologicznych.
10.Ca³kowita utrata mowy jest to ca³kowita i nieodwracalna utrata
zdolnoœci mówienia powsta³a w wyniku nieszczêœliwego wypadku
zdiagnozowana przez lekarza specjalistê na podstawie okreœlenia
stopnia uszkodzenia fa³dów g³osowych. Ochron¹ ubezpieczeniow¹
nie jest objêta utrata mowy spowodowana schorzeniami psychicznymi i neurologicznymi, a w szczególnoœci udarem krwotocznym
albo niedokrwiennym.
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Art. 2

W jaki sposób zawiera siê umowê ubezpieczenia dodatkowego?

OWUD

2) w czasie trwania umowy ubezpieczenia, chyba ¿e zapisy OWU
umowy podstawowej wykluczaj¹ tak¹ mo¿liwoœæ; umowa dodatkowa wówczas mo¿e byæ zawarta od dnia wymagalnoœci kolejnej
sk³adki regularnej nale¿nej z tytu³u umowy podstawowej.
2. Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim dokumentów podpisanych i z³o¿onych przez Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego oraz Poœrednika UNIQA TU na ¯ycie S.A.
3. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e zostaæ zawarta pod
warunkiem, ¿e Ubezpieczony nie ukoñczy³ 60 roku ¿ycia.
4. Zawarcie umowy dodatkowej zostanie potwierdzone przez UNIQA TU
na ¯ycie S.A. wystawieniem polisy.
5. Tryb i procedurê zawarcia umowy dodatkowej i wystawienia polisy
okreœlaj¹ OWU umowy podstawowej.
Art. 3 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
1. Na podstawie niniejszych OWUD ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu z tytu³u umowy podstawowej zostaje rozszerzona o ryzyko czêœciowego i trwa³ego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, który mia³ miejsce
w okresie obowi¹zywania niniejszej umowy dodatkowej.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête jest czêœciowe i trwa³e inwalidztwo
Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, które nast¹pi³o
przed up³ywem 12-tu miesiêcy od daty nieszczêœliwego wypadku
i stwierdzono zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy nieszczêœliwym wypadkiem, a czêœciowym i trwa³ym inwalidztwem.
Art. 4 Jaki jest czas trwania ochrony ubezpieczeniowej?
1. Ochrona ubezpieczeniowa okreœlona w Art. 3 rozpoczyna siê od
dnia zapisanego w polisie jako dzieñ rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytu³u niniejszej umowy dodatkowej pod
warunkiem pobrania op³aty nale¿nej za ryzyko ubezpieczeniowe
z niej wynikaj¹ce.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana z tytu³u umowy dodatkowej
wygasa:
a) wraz z wygaœniêciem ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u umowy
podstawowej,
b) w dniu najbli¿szej rocznicy polisy przypadaj¹cej bezpoœrednio
po ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 65 roku ¿ycia,
c) w dniu jej rozwi¹zania, okreœlonym w ust.3,
d) w przypadku okreœlonym w Art.9 ust.6,
e) w przypadkach opisanych w OWU umowy podstawowej.
3. Ubezpieczaj¹cy ma prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
dodatkowego. Umowa ulega rozwi¹zaniu z koñcem miesi¹ca polisowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu polisowym, w którym UNIQA TU
na ¯ycie S.A. otrzyma³ pisemne oœwiadczenie Ubezpieczaj¹cego.
Art. 5 W jaki sposób obliczana jest op³ata za ryzyko ubezpieczeniowe?
1. Op³ata nale¿na z tytu³u niniejszej umowy dodatkowej jest obliczana
jako iloczyn sumy ubezpieczenia i ustalonego przez UNIQA TU
na ¯ycie S.A. wskaŸnika okreœlaj¹cego prawdopodobieñstwo zajœcia
zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego zakresem ubezpieczenia
niniejszej umowy podanego w tabeli op³at i limitów.
2. Op³ata za ryzyko ubezpieczeniowe wynikaj¹ce z zawarcia niniejszej umowy pobierana jest miesiêcznie pierwszego dnia ka¿dego
miesi¹ca polisowego poprzez pomniejszenie odpowiedniej iloœci
jednostek uczestnictwa wartoœciowo odpowiadaj¹cej nale¿nej op³acie.

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e byæ zawarta:
1) w chwili zawierania umowy podstawowej,
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Art. 6

Jakie œwiadczenia ubezpieczeniowe przys³uguj¹?

UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aci œwiadczenie Ubezpieczonemu
w przypadku czêœciowego i trwa³ego inwalidztwa w wyniku nieszczêœliwego wypadku w wysokoœci równej iloczynowi procentu podanego
w za³¹czonej tabeli œwiadczeñ oraz sumy ubezpieczenia uzgodnionej
dla umowy podstawowej, z zastrze¿eniem zapisów Art. 9.
Art. 7

2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za czêœciowe
i trwa³e inwalidztwo Ubezpieczonego, gdy inwalidztwo to spowodowane zosta³o 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 nieszczêœliwy
wypadek.
Jakie mog¹ byæ skutki niedope³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z umow¹ ubezpieczenia?

W przypadku podania przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego
nieprawdziwych danych, co do okolicznoœci, o które UNIQA TU
na ¯ycie S.A. pyta³a we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej lub
w innych pismach, a które mia³y b¹dŸ mog¹ mieæ wp³yw na ocenê
ryzyka ubezpieczeniowego, UNIQA TU na ¯ycie S.A. w ci¹gu 3 lat
licz¹c od pocz¹tku ubezpieczenia, jest wolna od odpowiedzialnoœci
za skutki okolicznoœci, które nie zosta³y podane do jej wiadomoœci.
Art. 9

Co nale¿y zrobiæ po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego?

1. Ubezpieczony powinien staraæ siê o z³agodzenie skutków nieszczêœliwego wypadku przez niezw³oczne poddanie siê opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu.
2. Ubezpieczony powinien niezw³ocznie zawiadomiæ UNIQA TU
na ¯ycie S.A. o zdarzeniu ubezpieczeniowym przewidzianym w umowie ubezpieczenia.
3. Podstaw¹ wyp³aty œwiadczenia z tytu³u ciê¿kiego i trwa³ego inwalidztwa w wyniku nieszczêœliwego wypadku jest wniosek o wyp³atê
œwiadczenia z³o¿ony w UNIQA TU na ¯ycie S.A. wraz z:
a) za³¹czonymi dokumentami dotycz¹cymi orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub czêœciowej niepe³nosprawnoœci w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
b) dokumentacj¹ medyczn¹ wskazuj¹c¹ na stan zdrowia Ubezpieczonego oraz przyczynê tego stanu - pocz¹wszy od dnia nieszczêœliwego wypadku,
c) innymi dokumentami uzasadniaj¹cymi roszczenie.
4. Okreœlenie rozmiarów czêœciowego i trwa³ego inwalidztwa jest
dokonywane w oparciu o za³¹czon¹ tabelê œwiadczeñ.
5. Kwota wyp³aconych œwiadczeñ nale¿nych z tytu³u zajœcia kilku zdarzeñ
objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach niniejszej umowy dodatkowej nie mo¿e przekroczyæ 200% sumy ubezpieczenia.
6. Niniejsza umowa dodatkowa wygasa bez mo¿liwoœci jej wznowienia z chwil¹, gdy ³¹czn¹ suma wyp³aconych œwiadczeñ jest równa 200%.
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8. UNIQA TU na ¯ycie S.A. zastrzega sobie prawo uzale¿nienia wyp³aty
œwiadczenia od wyników badañ przeprowadzonych przez wyznaczonego przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. lekarza, które zostan¹ wykonane na koszt UNIQA TU na ¯ycie S.A.

Jakich zdarzeñ nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za czêœciowe i trwa³e inwalidztwo Ubezpieczonego:
a) gdy nieszczêœliwy wypadek zaistnia³ w wyniku pope³nienia lub
usi³owania pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa,
b) w wyniku nieszczêœliwego wypadku spowodowanego przez
Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych,
c) gdy nieszczêœliwy wypadek zaistnia³ w wyniku czynnego udzia³u
Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju zamieszkach, rozruchach
lub aktach terroru,
d) gdy nieszczêœliwy wypadek zaistnia³ w czasie wykonywania przez
Ubezpieczonego czynnoœci, których wykonywanie wymaga prawem przewidzianych uprawnieñ, których to Ubezpieczony nie
posiada³,
e) gdy nieszczêœliwy wypadek zaistnia³ z powodu dzia³ania energii
j¹drowej lub promieni jonizuj¹cych,
f) w wyniku choroby, w tym wystêpuj¹cej nagle, jak np. zawa³
serca lub udar mózgu.

Art. 8

7. Przyjmuje siê, i¿ dla osób leworêcznych wskazany w tabeli œwiadczeñ procent uszczerbku dotycz¹cy prawej koñczyny górnej, odpowiada lewej górnej koñczynie.

9. Ostateczne i wi¹¿¹ce dla stron okreœlenie czêœciowego i trwa³ego
inwalidztwa UNIQA TU na ¯ycie S.A. ustala na podstawie dokumentacji wskazanej w ust. 3, a jeœli ustalono koniecznoœæ przeprowadzenia badañ lekarskich, o których mowa w ust. 8, równie¿ na
podstawie tych badañ.
Art. 10

Które postanowienia OWU umowy podstawowej maj¹
zastosowanie do ubezpieczenia dodatkowego?

Do zagadnieñ nieuregulowanych w niniejszych OWUD, a w szczególnoœci dotycz¹cych trybu zawierania umowy ubezpieczenia dodatkowego, wyp³aty œwiadczenia, odst¹pienia od umowy, zmiany warunków umowy maj¹ zastosowanie postanowienia ogólnych warunków
ubezpieczenia umowy podstawowej.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A. nr 110/2007 z dnia
30.08.2007 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 paŸdziernika 2007 r.
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