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Niniejsza umowa dodatkowa oznaczona kodem ZNW01 na wypadek
zgonu 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 umowa ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi oznaczona – KAP.
4. Umowa dodatkowa jest to umowa na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub jego nastêpstw,
zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy
Dodatkowej, zwanych dalej OWUD.
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2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku jest to
zgon Ubezpieczonego, który nast¹pi³ przed up³ywem 12 miesiêcy
od daty nieszczêœliwego wypadku, je¿eli stwierdzono zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy nieszczêœliwym wypadkiem a zgonem.
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) z chwil¹ zgonu Ubezpieczonego,
b) wraz z wygaœniêciem ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u umowy
podstawowej,
c) w dniu najbli¿szej rocznicy polisy przypadaj¹cej bezpoœrednio
po ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 65 roku ¿ycia,
d) w dniu jej rozwi¹zania, okreœlonym w ust.3.
e) w przypadkach opisanych w OWU umowy podstawowej.
3. Ubezpieczaj¹cy ma prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
dodatkowego. Umowa ulega rozwi¹zaniu z dniem koñca kolejnego
miesi¹ca polisowego bezpoœrednio nastêpuj¹cego po miesi¹cu
polisowym, w którym UNIQA TU na ¯ycie S.A. otrzyma³a pisemne
oœwiadczenie Ubezpieczaj¹cego o wypowiedzeniu umowy.
Art. 5

W jaki sposób obliczana jest op³ata za ryzyko ubezpieczonego?

5. Suma ubezpieczenia jest to kwota okreœlona na polisie, wyp³acana
przez 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 zgonu Ubezpieczonego spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem wskazanej w tabeli op³at
i limitów.

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 zgonu
Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, podanego
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.

2. Op³ata za ryzyko ubezpieczeniowe wynikaj¹ce z zawarcia umowy
dodatkowej pobierana jest miesiêcznie pierwszego dnia ka¿dego
miesi¹ca polisowego poprzez odpisanie odpowiedniej iloœci jednostek uczestnictwa wartoœciowo odpowiadaj¹cej nale¿nej op³acie.

Art. 2

Art. 6

W jaki sposób zawiera siê umowê ubezpieczenia dodatkowego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo¿e byæ zawarta:
1) w chwili zawierania umowy podstawowej,
2) w czasie trwania umowy podstawowej, chyba ¿e zapisy OWU
umowy podstawowej wykluczaj¹ tak¹ mo¿liwoœæ; umowa dodatkowa wówczas mo¿e byæ zawarta od dnia wymagalnoœci 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 ubezpieczenia.
5. Tryb i procedurê zawarcia umowy dodatkowej i wystawienia polisy
okreœlaj¹ OWU umowy podstawowej.
Art. 3 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
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1. Na podstawie niniejszych OWUD ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu z tytu³u umowy podstawowej zostaje rozszerzona o ryzyko zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku, który mia³ miejsce w okresie trwania niniejszej umowy
dodatkowej.

Jakie œwiadczenia ubezpieczeniowe przys³uguj¹?

UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aci œwiadczenie w przypadku zgonu
Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku w wysokoœci
sumy ubezpieczenia uzgodnionej dla umowy ubezpieczenia dodatkowego i szczegó³owo okreœlonej na polisie, z zastrze¿eniem Art.7.
Art. 7

Jakich zdarzeñ nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za zgon
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.
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Art. 8

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?

Ubezpieczaj¹cy lub Uprawniony powinien w ci¹gu 14 dni zawiadomiæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. o zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego
przewidzianego w niniejszej umowie dodatkowej.
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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