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Fundusz & Perspektywa

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia
na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem

kapita³owym

OWU
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Raiffeisen Bank Polska Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie, przy
ul. Piêknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana  do Krajowego Rejestru S¹dowego,
prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³
Gospodarczy pod nr KRS 14540, o op³aconym kapitale zak³adowym
w wysokoœci: PLN 572.988.150,00, o numerze NIP: 526-020-58-71.

Art. 1 Jakie s¹ postanowienia ogólne?

Przez u¿yte w niniejszych warunkach okreœlenia rozumie siê:
1. Ubezpieczaj¹cy - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie,

ul. Piêkna 20 zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony jest to osoba fizyczna, która przyst¹pi³a do umowy
ubezpieczenia, a w dacie wnioskowanego pocz¹tku umowy ubez-
pieczenia mia³a ukoñczone18 lat a nie ukoñczy³a 70 roku ¿ycia.

3. Zak³adem Ubezpieczeñ jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ
na ¯ycie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w £odzi zwany dalej UNIQA.

4. Uprawniony jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot
wskazany przez Ubezpieczonego jako Uprawniona do otrzymania
œwiadczenia ubezpieczeniowego na zasadach okreœlonych w OWU,
w razie œmierci Ubezpieczonego.

5. Uprawniony Zastêpczy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub
inny podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako Uprawniona
do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego na zasadach okre-
œlonych w OWU, w razie œmierci Ubezpieczonego, jeœli w tym momen-
cie nie ma Uprawnionych.

6. OWU jest to skrót od Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

7. Umowa ubezpieczenia – umowê ubezpieczenia zawart¹ na wnio-
sek Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.

8. Sk³adka regularna jest to wp³ata dokonana przez Ubezpieczonego
w trakcie obowi¹zywania certyfikatu ubezpieczeniowego w okre-
sach miesiêcznych, kwartalnych, pó³rocznych lub rocznych w wy-
branej wysokoœci i granicach okreœlonych przez UNIQA. Sk³adka po
potr¹ceniu wszelkich op³at lokowana jest na Osobistym Rachunku
Jednostek Uczestnictwa Sk³adek Regularnych i przeznaczona jest
na zakup JU w wybranych funduszach zgodnie z wysokoœciami okre-
œlonymi w tabeli op³at i limitów. Sk³adka p³atna jest na rachunek
bankowy wskazany przez UNIQA.

9. Czêœæ inwestycyjna sk³adki regularnej jest to czêœæ sk³adki regu-
larnej przeznaczana na zakup JU w wybranych przez Ubezpieczo-
nego funduszach, w wysokoœci alokacji sk³adki okreœlonej w tabeli
op³at i limitów.

10.Sk³adka dodatkowa jest to dobrowolna wp³ata dokonywana przez
Ubezpieczonego w dowolnych terminach. Sk³adka ta pomniejszona
o koszty w wysokoœci okreœlonej przez UNIQA w tabeli op³at i limi-
tów przeznaczona jest wy³¹cznie na zakup JU wybranych funduszy.
S¹ one ewidencjonowane na osobnym ORJU sk³adek dodatkowych.
Minimalna wysokoœæ sk³adki dodatkowej wyznaczona jest w tabeli
op³at i limitów.

11.Osobisty Rachunek Jednostek Uczestnictwa – zwany ORJU, jest
to utworzony przez UNIQA dla danego Ubezpieczonego w ra-
mach umowy ubezpieczenia rachunek, na którym ewidencjonowane
s¹ zakupione na rzecz Ubezpieczonego JU.

12.Jednostki uczestnictwa – zwane dalej JU – to jednostki o równej
wartoœci, na które umownie podzielone s¹ poszczególne fundusze,
bêd¹ce jednostkowym, proporcjonalnym udzia³em w aktywach tych
funduszy.

13.Rocznica przyst¹pienia do ubezpieczenia - jest to ka¿da kolejna
rocznica daty wystawienia Certyfikatu ubezpieczeniowego i po-
cz¹tku ochrony ubezpieczeniowej.

14.Certyfikat ubezpieczeniowy – dokument potwierdzaj¹cy przyst¹-
pienie Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia i objêcie go
ochron¹ ubezpieczeniow¹.

15. Ubezpieczeniowe fundusze kapita³owe – zwane dalej funduszami
- to wydzielona, odrêbnie inwestowana czêœæ aktywów UNIQA.
Poszczególne fundusze tworz¹ œrodki pochodz¹ce ze sk³adek wp³a-
canych w ramach umowy ubezpieczenia.

16. Wykup oznacza wyp³atê œrodków zgromadzonych na ORJU, pomniej-
szonych o koszt przewidziany w tabeli op³at i limitów.

17.Dzieñ wp³aty sk³adki jest to dzieñ wp³ywu sk³adki na rachunek
bankowy wskazany przez UNIQA.

18.Tabela op³at i limitów jest to za³¹cznik do niniejszych OWU i sta-
nowi¹cy integraln¹ czêœæ umowy ubezpieczenia. UNIQA ma prawo
dokonaæ modyfikacji parametrów okreœlonych w tabeli op³at i limi-
tów. Nowe parametry tabeli op³at i limitów obejmuj¹ wszystkie
certyfikaty w ramach umowy ubezpieczenia i obowi¹zuj¹ od dnia
wskazanego w uchwale Zarz¹du UNIQA. UNIQA zawiadomi o zaist-
nia³ej zmianie Ubezpieczonych.

19. Rocznica Umowy Ubezpieczenia - jest to ka¿da kolejna rocznica
daty pocz¹tku obowi¹zywania umowy ubezpieczenia.

20.Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê nag³e zdarzenie, które mia³o
miejsce w okresie ubezpieczenia, wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹,
w wyniku którego Ubezpieczony niezale¿nie od swojej woli zmar³.
Za nieszczêœliwe wypadki nie uwa¿a siê zgonu w wyniku zachoro-
wañ, w tym równie¿ zara¿eñ chorobami zakaŸnymi, nawet jeœli
powsta³y w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym ochron¹ ubezpiecze-
niow¹. Wyj¹tek stanowi sytuacja, w której poprzez skaleczenia,
otarcia skóry lub b³ony œluzowej, w czasie zdarzenia objêtego ubez-
pieczeniem, Ubezpieczony zosta³ zaka¿ony bakteriami tê¿ca lub
wirusem wœcieklizny.
Ubezpieczeniem objête s¹ nieszczêœliwe wypadki powsta³e w cza-
sie podró¿y samolotem, o ile Ubezpieczony nie kierowa³ samolo-
tem i nie by³ cz³onkiem za³ogi.

Art. 2 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie Ubezpieczonego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgon Ubezpieczonego, nie-
zale¿nie od przyczyny z jakiej nast¹pi³, który zaistnia³ w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej.

3. Dodatkowo w momencie wnioskowania o przyst¹pienie do umowy
ubezpieczenia lub z pierwszym dniem ka¿dego miesi¹ca kalenda-
rzowego ochrona ubezpieczeniowa mo¿e zostaæ rozszerzona o zgon
Ubezpieczonego spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem.

4. Ubezpieczony jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u zawar-
tej umowy przez ca³¹ dobê, niezale¿nie od miejsca pobytu.

5. Œwiadczenie za zgon niezale¿nie od przyczyn stanowi:
1) w pierwszym roku trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach

certyfikatu wy¿sz¹ z wartoœci:
a) 101% wartoœci œrodków zgromadzonych na ORJU sk³adek

regularnych powiêkszone o wartoœæ ORJU sk³adek dodatko-
wych na dzieñ otrzymania przez UNIQA wniosku o wyp³atê
tego œwiadczenia
lub

b) sumê wp³aconych sk³adek regularnych i dodatkowych.
2) 101% wartoœci œrodków zgromadzonych na ORJU sk³adek regu-

larnych, powiêkszone o wartoœæ ORJU sk³adek dodatkowych
na dzieñ otrzymania przez UNIQA wniosku o wyp³atê tego
œwiadczenia, je¿eli zgon zaistnia³ w drugim roku lub w latach
kolejnych trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach certyfi-
katu.
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6. Dodatkowe œwiadczenie za zgon Ubezpieczonego spowodowany
nieszczêœliwym wypadkiem stanowi równowartoœæ œrodków zgro-
madzonych na ORJU sk³adek regularnych, na dzieñ otrzymania przez
UNIQA wniosku o wyp³atê  œwiadczenia z tytu³u zgonu Ubezpie-
czonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku.

7. Oprócz ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w Art.2 ust. 2,
UNIQA oferuje Ubezpieczonemu mo¿liwoœæ inwestowania w wy-
brane ubezpieczeniowe fundusze kapita³owe.

8. Ka¿dorazowo wartoœæ ORJU obliczana jest w oparciu o cenê JU
z ostatniej wyceny przed zaakceptowaniem wniosku o wyp³atê
œwiadczenia z tytu³u zgonu przez UNIQA.

Art. 3 W jaki sposób przystêpuje siê do umowy ubezpieczenia?

1. Podstaw¹ przyjêcia Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest
wniosek o ubezpieczenie.

2. Wniosek Ubezpieczaj¹cego o objêcie ochron¹ Ubezpieczonego
wystawiany jest przez Ubezpieczaj¹cego na formularzu UNIQA
i musi zawieraæ dane Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego, wyso-
koœæ sk³adki regularnej, czêstotliwoœæ op³acania sk³adek, zakres
ochrony ubezpieczeniowej oraz inne dane i oœwiadczenia wyma-
gane i wskazane we wniosku lub innych pismach przez UNIQA.

3. Wniosek po podpisaniu przez Ubezpieczonego i op³aceniu sk³adki
regularnej, potwierdzony jest przez Ubezpieczaj¹cego. Podpisany
wniosek przez strony umowy staje siê Certyfikatem ubezpieczenio-
wym potwierdzaj¹cym przyst¹pienie Ubezpieczonego do ubez-
pieczenia pod warunkiem op³acenia pierwszej sk³adki regularnej.

4. Ubezpieczaj¹cy i Ubezpieczony zobowi¹zany jest podaæ do wia-
domoœci wszystkie informacje wymagane przez UNIQA.

5. UNIQA ma prawo odmówiæ objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹, b¹dŸ
wystawiæ Certyfikat ubezpieczeniowy z ni¿sz¹ sk³adk¹ regularn¹.

6. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek dostarczyæ kopiê Certyfikatu Ubez-
pieczeniowego do UNIQA niezw³ocznie w terminie 7 dni od daty
podpisania wniosku przez Ubezpieczonego.

7. Podstaw¹ rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o zgon Ubez-
pieczonego spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem jest pisem-
ne oœwiadczenie Ubezpieczonego potwierdzone przez Ubezpie-
czaj¹cego. W przypadku rozszerzenia - ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna siê ka¿dorazowo od pierwszego dnia miesi¹ca kalen-
darzowego nastêpuj¹cego po dacie z³o¿enia oœwiadczenia.

Art. 4 Na czym polega mo¿liwoœæ wypowiedzenia i odst¹pienia
od umowy ubezpieczenia?

1. Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy ubez-
pieczenia w ci¹gu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Niezale¿nie od prawa przewidzianego w ust. 1 Ubezpieczaj¹cy
wspólnie z Ubezpieczonym mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpiecze-
nia w zakresie pojedynczego certyfikatu w terminie 7 dni od daty
jego wystawienia.

3. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia UNIQA zwraca
Ubezpieczonemu wp³acone sk³adki.

4. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w for-
mie pisemnej w ca³oœci, z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.

5. Bieg okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia rozpoczyna siê
nastêpnego dnia, nastêpuj¹cego po dniu otrzymania przez UNIQA
oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

6. W przypadku odst¹pienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
przez Ubezpieczaj¹cego UNIQA zastrzega sobie prawo do zapropo-
nowania ka¿demu Ubezpieczonemu indywidualnego kontynuowa-
nia umowy ubezpieczenia.

7. Ka¿dy Ubezpieczony ma prawo indywidualnie wyst¹piæ z umowy
ubezpieczenia i dokonaæ wyp³aty œrodków zgromadzonych na ORJU
zgodnie z Art. 10. W przypadku wyst¹pienia Ubezpieczonego
z umowy ubezpieczenia obowi¹zuje 7 dniowy okres wypowiedzenia.

Art. 5 Kiedy rozpoczyna siê ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczy-
na siê od dnia wskazanego na Certyfikacie ubezpieczeniowym, nie
wczeœniej jednak ni¿ od dnia nastêpnego po dokonaniu wp³aty sk³ad-
ki na wskazany rachunek bankowy UNIQA.

Art. 6 Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie?

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreœlony.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu wygasa:
1) z chwil¹ odst¹pienia,
2) z up³ywem ostatniego dnia wypowiedzenia umowy ubezpie-

czenia,
3) w dniu wyst¹pienia z umowy ubezpieczenia i wyp³at¹ wartoœci

wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego,
4) w dniu zgonu Ubezpieczonego,
5) z dniem, gdy kwota potr¹ceñ przewidzianych w ramach niniej-

szych OWU, a nale¿nych UNIQA jest wiêksza lub równa œwiad-
czeniu z tytu³u wykupu certyfikatu obliczonemu na ten dzieñ,

6) w zakresie zgonu Ubezpieczonego spowodowanego nieszczê-
œliwym wypadkiem:
a) w dniu ukoñczenia przez Ubezpieczonego 70 roku ¿ycia,
b) z ostatnim dniem miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego

po dacie wypowiedzenia przez Ubezpieczonego ochrony
w tym zakresie.

Art. 7 Jakie s¹ rodzaje sk³adek?

1. W ramach ubezpieczenia Ubezpieczony wp³aca:
1) sk³adkê regularna – warunkuj¹ca istnienie ubezpieczenia,
2) sk³adkê dodatkow¹ – p³atn¹ dodatkowo, dobrowolnie w czasie

trwania umowy ubezpieczenia.

2. Wp³acone sk³adki alokowane s¹ w wysokoœci okreœlonej w tabeli
op³at i limitów.

3. Sk³adki za ryzyko zgonu Ubezpieczonego spowodowanego nie-
szczêœliwym wypadkiem przez okres obowi¹zywania ochrony ubez-
pieczeniowej potr¹cane s¹ w cyklach miesiêcznych poprzez umo-
rzenie odpowiedniej iloœci JU wartoœciowo odpowiadaj¹cych sk³adce
za to ryzyko.

Art. 8 Co jest wa¿ne przy op³acaniu sk³adek?

1. Pierwsza sk³adka p³atna jest w dniu podpisania wniosku o przyst¹-
pienie do umowy ubezpieczenia.

2. Sk³adki regularne p³atne s¹ z góry, nie póŸniej ni¿ do pierwszego
dnia miesi¹ca trwania certyfikatu, za który s¹ nale¿ne.

3. Za dzieñ wp³aty sk³adki uznaje siê dzieñ wp³ywu sk³adki w wysokoœci
wynikaj¹cej z umowy ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany
przez UNIQA.

4. UNIQA nie okreœla terminu wp³at sk³adek dodatkowych.

5. Czêœci sk³adek regularnych nieprzeznaczonych na zakup JU za okres,
w którym istnia³a odpowiedzialnoœæ UNIQA nie podlegaj¹ zwrotowi.

6. W ka¿dym momencie op³acania sk³adek regularnych Ubezpieczony
ma prawo dokonaæ zmiany czêstotliwoœci op³acania sk³adek.

Art. 9 Co siê stanie, je¿eli sk³adka regularna nie zostanie zap³acona
w okreœlonym terminie?

1. W przypadku braku wp³aty sk³adki regularnej w terminie okreœlo-
nym w Art. 8 ust. 2 Ubezpieczony mo¿e op³aciæ sk³adkê w dodatko-
wym terminie 30 dni od daty wymagalnoœci.

2. Je¿eli Ubezpieczony nie op³aci sk³adki regularnej w terminie okre-
œlonym w ustêpie 1 okres sk³adkowy ulega zawieszeniu z ostatnim
dniem miesi¹ca trwania certyfikatu, za który zosta³a op³acona sk³adka.

3. Wp³ata sk³adki regularnej w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony
w ustêpie 1 powoduje ponowne rozpoczêcie okresu sk³adkowego,
pocz¹wszy od pierwszego dnia kolejnego miesi¹ca trwania certy-
fikatu, nastêpuj¹cego po dacie op³acenia sk³adki regularnej.
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4. Wp³ata sk³adki regularnej w wysokoœci ni¿szej ni¿ wymagana, trak-
towana jest jako nieop³acenie nale¿nej sk³adki. Za dzieñ op³acenia
sk³adki uznaje siê dzieñ jej uzupe³nienia.

5. Dodatnia ró¿nica miêdzy sk³adk¹ wp³acon¹, a wymagan¹ stanowi
zaliczkê na poczet sk³adek przysz³ych okresów.

Art. 10 Czy mo¿na dokonaæ wyp³aty œrodków zgromadzonych
na ORJU?

1. Ubezpieczonemu przys³uguje prawo do wyst¹pienia z wnioskiem
o dokonanie wyp³aty œrodków zgromadzonych na ORJU.

2. Wyp³ata œrodków na rzecz Ubezpieczonego dokonywana jest zgod-
nie z cen¹ JU wyznaczon¹ w wycenie dokonanej nie póŸniej ni¿
w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku a przed up³ywem 7 dnio-
wego okresu wypowiedzenia okreœlonego w Art. 4 ust. 7.

3. Je¿eli sk³adki regularne by³y op³acane ³¹cznie przez okres krótszy
ni¿ 10 lat, kwota wykupu pomniejszana jest o op³atê likwidacyjn¹
w wysokoœci podanej w tabeli op³at i limitów. Poprzez ³¹czny okres
op³acania sk³adek regularnych nale¿y rozumieæ sumê wszystkich
okresów op³aconych sk³adk¹ regularn¹ bez uwzglêdnienia okre-
sów zawieszenia p³atnoœci sk³adek zgodnie z Art.9.

4. Skorzystanie przez Ubezpieczonego z prawa do wyp³aty œrodków
jest równoznaczne z wyst¹pieniem z umowy ubezpieczenia.

Art. 11 Na czym polega mo¿liwoœæ wyp³aty Ubezpieczonemu
czêœci œrodków zgromadzonych na ORJU?

1. Niezale¿nie od mo¿liwoœci przewidzianej w Art. 10, Ubezpieczo-
nemu przys³uguje prawo do wyp³aty czêœci œrodków zgromadzo-
nych na ORJU, bez wystêpowania z umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku wyp³aty czêœci œrodków zgromadzonych na ORJU
pozosta³a wartoœæ ORJU sk³adek regularnych nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ minimalna wartoœæ okreœlona w tabeli op³at i limitów.

3. Przyznawanie i okreœlenie wysokoœci wyp³aty przewidzianej w ust. 1
odbywa siê na pisemny wniosek Ubezpieczonego, w którym okreœlona
jest wysokoœæ wyp³aty.
1) Wycena œrodków zgromadzonych na ORJU dokonywana jest na

podstawie ceny JU wyznaczonej nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od
daty z³o¿enia wniosku o wyp³atê czêœci œrodków zgromadzo-
nych na ORJU.

2) Wysokoœæ wyp³aty czêœci œrodków zgromadzonych na ORJU, UNIQA
ustala poprzez pomniejszenie liczby JU ka¿dego z wybranych przez
Ubezpieczonego funduszy, w takich proporcjach, w jakich po-
dzielone s¹ œrodki zgromadzone na wybranych przez Ubezpie-
czonego funduszach. Suma wartoœci wyp³acanych JU nale¿¹cych
do ró¿nych funduszy równa jest wnioskowanej przez Ubezpie-
czonego wysokoœci wyp³aty czêœci œrodków zgromadzonych na
ORJU z zastrze¿eniem pkt 3.

3) Wyp³ata czêœci œrodków zgromadzonych na ORJU dokonywana
jest w pierwszej kolejnoœci z Osobistego Rachunku Jednostek
Uczestnictwa sk³adek dodatkowych.

4. Wyp³ata czêœci œrodków zgromadzonych na ORJU, o której jest mowa
w ust.1 obci¹¿ona jest op³at¹ w wysokoœci przewidzianej w tabeli
op³at i limitów dla wykupu.

5. Wyp³ata czêœci œrodków zgromadzonych na ORJU mo¿liwa jest po
up³ywie roku od przyst¹pienia do ubezpieczenia.

Art. 12 Jakich zdarzeñ nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

1. UNIQA nie ponosi odpowiedzialnoœci za ryzyko zgonu Ubezpie-
czonego spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem, gdy nie-
szczêœliwy wypadek zaistnia³:
1) w wyniku pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubez-

pieczonego przestêpstwa,
2) w wyniku przebywania Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu,

narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych, o ile nie zosta³y
zalecone w procesie leczenia,

3) w wyniku czynnego udzia³u Ubezpieczonego we wszelkiego
rodzaju zamieszkach, rozruchach i aktach terroru;
poprzez akt terroru rozumie siê u¿ycie przemocy dla osi¹gniêcia
celów politycznych, religijnych, œwiatopogl¹dowych lub spo-
³ecznych, poprzez zamieszki i rozruchy rozumie siê akty przemocy

skierowane przeciw wyznawcom innych religii, cudzoziemcom,
innych opcji politycznych itp., po³¹czone zazwyczaj z niszcze-
niem mienia, grabie¿¹, naruszeniem nietykalnoœci cielesnej, zabój-
stwami,

4) w czasie wykonywania przez Ubezpieczonego czynnoœci, któ-
rych wykonywanie wymaga prawem przewidzianych uprawnieñ,
których to Ubezpieczony nie posiada,

5) poœrednio lub bezpoœrednio:
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 lit. b, c, spowodowanych leczeniem, którego przyczyn¹ by³o
zdarzenie ubezpieczeniowe.

2. UNIQA nie ponosi odpowiedzialnoœci za ryzyko zgonu Ubezpie-
czonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku, gdy zgon ten spo-
wodowany zosta³ uszkodzeniami cia³a powsta³ymi w nastêpstwie
operacji lub innych zabiegów leczniczych, jakie Ubezpieczony prze-
prowadzi³ na swoim ciele lub których przeprowadzenie zleci³, o ile
powodem wykonania tych zabiegów lub operacji nie by³ nieszczê-
œliwy wypadek.

3. Je¿eli nie zawarto innych szczególnych uzgodnieñ, ochron¹ ubez-
pieczeniow¹ nie s¹ objête tak¿e zgony w wyniku nieszczêœliwego
wypadku spowodowane:
1) udzia³em w wyprawach alpinistycznych i speleologicznych,
2) u¿ywaniem sprzêtu lataj¹cego, wykonywaniem skoków spado-

chronowych oraz u¿ywaniem statków powietrznych,
3) udzia³em w konkursach sportów motorowych (równie¿ jazdy

klasyfikacyjne i rajdy) i zwi¹zanych z nimi jazdach treningowych,
4) uczestnictwem w miêdzynarodowych, krajowych lub wojewódz-

kich konkursach z dziedziny skoków narciarskich, saneczkarstwa
lub bobslejów oraz oficjalnych treningach do tych imprez.

Art. 13 Kogo obci¹¿aj¹ podatki od przychodu z kapita³ów pieniê¿-
nych?

Podatki zwi¹zane z jak¹kolwiek wyp³at¹ z tytu³u umów zawartych na
podstawie niniejszych OWU nie obci¹¿aj¹ UNIQA. Podatki te s¹ od-
prowadzane przez UNIQA w imieniu Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczo-
nego lub Uprawnionego zgodnie z ordynacj¹ podatkow¹ obowi¹zu-
j¹c¹ w dniu ich naliczenia.

Art. 14 Co nale¿y zrobiæ po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczenio-
wego?

1. Ubezpieczaj¹cy lub Uprawniony powinni niezw³ocznie zawiado-
miæ UNIQA o zdarzeniu ubezpieczeniowym przewidzianym w umo-
wie ubezpieczenia.

2. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, Uprawniony powinien z³o-
¿yæ w UNIQA:
1) dok³adnie wype³niony formularz zg³oszenia zgonu z udokumen-

towan¹ jego przyczyn¹,
2) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, a je¿eli zgon nast¹-

pi³ poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej akt zgonu powinien
byæ potwierdzony przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹ i prze-
t³umaczony na jêzyk polski przez t³umacza przysiêg³ego,

3) inne dokumenty uzasadniaj¹ce roszczenie.

Art. 15 Kto otrzymuje œwiadczenie i w jaki sposób wyznaczana
jest osoba uprawniona do jego odbioru?

1. Œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego otrzymuje Uprawniony.

2. Ubezpieczony winien wskazaæ imiennie we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia osobê lub osoby uprawnione do otrzymania
œwiadczenia.

3. Ubezpieczony mo¿e wskazaæ kilka osób Uprawnionych do otrzyma-
nia œwiadczenia. Suma udzia³ów wszystkich osób Uprawnionych
nie mo¿e przekraczaæ 100% œwiadczenia ubezpieczeniowego. Je¿eli
nie zostanie okreœlony ich udzia³ w kwocie œwiadczenia, uwa¿a siê,
¿e udzia³y tych osób s¹ równe.

4. Je¿eli Uprawniony zmar³, nie istnieje lub utraci³ prawo do œwiad-
czenia, jego prawo przejmuj¹ pozostali Uprawnieni proporcjonal-
nie do ju¿ posiadanych udzia³ów w œwiadczeniu.
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5. Je¿eli ¿aden z Uprawnionych nie ¿yje, nie istnieje lub wszyscy utra-
cili prawo do œwiadczenia, prawo to przejmuj¹ Uprawnieni Zastêp-
czy, o ile zostali wyznaczeni.

6. W okresie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony mo¿e zmie-
niæ Uprawnionego lub Uprawnionego Zastêpczego. Zmiana nastê-
puje poprzez z³o¿enie pisemnego oœwiadczenia potwierdzonego
podpisem Ubezpieczonego, dostarczonego osobiœcie lub przes³a-
nego listem poleconym do siedziby UNIQA.

7. Zmiana Uprawnionego oraz Uprawnionego Zastêpczego obowi¹-
zuje od momentu powziêcia informacji o zmianie przez UNIQA
i powiadomienia o tym Ubezpieczonego. Za moment powiadomie-
nia przyjmuje siê datê otrzymania wiadomoœci od Ubezpieczonego.

8. Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego albo, gdy Upraw-
niony w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ¿y³ lub nie istnia³, to
œwiadczenie przys³uguje cz³onkom rodziny Ubezpieczonego wed³ug
nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) wspó³ma³¿onkowi;
2) w równych czêœciach dzieciom Ubezpieczonego, jeœli brak jest

wspó³ma³¿onka;
3) w równych czêœciach rodzicom Ubezpieczonego, jeœli brak jest

wspó³ma³¿onka i dzieci;
4) w równych czêœciach innym ustawowym spadkobiercom zmar-

³ego Ubezpieczonego, jeœli brak jest wspó³ma³¿onka, dzieci
i rodziców Ubezpieczonego.

9. Œwiadczenie nie przys³uguje ¿adnej osobie, która umyœlnie przy-
czyni³a siê do zgonu Ubezpieczonego.

Art. 16 W jakim terminie UNIQA zobowi¹zana jest wyp³aciæ
œwiadczenie?

1. UNIQA wyp³aca nale¿ne œwiadczenie w ci¹gu 30 dni od dnia zg³o-
szenia wyst¹pienia zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.

2. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust.1 wyjaœnienie okolicznoœci koniecz-
nych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA albo wysokoœci œwiad-
czenia okaza³o siê niemo¿liwe, œwiadczenie wyp³aca siê w terminie
14 dni od daty wyjaœnienia tych okolicznoœci. Jednak¿e bezsporn¹
czêœæ œwiadczenia UNIQA wyp³aca w terminie okreœlonym w ust.1.

3. UNIQA zobowi¹zana jest powiadomiæ na piœmie Ubezpieczaj¹cego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego o wysokoœci albo o odmowie
wyp³aty œwiadczenia. Treœæ pisma powinna zawieraæ informacjê
o trybie i sposobie wniesienia odwo³ania.

4. Jeœli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza siê
z ustaleniami UNIQA co do odmowy lub wysokoœci œwiadczenia,
mo¿e w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej
sprawie z³o¿yæ na piœmie odwo³anie do Zarz¹du UNIQA.

5. Zarz¹d UNIQA zobowi¹zany jest w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania wniosku rozpatrzyæ sprawê i powiadomiæ o jej wyniku osobê
wnosz¹c¹ odwo³anie.

Art. 17 Kiedy mog¹ nast¹piæ zmiany warunków umowy?

1. W ka¿dym momencie trwania umowy ubezpieczenia UNIQA ma
prawo dokonaæ zmiany warunków umowy poprzez dostarczenie
Ubezpieczaj¹cemu nowej treœci OWU.

2. Ubezpieczaj¹cy w przypadku zmian warunków umowy ma prawo
do zg³oszenia sprzeciwu w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania nowej
treœci OWU.

3. Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie okreœlonego w ust. 2 ozna-
cza akceptacjê nowych warunków umowy, które obowi¹zuj¹ od
pierwszego dnia po up³ywie okresu na zg³oszenie sprzeciwu.

4. W przypadku zg³oszenia sprzeciwu w wyznaczonym terminie okre-
œlonego w ust. 2 oznacza wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
przez Ubezpieczaj¹cego zgodnie z Art.4 ust. 4. UNIQA zastrzega
sobie prawo do zaproponowania ka¿demu Ubezpieczonemu indy-
widualnego kontynuowania umowy ubezpieczenia

5. UNIQA mo¿e dokonaæ zmiany wysokoœci administracyjnych op³at
sta³ych oraz za zarz¹dzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapi-
ta³owymi maksymalnie do wysokoœci okreœlonej w tabeli op³at
i limitów. Niniejsze zmiany nie s¹ zmianami warunków umowy ubez-
pieczenia.

6. UNIQA ma prawo dokonaæ zmiany wysokoœci maksymalnej sta³ej
op³aty administracyjnej o wskaŸnik równy wskaŸnikowi wzrostu cen
towarów i us³ug publikowany przez G³ówny Urz¹d Statystyczny.
WskaŸnik wyliczany jest dla okresu od dnia ostatniej zmiany wyso-
koœci maksymalnej sta³ej op³aty administracyjnej. Zmiana ta nie
stanowi zmiany warunków umowy.

7. UNIQA ma obowi¹zek poinformowaæ Ubezpieczonego o:
1) zmianach w warunkach umowy ubezpieczenia przed wyra¿e-

niem zgody na dokonanie tych zmian,
2) zmianach wysokoœci op³at administracyjnych i op³at za zarz¹-

dzanie Ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi,
3) wysokoœciach œwiadczeñ nie rzadziej ni¿ raz na rok.

Art. 18 Jak uregulowana jest cesja (przeniesienie) praw z certyfi-
katu ubezpieczeniowego?

1. Ubezpieczony (cedent) mo¿e dokonaæ przeniesienia praw wynika-
j¹cych z certyfikatu ubezpieczeniowego na rzecz osoby trzeciej –
Cesjonariusza, pod warunkiem wyra¿enia zgody przez UNIQA.

2. Skutecznoœæ czynnoœci przeniesienia zachodzi w momencie pisem-
nego powiadomienia UNIQA o dokonanej cesji i potwierdzenia
pisemnie przez UNIQA zgody na jej dokonanie. Za moment potwier-
dzenia cesji przyjmuje siê datê wys³ania informacji do cedenta.

Art. 19 Co nale¿y zrobiæ w przypadku utraty certyfikatu ubezpie-
czeniowego?

1. W przypadku utraty certyfikatu ubezpieczeniowego Ubezpieczony
lub Ubezpieczaj¹cy powinien poinformowaæ o tym fakcie UNIQA.
Po otrzymaniu tej informacji UNIQA wystawi duplikat certyfikatu.

2. Utrata certyfikatu ubezpieczeniowego oznacza kradzie¿, zagubie-
nie lub zniszczenie w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym identyfikacjê Ubez-
pieczaj¹cego, Ubezpieczonego, osób uprawnionych lub innych danych
wa¿nych dla treœci polisy.

Art. 20 Na jakich zasadach funkcjonuje ORJU?

1. Z chwil¹ przyst¹pienia Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia
UNIQA otwiera ORJU sk³adek regularnych, celem ewidencjonowa-
nia zakupionych JU w poszczególnych funduszach.

2. Wraz z wp³at¹ pierwszej sk³adki dodatkowej UNIQA otwiera ORJU
sk³adek dodatkowych.

3. Zakup JU za œrodki pochodz¹ce z czêœci wp³aconych sk³adek regu-
larnych lub sk³adek dodatkowych nastêpuje po cenie JU wyznaczo-
nej nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty wp³aty tych sk³adek.

4. W ka¿d¹ rocznicê przyst¹pienia przez Ubezpieczonego do umowy
ubezpieczenia UNIQA informuje Ubezpieczonego na piœmie o licz-
bie, aktualnej cenie i wartoœci JU zgromadzonych na ORJU.

5. Procentowy podzia³ sk³adek regularnych i dodatkowych pomiêdzy
fundusze okreœlany jest przez Ubezpieczonego w chwili przystêpo-
wania do umowy ubezpieczenia.

6. Je¿eli procentowy podzia³ sk³adki dodatkowej nie zostanie okreœlony,
UNIQA przyjmie aktualny podzia³ œrodków zgromadzonych na ORJU
sk³adek regularnych.

7. W przypadku wyboru wiêcej ni¿ jednego funduszu UNIQA okreœla
w tabeli op³at i limitów minimalny procent sk³adki, który mo¿e byæ
przekazany na jeden fundusz.

8. Ubezpieczonemu przys³uguje raz na miesi¹c prawo do zmiany pro-
centowego podzia³u przysz³ej sk³adki regularnej lub dodatkowej
miêdzy funduszami. Zmiana obowi¹zuje dla wp³at dokonywanych
po dniu otrzymania stosownego oœwiadczenia przez UNIQA.

9. UNIQA ma prawo pobraæ jednorazow¹ op³atê za ka¿d¹ zmianê
procentowego podzia³u przysz³ych sk³adek regularnych lub dodat-
kowych miêdzy funduszami. Op³ata w wysokoœci okreœlonej przez
UNIQA w tabeli op³at i limitów pobierana jest z ORJU poprzez
pomniejszenie liczby JU ka¿dego z funduszy, w takich proporcjach,
w jakich podzielone s¹ œrodki zgromadzone na wybranych przez
Ubezpieczonego funduszach.
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10.Ubezpieczony ma prawo do przenoszenia JU miêdzy funduszami.

11.Przeniesienie JU odbywa siê po cenie wyznaczonej nie póŸniej ni¿
w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania przez UNIQA wniosku o dokona-
nie zmiany.

12.Za operacjê przeniesienia JU miêdzy funduszami UNIQA ma prawo
pobraæ op³atê w wysokoœci okreœlonej w tabeli op³at. Op³ata po-
bierana jest poprzez umorzenie odpowiedniej liczby JU odpowia-
daj¹cej wartoœciowo stosownej op³acie, w takich proporcjach,
w jakich podzielone s¹ œrodki podlegaj¹ce operacji przeniesienia
z zastrze¿eniem ust.15.

13.Z op³aty za przeniesienie JU miêdzy funduszami zwolniona jest
pierwsza dyspozycja w danym miesi¹cu kalendarzowym.

14.W przypadku wydania dyspozycji po raz kolejny w danym miesi¹cu
kalendarzowym zgodnie z ust. 13 pobierana jest op³ata zgodna
z tabel¹ op³at i limitów.

15.Wszelkiego rodzaju op³aty pobierane z ORJU dokonywane s¹
w pierwszej kolejnoœci z ORJU sk³adek dodatkowych poprzez pomniej-
szenie liczby JU ka¿dego z funduszy, w takich proporcjach, w jakich
podzielone s¹ œrodki zgromadzone na wybranych przez Ubezpie-
czonego funduszach.

16.W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej iloœæ jednostek uczest-
nictwa mo¿e ulec zmniejszeniu tytu³em op³at wymienionych w tabeli
op³at i limitów oraz sk³adki za ryzyko zgonu Ubezpieczonego w na-
stêpstwie nieszczêœliwego wypadku, z zastrze¿eniem ust. 12, 13
i 14 oraz Art. 21 ust. 6.

Art. 21 Jakie Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita³owe oferujemy?

1. UNIQA oferuje Ubezpieczonemu do wyboru fundusze ró¿ni¹ce siê
sposobem lokowania, a tym samym rentownoœci¹ i poziomem ryzyka
inwestycyjnego. Opis strategii funduszy oferowanych przez UNIQA
i regulamin tych funduszy, zawieraj¹ za³¹czniki do niniejszych ogól-
nych warunków.

2. Celem funduszy jest osi¹ganie dochodów z lokowania ich akty-
wów. Dochody osi¹gane w wyniku dokonywanych inwestycji po-
wiêkszaj¹ wartoœæ funduszy, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie wartoœæ JU.

3. Wycena wartoœci funduszu netto dokonywana jest nie rzadziej ni¿
raz w miesi¹cu kalendarzowym na ostatni dzieñ miesi¹ca – w opar-
ciu o sumê wartoœci wszystkich aktywów funduszu wyznaczon¹ zgod-
nie z zasadami okreœlonymi w przepisach o rachunkowoœci.

4. Ka¿dy fundusz podzielony jest na JU o jednakowej wartoœci repre-
zentuj¹ce proporcjonalny udzia³ w aktywach funduszu.

5. UNIQA zastrzega sobie prawo do podzielenia lub po³¹czenia jed-
nostek uczestnictwa, powiêkszaj¹c lub pomniejszaj¹c w ten spo-
sób ich liczbê oraz odpowiednio wartoœæ. Operacja ta nie wp³ywa
na ca³kowit¹ wartoœæ aktywów funduszu i wartoœæ danego ORJU.

6. Op³ata za zarz¹dzenie jest procentowo ustalana w stosunku do war-
toœci œrodków zgromadzonych na ORJU danego funduszu, którego
zarz¹dzanie aktywami podlega niniejszej op³acie; jest naliczana
codziennie i pobierana miesiêcznie w pierwszym dniu roboczym
ka¿dego miesi¹ca kalendarzowego, a przypadku wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia – w wysokoœci proporcjonalnej ww. op³aty -
w dniu wyp³aty œrodków zgromadzonych na ORJU. Pobranie nastê-
puje poprzez umorzenie odpowiedniej iloœci JU na ORJU danego
funduszu, którego zarz¹dzanie aktywami podlega niniejszej op³acie.
W przypadku przeniesienia JU miêdzy funduszami pobierana jest
proporcjonalna czêœæ ww. op³aty poprzez umorzenie odpowied-
niej liczby JU z funduszu, z którego œrodki s¹ przeniesione; pozosta³a
czêœæ op³aty pobrana zostanie w terminie wskazanym w zdaniu pierw-
szym niniejszego ustêpu.

7. UNIQA mo¿e zmieniæ zakres oferowanych funduszy wprowadzaj¹c
do sprzeda¿y JU nowych funduszy lub zaprzestaj¹c sprzeda¿y JU
dotychczas oferowanych funduszy.

Art. 22 Warunki dodatkowe

W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczonym mog¹ byæ zasto-
sowane warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych w niniej-
szych OWU.

Art. 23 Zawiadomienia i oœwiadczenia

Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia musz¹ byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem przy-
jêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿noœci lub
bezskutecznoœci. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony zmieni³ miej-
sce zamieszkania i nie powiadomi³ o tym UNIQA przyjmuje siê, ¿e
UNIQA wype³ni³a swój obowi¹zek zawiadomienia lub oœwiadczenia
wysy³aj¹c korespondencjê na ostatni znany jej adres.

Art. 24 Jak d³ugo mo¿na dochodziæ roszczeñ wynikaj¹cych
z umowy ubezpieczenia?

1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniaj¹ siê z up³ywem
lat trzech.

2. Bieg przedawnienia roszczenia o œwiadczenie do UNIQA rozpo-
czyna siê w dniu, w którym nast¹pi³o zdarzenie objête ubezpiecze-
niem.

3. Bieg przedawnienia roszczenia o œwiadczenie do UNIQA przerywa
siê przez zg³oszenie UNIQA tego roszczenia lub przez zg³oszenie
zdarzenia objêtego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpo-
czyna siê na nowo od dnia, w którym zg³aszaj¹cy roszczenie lub
zdarzenie otrzyma³ na piœmie oœwiadczenie UNIQA o przyznaniu
lub odmowie œwiadczenia.

Art. 25 Inne podstawy umowy

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie ma tabela op³at i limitów, regulaminy
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych oraz przepisy powszech-
nie obowi¹zuj¹cego prawa, ze szczególnym uwzglêdnieniem kodeksu
cywilnego i ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

2. Tabela op³at i limitów oraz regulaminy Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapita³owych stanowi¹ integraln¹ czêœæ OWU.

Art. 26 Skargi i za¿alenia

1. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przys³u-
guje prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA skarg i za¿aleñ na
zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków przez osoby
lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz UNIQA.

2. Zarz¹d UNIQA zobowi¹zany jest rozpatrzyæ skargê bez zbêdnej
zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej wp³ywu
do UNIQA, informuj¹c skar¿¹cego o sposobie za³atwienia sprawy,
z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Art. 27 W³aœciwoœæ prawa i s¹du

1. Je¿eli bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹
inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje siê prawo polskie.

2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed
s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹-
cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna,
Nr 144/2006 z dnia 13.12.2006 r. i maj¹ zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2007.
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