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Niniejsze ogólne warunki umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypa-
dek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ozna-
czone symbolem NNW stanowią integralną część umowy podstawowej 
terminowego ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia na życie i dożycie 
w wariancie rozszerzonym. Wszystkie zapisy i pojęcia użyte w niniejszych 
ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego należy czytać łącznie  
z zapisami umieszczonymi w ogólnych warunkach umowy podstawowej. 

§ 1  Definicje

Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatko-
wego określenia rozumie się:
1. Umowa podstawowa jest to umowa terminowego ubezpieczenia  

na życie oznaczona symbolem TRO lub ubezpieczenia na życie i doży-
cie oznaczona symbolem DOZ.

2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego jest to umowa na wypadek 
zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawarta 
na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodat-
kowego, zwanych dalej OWUD.

3. Suma ubezpieczenia jest to kwota określona na polisie, wypłacana 
przez UNIQA TU na Życie S.A. w przypadkach wskazanych w OWUD.

4. Nieszczęśliwy wypadek jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, zaistniałe niezależnie od woli Ubezpieczonego. Za nieszczę-
śliwy wypadek nie uważa się stanów chorobowych i nagłych zachoro-
wań, w tym również zarażeń chorobami zakaźnymi.

5. Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest  
to zgon Ubezpieczonego, który nastąpił przed upływem 12-tu mie-
sięcy od wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, a pomiędzy nieszczę-
śliwym wypadkiem a zgonem Ubezpieczonego występuje związek 
przyczynowy.

§ 2  Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych OWUD 
zawierana jest tylko i wyłącznie wraz z umową podstawową. Umowa 
ubezpieczenia dodatkowego może być zawarta:
1) przy zawieraniu umowy podstawowej,
2) w każdą rocznicę zawarcia umowy podstawowej, na podstawie aktu-

alnie obowiązujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodat-
kowego.

2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na podstawie 
pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim dokumentów podpisanych 
i złożonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz Pośrednika 
UNIQA TU na Życie S.A.

4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia 
dodatkowego zostanie potwierdzone przez UNIQA TU na Życie S.A. 
wystawieniem polisy.

5. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na taki okres, aby 
jej data końcowa była zgodna z datą końca umowy podstawowej.

6. Tryb i procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego i wysta-
wienia polisy określają OWU umowy podstawowej.

§ 3  Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Na podstawie niniejszych OWUD pełna ochrona ubezpieczeniowa udzie-
lana Ubezpieczonemu z tytułu umowy podstawowej zostaje rozszerzona  
o ryzyko zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przy 
czym zgon Ubezpieczonego i nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w okre-
sie trwania niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego.

§ 4  Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej

1. Ochrona ubezpieczeniowa określona w § 3 OWUD rozpoczyna się od 
dnia wskazanego w polisie jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpie-
czeniowej udzielanej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodat-
kowego, nie wcześniej niż od dnia opłacenia składki należnej z tytułu 
umowy ubezpieczenia dodatkowego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana z tytułu umowy ubezpieczenia 
dodatkowego wygasa:
1) z chwilą zgonu Ubezpieczonego,
2) wraz z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy 

podstawowej,
3) w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego, określo-

nym w ust. 3,
4) w dniu przekształcenia umowy w ubezpieczenie bezskładkowe,
5)  w przypadkach opisanych w OWU umowy podstawowej,
6)  w okresie przejęcia przez UNIQA TU na Życie S.A. opłacania składki 

na mocy umowy ubezpieczenia dodatkowego, której OWUD prze-
widują taką możliwość.

3. Ubezpieczający ma prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
dodatkowego. Umowa ulega rozwiązaniu w najbliższą rocznice polisy 
następującą bezpośrednio po dniu, w którym UNIQA TU na Życie S.A. 
otrzymała pisemne oświadczenie Ubezpieczającego. Wniosek o rozwią-
zanie umowy ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczający powinien 
przesłać w formie pisemnej co najmniej 30 dni przed kolejną rocznicą 
polisy.

§ 5  Składka za ubezpieczenie

1. Wysokość składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego 
ustalana jest na podstawie taryfy składek dla niniejszych OWUD obo-
wiązującej w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpiecze-
nia dodatkowego.

2.  Wysokość składki za umowę ubezpieczenia dodatkowego zależy  
od sumy ubezpieczenia, czestotliwości opłacania składki z uwzględnie-
niem indywidualnej oceny ryzyka Ubezpieczonego.

3.  Składka opłacana jest łącznie ze składką z tytułu umowy podstawowej 
przez Ubezpieczającego, zgodnie z postanowieniami ogólnych warun-
ków umowy podstawowej.

§ 6  Świadczenia ubezpieczeniowe 

W przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
UNIQA TU na Życie S.A. wypłaci Uprawnionemu świadczenie w wysokości 
sumy ubezpieczenia uzgodnionej dla umowy ubezpieczenia dodatkowego 
i szczegółowo określonej na polisie, z zastrzeżeniem zapisów § 7 OWU.

§ 7  Ograniczenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu 
Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wyni-
kiem:
1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego prze-

stępstwa,
2) wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, 
3) czynnego udziału Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju zamiesz-

kach, rozruchach i aktach terrorystycznych, przy czym akty terro-
rystyczne są to nielegalne, indywidualne lub grupowe akcje orga-
nizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych skierowane 
przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy uży-
ciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem 
jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecz-
nych,

4) działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego, pola 
elektromagnetycznego, chyba że dotyczyło to leczenia spowodo-
wanego nieszczęśliwym wypadkiem,

5) wykonywania przez Ubezpieczonego czynności, których wyko-
nywanie wymaga prawem przewidzianych uprawnień, których  
to Ubezpieczony nie posiadał,
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6) działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 
innych środków odurzających, o ile nie zostały zalecone w proce-
sie leczenia, przy czym pozostawanie pod wpływem alkoholu - jest 
to stan powstały w wyniku dobrowolnego i świadomego wprowa-
dzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości 
alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we 
krwi powyżej 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym 
powietrzu powyżej 0,1mg alkoholu w 1 dm3,

7) długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) przebywania w strefach nieko-
rzystnych klimatycznie (w szczególności takich jak: pustynia, lądo-
lód, dżungla tropikalna),

8) podróży do obszarów objętych wojną domową bądź określanych 
w raportach Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako obszary nie-
bezpieczne, w tym wypadków powstałych w czasie przebywania 
na tych obszarach w ramach wypraw naukowych lub innych,

9) samobójstwa lub próby samobójstwa,
10) choroby psychicznej lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Mię-

dzynarodowej Statystycznej kwalifikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych ICD-10.

2. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko zgonu 
Ubezpieczonego, gdy zgon spowodowany został uszkodzeniami ciała 
powstałymi w następstwie operacji lub innych zabiegów leczniczych, 
jakie Ubezpieczony przeprowadził na swoim ciele lub których przepro-
wadzenie zlecił, o ile powodem wykonania tych zabiegów lub operacji 
nie był nieszczęśliwy wypadek.

3. Jeżeli nie zawarto innych szczególnych uzgodnień, ochroną ubezpie-
czeniową nie jest objęty zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśli-
wego wypadku, który został spowodowany:
1) udziałem w wyprawach alpinistycznych i speleologicznych, 
2) w czasie uprawiania niebezpiecznej dziedziny sportu na ziemi (to 

jest: wspinaczka wysokogórska i skałkowa, kaskaderstwo, speleolo-
gia, skoki na gumowej linie, heliskiing, uczestnictwo w wyprawach 
survivalowych), w powietrzu (to jest: skoki spadochronowe, sporty 
lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo) lub w wodzie (to jest: nur-
kowanie głębinowe, żeglarstwo morskie, rafting),

3) używaniem sprzętu latającego, z wyłączeniem przypadków podróży 
jako pasażer samolotem silnikowym, samolotem o napędzie stru-
mieniowym lub szybowcem dopuszczonym do cywilnego trans-
portu powietrznego lub samolotem wojskowym, stosowanym  
do transportu osób,

4) udziałem w konkursach sportów motorowych (również jazdach kla-
syfikacyjnych i rajdach) i związanych z nimi jazdach treningowych,

5) uczestnictwem w konkursach skoków narciarskich, saneczkarstwa 
lub bobslejów o zasięgu przynajmniej wojewódzkim oraz oficjal-
nych treningach do tych imprez.

4. Za nieszczęśliwe wypadki nie uważa się zachorowań, w tym również 
występujących nagle, jak np. zawał serca lub udar mózgu, a także zara-
żeń chorobami zakaźnymi, nawet jeśli powstały w związku z nieszczę-
śliwym wypadkiem za wyjątkiem sytuacji, w której poprzez skaleczenia, 
otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ubezpie-
czeniem Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem 
wścieklizny.

§ 8  Skutki niedopełnienia obowiązków związanych z umową ubez- 
 pieczenia

1. 1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki oko-
liczności, które nie zostały podane do jej wiadomości przez Ubezpie-
czającego lub Ubezpieczonego, o które UNIQA TU na Życie S.A. pytała 
we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia dodatkowego. Jeżeli do podania wiadomości 
nieprawdziwych  we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach 
przed zawarciem umowy doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości 
przyjmuje się, że z tytułu wypadku przewidzianego umową ubezpie-
czenia i jego  następstw UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowie-
dzialności. UNIQA TU na Życie S.A nie może powoływać się na posta-
nowienia zdań wcześniejszych, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną 
doszło po upływie trzech lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

2.  Powyższe uprawnienie przysługuje także UNIQA TU na Życie S.A.  
w przypadku wnioskowanej przez Ubezpieczającego zmiany umowy 
prowadzącej do podwyższenia sumy ubezpieczenia lub rozszerzenia 
ochrony ubezpieczenia na podstawie OWUD.

§ 9  Zgłoszenie świadczenia

Ubezpieczający lub Uprawniony powinien niezwłocznie zawiadomić UNIQA 
TU na Życie S.A. o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego 
w niniejszej umowie dodatkowej.

§ 10 Zastosowanie zapisów OWU umowy podstawowej do umowy  
 ubezpieczenia dodatkowego

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWUD, a w szczegól-

ności dotyczących trybu zawierania umowy ubezpieczenia dodatko-
wego, wypłaty świadczenia, odstąpienia od umowy, zmiany warunków 
umowy mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubez-
pieczenia umowy podstawowej.

2. Przekształcenie umowy ubezpieczenia dodatkowego w umowę bez-
składkową lub jej wykup jest niemożliwy.

3. Zapisów dotyczących udziału w zysku nie stosuje się do niniejszych 
OWUD.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zostały zatwier-
dzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 32/2011 z dnia 
28 marca 2011 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawie-
ranych od dnia 1 kwietnia 2011 r. 


