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Art.1

Certyfikat

Deklaracja zgody

Hospitalizacja

Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia „R-Życie & Zdrowie”

Pacjent

Pojazd

Rachunek

Saldo zadłużenia

Składka

Suma ubezpieczenia

Szpital

Trwałe inwalidztwo

1. - dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego
/Współubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na podstawie
niniejszych OWU.

2. - formularz, który składa osoba wnioskująca o obję-
cie ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ubezpieczenia.

3. - pobyt Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego
w Szpitalu spowodowany Nieszczęśliwym wypadkiem, niezbędny
z medycznego punktu widzenia do ratowania lub poprawy stanu
zdrowia. Hospitalizacja winna być potwierdzona w dokumentacji
medycznej Szpitala. Za dzień pobytu przyjmuje się każdą rozpoczętą
dobę pobytu w Szpitalu.

4. - nagłe, gwałtowne, wywołane przyczyną
zewnętrzną zdarzenie, które wystąpiło w czasie ochrony ubezpie-
czeniowej niezależnie od woli Ubezpieczonego lub Współubez-
pieczonego, wynikiem którego jest zajście Zdarzenia ubezpiecze-
niowego. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zachorowań, w tym
również zarażeń chorobami zakaźnymi, udaru, wylewu oraz zawału
mięśnia sercowego.

5. - Nieszczęśliwy wypadek
w wyniku którego doszło do Zdarzenia ubezpieczeniowego, zaistniały
w czasie jazdy środkiem lokomocji lądowym, powietrznym lub
wodnym, w którym Ubezpieczony/Współubezpieczony uczestniczył,
jako kierowca lub pasażer Pojazdu. Za Nieszczęśliwy wypadek komu-
nikacyjny uważa się również taki wypadek, którego rezultatem
są obrażenia ciała Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego pow-
stałe, gdy Ubezpieczony / Współubezpieczony poruszał się jako pieszy
i został uderzony przez Pojazd będący w ruchu.

6.
zwane dalej OWU - warunki, na podstawie których UNIQA TU
na Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zgonu,
Trwałego inwalidztwa lub Hospitalizacji w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku.

7. - osoba, która podlega Hospitalizacji, a jej pobyt w Szpitalu
wynika z uszkodzeń ciała w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
i jest potwierdzony szpitalną dokumentacją medyczną.

8. - urządzenie mechaniczne posiadające silnik przeznaczone
do transportu w ruchu lądowym, wodnym i lotniczym. Dla potrzeb
niniejszych OWU za Pojazd uważa się również rower.

9. - rachunek karty kredytowej wydanej przez Bank Ubezpie-
czonemu lub rachunek bankowy, prowadzony przez Bank dla Ubez-
pieczonego, z którym związana jest umowa o limit zadłużenia
w rachunku osobistym.

10. - całość zobowiązań Ubezpieczonego wobec Banku
z tytułu posiadania Rachunku, Saldo zadłużenia obejmuje nominalną
wartość zadłużenia wraz z odsetkami, opłatami pobieranymi przez
Bank i kosztami windykacji oraz odsetkami należnymi do dnia zajścia
Zdarzenia ubezpieczeniowego.

11. - kwota należna UNIQA TU na Życie S.A. z tytułu udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej, zapisana w Certyfikacie.

12. - kwota zapisana w Certyfikacie, będąca pod-
stawą wyliczenia wysokości świadczenia w przypadku zajścia
Zdarzenia ubezpieczeniowego.

13. - znajdujący się na terenie Polski, zakład lecznictwa zamknię-
tego działający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przezna-
czony do leczenia chorych, których stan wymaga całodobowej opieki
lekarsko-pielęgniarskiej. W rozumieniu niniejszych OWU Szpitalem
nie jest: sanatorium, szpital uzdrowiskowy, ośrodek rehabilitacyjny,
dom opieki, hospicjum oraz placówki, których zadaniem jest leczenie
alkoholizmu lub innych uzależnień.

14. - nieodwracalne i trwałe upośledzenie funkcji

Definicje

lub fizyczna utrata narządu, powstała w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku. Dla potrzeb niniejszych OWU przyjmuje się, że za Trwałe
inwalidztwo uznaje się zdarzenia wymienione w załączonej Tabeli
świadczeń.

15. - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka
Akcyjna zwany dalej UNIQA TU na Życie S.A.

16. - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Piękna 20, zwany dalej również Bankiem.

17. - osoba fizyczna, posiadająca rachunek osobisty lub
kartę płatniczą u Ubezpieczającego, która dobrowolnie przystąpiła
do ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU.

18. - Bank. Bank jest uprawniony do otrzymania świadczenia
ubezpieczeniowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego do wyso-
kości Salda zadłużenia aktualnego na dzień zgonu Ubezpieczonego.

19. - wskazana przez Ubezpieczonego osoba,
uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w wyso-
kości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą świadczenia należną
z tytułu zgonu Ubezpieczonego i odszkodowaniem wypłacanym
Uprawnionemu, obliczonym zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 5
poniżej,

20. - małoletnie dziecko Ubezpieczonego.

21. - zdarzenie, którego zajście zobowią-
zuje Ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia na zasadach określo-
nych w OWU.

1. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby, które w dniu złożenia
Deklaracji zgody ukończyły 18 rok życia, lecz nie ukończyły 64 roku
życia oraz ich dzieci, które w dniu zajścia Zdarzenia ubezpiecze-
niowego ukończyły 1 rok życia i nie ukończyły 18 roku życia oraz
pozostają pod opieką prawną Ubezpieczonego.

2. Przyjęcie do ubezpieczenia potwierdzone jest wystawieniem przez
UNIQA TU na Życie S.A. Certyfikatem.

3. Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 lat, ochrona ubezpiecze-
niowa nie zostanie przedłużona na kolejny miesięczny okres.

1. Ubezpieczony w momencie wypełniania Deklaracji zgody dokonuje
wyboru Wariantu ubezpieczenia spośród zaproponowanych przez
UNIQA TU na Życie S.A. przedstawionych w Załączniku nr 1 do niniej-
szych OWU.

2. Zdarzenia ubezpieczeniowe:
a) zgon Ubezpieczonego,
b) zgon Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w wyniku

Nieszczęśliwego wypadku,
c) Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego/Współubezpieczonego

w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
d) Hospitalizacja Ubezpieczonego /Współubezpieczonego w wyniku

Nieszczęśliwego wypadku.
Jeżeli zgon Ubezpieczonego/Współubezpieczonego nastąpił w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komuni-
kacyjnego, Ubezpieczyciel z zastrzeżeniem Art. 9, wypłaci dodatkowo
świadczenie w wysokości zapisanej w Certyfikacie i przewidziane
dla w/w Zdarzeń ubezpieczeniowych.

3. Świadczenie w przypadku zgonu Ubezpieczonego/Współubezpie-
czonego:
1) W przypadku zgonu Ubezpieczonego należne świadczenie zosta-

nie wypłacone Uprawnionemu lub Uprawnionemu Zastępczemu.
2) W przypadku zgonu Współubezpieczonego w wyniku Nieszczę-

śliwego wypadku lub w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komu-

Ubezpieczyciel

Ubezpieczający

Ubezpieczony

Uprawniony

Uprawniony Zastępczy

Współubezpieczony

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Art.2

Art.3

Ubezpieczony i Współubezpieczony

Zdarzenie ubezpieczeniowe i świadczenia
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nikacyjnego należne świadczenie zostanie wypłacone Ubezpie-
czonemu.

3) UNIQA TU na Życie S.A. wypłaci należne świadczenie z tytułu
zgonu Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komu-
nikacyjnego z zastrzeżeniem Art. 9, jeżeli zgon nastąpił przed
upływem 180 dni od daty w/w wypadku i stwierdzono bezpo-
średni związek przyczynowy pomiędzy tym wypadkiem i zgonem.

4. Trwałe inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku:
1) W przypadku stwierdzenia u Ubezpieczonego/Współubez-

pieczonego Trwałego inwalidztwa należne świadczenie zostanie
wypłacone Ubezpieczonemu zgodnie z Tabelą świadczeń w wyso-
kości odpowiedniej, procentowej części Sumy ubezpieczenia,
zapisanej w Certyfikacie.

2) UNIQA TU na Życie S.A. wypłaci należne świadczenie z tytułu
Trwałego inwalidztwa z zastrzeżeniem Art. 9 jeżeli w/w inwa-
lidztwo zostało stwierdzone w ciągu 180 dni od daty
Nieszczęśliwego wypadku i istnieje bezpośredni związek
przyczynowy pomiędzy tym wypadkiem i Trwałym inwalidztwem.

3) Kwota wypłaconych świadczeń należnych z tytułu Trwałego
inwalidztwa Ubezpieczonego/Współubezpieczonego nie może
przekroczyć 100% świadczenia należnego z tytułu zgonu każdego
z w/w ubezpieczonych w wyniku Nieszczęśliwego wypadku.

4) Ochrona ubezpieczeniowa udzielana danemu Ubezpieczonemu
wygasa z chwilą, gdy suma wypłaconych świadczeń należnych
z tytułu Trwałego inwalidztwa jest równa 100% świadczenia
należnego z tytułu zgonu tego Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku. Z chwilą wygaśnięcia ochrony
udzielanej Ubezpieczonemu, wygasa również ochrona udzielana
Współubezpieczonemu.

5) Ochrona ubezpieczeniowa udzielana danemu Współubezpieczo-
nemu wygasa z chwilą, gdy suma wypłaconych świadczeń należ-
nych z tytułu Trwałego inwalidztwa jest równa 100% świadczenia
należnego z tytułu zgonu tego Współubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku.

6) W przypadku Trwałego inwalidztwa w obrębie jednej kończyny
łączna wysokość świadczeń nie może przekroczyć wysokości
świadczenia należnego z tytułu utraty danej kończyny.

5. Hospitalizacja w wyniku Nieszczęśliwego wypadku:
1) W przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego/Współubezpieczo-

nego należne świadczenie zostanie wypłacone Ubezpieczonemu.
2) UNIQA TU na Życie S.A. wypłaci należne świadczenie z tytułu

Hospitalizacji, z zastrzeżeniem Art.9, jeżeli pobyt w Szpitalu
rozpoczął się przed upływem 365 dni od daty Nieszczęśliwego
wypadku i istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy
tym wypadkiem i Hospitalizacją.

3) UNIQA TU na Życie S.A. wypłaci Ubezpieczonemu za każdy dzień
pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego/Współubezpieczonego
należne świadczenie, określone w Certyfikacie, jeżeli Ubezpie-
czony/Współubezpieczony przebywał w Szpitalu, jako Pacjent
przez minimum trzy kolejne doby, z zastrzeżeniem ppkt. 5.

4) Maksymalny łączny okres Hospitalizacji Ubezpieczonego
/Współubezpieczonego z tytułu jednego Nieszczęśliwego
wypadku, za który wypłacane jest świadczenie nie może
przekroczyć 180 dni. W przypadku, gdy okres Hospitalizacji
z tytułu jednego Nieszczęśliwego wypadku przekroczy 180 dni,
odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. ograniczona jest do
wypłaty świadczenia należnego za okres pierwszych 180 dni
pobytu w Szpitalu.

5) Następujące po sobie okresy Hospitalizacji spowodowane tymi
samymi przyczynami będą uznawane za spowodowane tym
samym Nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem, że okres
między tymi Hospitalizacjami będzie nie dłuższy niż 365 dni.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony.

2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu przystąpienia danego Ubezpie-
czonego/Współubezpieczonego do grupowego ubezpieczenia
na życie rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym Ubezpieczający wpłacił Składkę należną
z tytułu objęcia tego Ubezpieczonego/Współubezpieczonego
ochroną ubezpieczeniową.

3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu wygasa
z dniem:
- zgonu Ubezpieczonego,
- wypłaty świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa Ubezpieczo-

nego w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia należnej z tytułu
zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
zgodnie z Art.3 ust.4 pkt. 4,

- w dniu 70 urodzin Ubezpieczonego zgodnie z Art.2 ust.3,
- rozwiązania umowy grupowego ubezpieczenia na życie,
- rezygnacji Ubezpieczonego z objęcia ochroną ubezpieczeniową,
- rozwiązania umowy, z którą związany jest prowadzony Rachunek

z zastrzeżeniem ust.4.

Art.4

Ochrona ubezpieczeniowa

4. Jeżeli Składka ubezpieczeniowa została opłacona za okres dłuższy
niż czas trwania umowy o prowadzenie Rachunku pomiędzy Ubez-
pieczonym a Ubezpieczającym, odpowiedzialność Ubezpieczyciela
kończy się z upływem okresu, za jaki została zapłacona Składka.
W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa nie będzie przedłużana
na kolejny miesięczny okres.

5. Z chwilą wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpie-
czonemu wygasa ochrona ubezpieczeniowa udzielana Współubezpie-
czonemu.

6. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana Współubezpieczonemu wygasa
z zastrzeżeniem ust.5 z dniem:
- 18 urodzin Współubezpieczonego,
- wypłaty świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa Współubez-

pieczonego w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia należnej
z tytułu zgonu Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku zgodnie z Art.3 ust.4 pkt.5.

Wysokość Składki uzależniona jest od Pakietu, wybranego spośród warian-
tów ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 i jest obliczana przez
UNIQA TU na Życie S.A. na podstawie szacowanej struktury wieku i płci
Ubezpieczonych oraz zakładanego wskaźnika szkodowości.

Ubezpieczający zobowiązuje się przekazać każdemu Ubezpieczonemu,
przed przystąpieniem do ubezpieczenia niniejsze Ogólne Warunki Ubez-
pieczenia.

1. Ubezpieczony wyraża zgodę na comiesięczne obciążanie Rachunku
kwotą odpowiadającą wysokości należnej Składki ubezpieczeniowej
z tytułu ochrony Ubezpieczonego/Współubezpieczonego, za każdy
miesiąc trwania ochrony ubezpieczeniowej.

2. Ubezpieczony zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środ-
ków pieniężnych na pokrycie należnej Składki w dniu jej wymagalności
określonym w Certyfikacie.

3. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest z częstotliwością miesięczną,
z góry, za każdy kolejny miesięczny okres udzielania ochrony ubezpie-
czeniowej.

4. Jeżeli Ubezpieczony nie zapewni odpowiednich środków na Rachunku
w terminie określonym w ust. 2, wówczas ochrona ubezpieczeniowa
Ubezpieczonego/Współubezpieczonego jest zawieszona od pierw-
szego dnia miesiąca, za który nie została zapłacona Składka. Wzno-
wienie udzielania ochrony ubezpieczeniowej nastąpi od pierwszego
dnia miesiąca, za który zostanie zapłacona Składka.

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zgon,
Trwałe inwalidztwo lub Hospitalizacja Ubezpieczonego/ Współubez-
pieczonego powstały bezpośrednio lub pośrednio:
a) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpie-

czonego/ Współubezpieczonego przestępstwa,
b) na skutek działań wojennych lub terrorystycznych,
c) na skutek promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego,
d) na skutek popełnienia przez Ubezpieczonego/Współubezpie-

czonego samobójstwa przed upływem dwóch lat od daty przystą-
pienia Ubezpieczonego do umowy grupowego ubezpieczenia
na życie,

e) w wyniku przewlekłego alkoholizmu, nadużywania alkoholu, nad-
używania lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż zaży-
wane na zalecenie lekarza,

f) w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez
Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub środków odurza-
jących,

g) w wyniku zachorowań, niepełnosprawności, które występowały
lub były zdiagnozowane u Ubezpieczonego/Współubezpieczo-
nego przed przystąpieniem do ubezpieczenia,

h) w wyniku lub następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał
miejsce przed przystąpieniem Ubezpieczonego/Współubezpie-
czonego do ubezpieczenia,

i) w wyniku zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub
jakiejkolwiek choroby związanej z AIDS lub wirusem HIV,

j) w wyniku samookaleczenia popełnionego niezależnie od stanu
poczytalności,

Art.5

Art.6

Art.7

Art.8

Składka

Prawa i obowiązki Ubezpieczającego

Obowiązki Ubezpieczonego

Zdarzenia, których nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa
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Trwałe i całkowite inwalidztwo
% sumy

ubezpieczenia

Całkowita utrata wzroku w obu gałkach ocznych 100

Całkowita utrata słuchu w obu uszach 100

Całkowita utrata mowy 100

Całkowita utrata żuchwy 100

Całkowita utrata obu kończyn górnych 100

Całkowita utrata obu kończyn dolnych 100

Całkowita utrata dwóch kończyn po jednej stronie ciała 100

Całkowita niemota (afazja ruchowa) 100

Paraliż cztero  kończynowy 100

Całkowita utrata obu stóp 100

Utrata obu dłoni 100

Trwałe inwalidztwo częściowe

Narządy wewnętrzne

Utrata śledziony 15

Utrata jednej nerki 10

Utrata jednego płuca 10

Oparzenia

Oparzenia III stopnia, za każde 10% powierzchni ciała 10

Oparzenie całej twarzy, co najmniej II stopnia 10

Głowa
Ubytek pełnej grubości kości czaszki
(na powierzchni powyżej 6 cm2) 20

Utrata części żuchwy 30

Całkowita utrata wzroku w jednej gałce ocznej 40

Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30

Kończyny dolne

Utrata jednej kończyny dolnej 50

Usztywnienie biodra 40

Usztywnienie kolana 30

Usztywnienie kostki 10

Całkowity paraliż jednej kończyny dolnej 40

Częściowy paraliż jednej kończyny dolnej 30

Utrata rzepki 10

Utrata całej stopy 30

Utrata stopy z wyłączeniem pięty 20

Utrata palucha stopy lub jego części 10

Utrata innego palca stopy 2

Skrócenie kończyny dolnej, o co najmniej 2 cm 15

Kończyny górne

Całkowita utrata kończyny górnej 50

całkowita utrata jednej dłoni 45

Usztywnienie stawu barkowego 40

Usztywnienie stawu łokciowego 30

Usztywnienie nadgarstka 10

Całkowity paraliż jednej kończyny górnej 30

Częściowy paraliż jednej kończyny górnej 20

Całkowita  utrata kciuka 15

Utrata paliczka kciuka 10

Usztywnienie kciuka 6

Utrata innego palca 6

Utrata paliczka innego palca 2

Usztywnienie 2

k) w wyniku chorób psychicznych, w tym zaburzeń nerwowych,
l) podczas służby wojskowej w siłach zbrojnych lub siłach bezpie-

czeństwa dowolnego kraju,
m) w wyniku czynnego i dobrowolnego udziału we wszelkiego

rodzaju aktach przemocy,
n) w wyniku wykonywania czynności zawodowych przez Ubez-

pieczonego/Współubezpieczonego bez posiadania odpo-
wiednich uprawnień lub wymaganego innymi przepisami
przeszkolenia,

o) na skutek jazdy Ubezpieczonego/Współubezpieczonego
Pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jeżeli który-
kolwiek z tych Pojazdów w chwili zdarzenia, będącego przyczyną
wypadku, nie był dopuszczony do ruchu w myśl obowiązujących
przepisów,

p) podczas prowadzenia Pojazdu mechanicznego lub innego
Pojazdu przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego bez
wymaganych przepisami prawa uprawnień,

q) w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego/Współ-
ubezpieczonego spowodowanego leczeniem oraz zabiegami
leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie posiadające
uprawnień, chyba, że działania te zostały podjęte w celu
ratowania życia Ubezpieczonego.

r) zawodowego uprawiania sportu, uprawiania sportów z użyciem
silnika (włączając w to wyścigi), boksu, nurkowania,
spadochroniarstwa, paramotolotniarstwa i motolotniarstwa,
wyścigów konnych i wspinaczki górskiej lub innych sportów
ekstremalnych albo uważanych za niebezpieczne.

1. W przypadku zgonu Ubezpieczonego lub Współubezpieczo-
nego, osoba zgłaszająca świadczenie powinna złożyć w UNIQA
TU na Życie S.A.:
a) wypełniony formularz zgłoszenia zgonu,
b) skrócony odpis aktu zgonu, jeżeli zgon nastąpił poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej, akt zgonu powinien być potwierdzony
przez polską placówkę dyplomatyczną lub apostille i przetłu-
maczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,

c) statystyczną kartę zgonu lub jakikolwiek dokument medyczny
potwierdzający przyczynę zgony,

d) dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku,
w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji,
prokuratury lub sądu w przypadku zgonu w wyniku Nieszczę-
śliwego wypadku.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia zgonu Ubezpieczonego, UNIQA TU
na Życie S.A. zażąda od Banku informacji na temat aktualnego salda
zadłużenia Ubezpieczonego w ramach Rachunku wg stanu na dzień
zgonu Ubezpieczonego w celu ustalenia wysokości świadczeń ubez-
pieczeniowych należnych Uprawnionemu i Uprawnionemu Zastęp-
czemu.

3. Bank zobowiązany jest niezwłocznie przekazać UNIQA TU na Życie S.A
(nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania
w tym zakresie) informację na temat aktualnego Salda zadłużenia
Ubezpieczonego w ramach Rachunku wg stanu na dzień zgonu Ubez-
pieczonego.

4. W przypadku braku możliwości uzyskania, mimo dołożenia należytej
staranności, przez osobę zgłaszającą dokumentów wymienionych
w ust.1 ppkt. b), c) i d), UNIQA TU na Życie S.A. zobowiązuje się
w ramach swoich kompetencji do podjęcia działań zmierzających
do skompletowania dokumentacji potwierdzającej zasadność rosz-
czenia.

5. W przypadku zgonu Ubezpieczonego UNIQA TU na Życie S.A. wypłaci
świadczenie w pierwszej kolejności Uprawnionemu Raiffeisen Bank
Polska S.A. w wysokości Salda zadłużenia powiększonego o odsetki
i opłaty naliczone przez Bank od dnia zajścia Zdarzenia do dnia
poprzedzającego wypłatę odszkodowania, w ramach Sumy ubez-
pieczenia.

1. W przypadku Trwałego inwalidztwa, osoba zgłaszająca świadczenie
powinna złożyć w UNIQA TU na Życie S.A.:
a) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
b) kopie dokumentacji medycznej potwierdzającą zasadność

roszczenia,
c) dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku

w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji,
prokuratury lub sądu.

2. Wysokość należnego świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa

Art.9

Art.10

Wypłata świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego lub Współubez-
pieczonego

Wypłata świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego
lub Współubezpieczonego

Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego jest zgodna z procen-
tową częścią Sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą nr 1.

Tabela Trwałego inwalidztwa z procentem Sumy ubezpieczenia
odpowiadającym wysokości należnego świadczenia z tytułu Trwałego
i całkowitego inwalidztwa spowodowanego Nieszczęśliwym wypadkiem.

Tabela nr 1

3

Art.11

Do wniosku o wypłatę świadczenia składający wniosek musi załączyć:
a) poświadczoną przez Szpital kopię karty informacyjnej z leczenia

szpitalnego wraz z informacja dotyczącą przyczyny pobytu w Szpitalu,
b) dokumentacje dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku

w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji, proku-
ratury lub sądu.

Wypłata świadczenia z tytułu Hospitalizacji
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Art.12

Art.13

Art.14

1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
UNIQA TU na Życie S.A. powinna zostać niezwłocznie zawiadomiona
o jego zaistnieniu przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego /Upraw-
nionego Zastępczego.

2. W przypadku wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony
lub Współubezpieczony zobowiązany jest starać się o złagodzenie
skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej
i zaleconemu przez lekarza leczeniu.

3. Wszystkie dokumenty składane do UNIQA TU na Życie S.A. w celu
wypłaty świadczenia winny być złożone w oryginałach lub kopiach
potwierdzonych notarialnie, lub potwierdzonych przez instytucję
właściwą do wydawania danego dokumentu, lub przez upraw-
nionego pracownika Banku za zgodność z oryginałem.

4. Jeżeli roszczenie dotyczy Współubezpieczonego, Ubezpieczony
winien dostarczyć do UNIQA TU na Życie S.A. kopię aktu urodzenia
Współubezpieczonego.

5. UNIQA TU na Życie S.A. zastrzega sobie prawo, przed wydaniem
decyzji o wypłacie świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa,
skierowania Ubezpieczonego na badania medyczne przez lekarza
powołanego przez UNIQA TU na Życie S.A.

6. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu ryzyk zawartych
w umowie grupowego ubezpieczenia na życie na podstawie OWU
niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania
wypłaty należnego świadczenia.

7. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 6 wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
albo wysokości świadczenia okazałoby się niemożliwe, świadczenie
wypłaca się w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.

8. Jeżeli świadczenie jest nienależne, UNIQA TU na Życie S.A. informuje
o tym Ubezpieczonego lub Uprawnionego pisemnie w terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 6 i 7, wskazując na okoliczności
i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty świadczenia wraz
z pouczeniem o środkach odwoławczych.

9. UNIQA TU na Życie S.A. zastrzega sobie prawo do wystąpienia
z wnioskiem do placówek medycznych, policji, prokuratury, sądu
i innych właściwych instytucji o dodatkowe informacje w celu
ustalenia zasadności wypłaty świadczenia.

10. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia przedawniają się z upły-
wem 3 lat. W momencie zgłoszenia roszczenia do UNIQA TU
na Życie S.A. bieg przedawnienia ulega przerwaniu i rozpoczyna się
na nowo w dniu otrzymania na piśmie oświadczenia UNIQA TU
na Życie S.A. o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi UNIQA
TU na Życie S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte

wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające
w imieniu i na rzecz UNIQA TU na Życie S.A.

2. Zarząd UNIQA TU na Życie S.A. jest zobowiązany rozpatrzyć skargę
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty
jej wpływu do UNIQA TU na Życie S.A., informując skarżącego o spo-
sobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego.

1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią
inaczej, do umowy grupowego ubezpieczenia na życie stosuje się
prawo polskie.

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy grupowego ubezpie-
czenia na życie można wytoczyć albo według przepisów o właściwości
ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.

Inne okoliczności związane ze zgłoszeniem i wypłatą świadczenia

Skargi i zażalenia

Właściwość prawa i sądu

Art.15

1. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony zmienił adres
siedziby lub zamieszkania i nie powiadomił o tym listem poleconym
UNIQA TU na Życie S.A. przyjmuje się, że UNIQA TU na Życie S.A.
wypełniła swój obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia wysyłając
pismo pod ostatni znany adres tej osoby.

2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski i oświadczenia dotyczące umowy
grupowego ubezpieczenia na życie należy dostarczyć w formie pisem-
nej, na adres UNIQA TU na Życie S.A. Uznaje się je za doręczone
z chwilą ich przyjęcia za potwierdzeniem przez UNIQA TU na Życie S.A.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 109/2008 z dnia 11 lipca 2008 r.
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
14 lipca 2008 r.

Załącznik nr 1

Ochrona Ubezpieczeniowa kończy się w każdym przypadku z końcem
miesiąca, w którym ubezpieczony ukończył 70 rok życia.

Postanowienie końcowe

Rodzaj Świadczenia Kwota w PLN

Zgon naturalny 5 000

Zgon w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku 100 000

Zgon w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego
- dodatkowo

100 000

Hospitalizacja (min 3 dni pobytu) 150 zł za dzień

100 000

Hospitalizacja Współubezpieczonego
w wyniku w Nieszczęśliwego wypadku
(minimum 3 dni pobytu)

150,00 zł za dzień

Wysokość
świadczenia

5%

100%

100%

150 zł za dzień

100%

150,00 zł za dzień

Zgon Wspólubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku

Wariant Standard

Suma Ubezpieczenia 100 000

Rodzaj Świadczenia Kwota w PLN

Zgon naturalny 10 000

Zgon w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku 200 000

Zgon w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego
- dodatkowo

200 000

Hospitalizacja (min 3 dni pobytu) 300 zł za dzień

200 000

Hospitalizacja Współubezpieczonego
w wyniku w Nieszczęśliwego wypadku
(minimum 3 dni pobytu)

300,00 zł za dzień

Wysokość
świadczenia

5%

100%

100%

300 zł za dzień

100%

300,00 zł za dzień

Zgon Wspólubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku

Wariant Premium

Suma Ubezpieczenia 200 000


