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Ogólne warunki grupowego

ubezpieczenia strukturyzowanego ver. 2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ̄ ycie S.A.
90-520 £ódŸ, ul. Gdañska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003
S¹d Rejonowy dla £odzi - Œródmieœcia w £odzi
KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22
Kapita³ zak³adowy i wp³acony: 28 068 900 PLN

Art. 1 Jakie s¹ postanowienia ogólne?

Poprzez u¿yte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia okre-
œlenia rozumie siê:

1. OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia oznaczo-
ne kodem STR.

2. Ubezpieczaj¹cy jest to osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny
podmiot zawieraj¹cy Umowê Ubezpieczenia na rzecz swoich klien-
tów, wskazany w Polisie i zobowi¹zany do op³acania sk³adki.

3. Ubezpieczony jest to osoba fizyczna bêd¹ca klientem Ubezpie-
czaj¹cego, która przyst¹pi³a do Umowy Ubezpieczenia, a w dacie
wnioskowanego pocz¹tku Umowy Ubezpieczenia spe³nia³a wa-
runki wiekowe okreœlone w Szczególnych Warunkach Ubezpiecze-
nia.

4. Za wiek Ubezpieczonego przyjmuje siê ró¿nicê roku rozpoczêcia
ochrony ubezpieczeniowej i roku urodzenia Ubezpieczonego.

5. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie
Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w £odzi zwany dalej UNIQA TU na ¯ycie S.A.

6. Uprawniony jest to wskazana przez Ubezpieczonego lub dzia³aj¹-
cych wspólnie Ubezpieczaj¹cego wraz z Ubezpieczonym osoba upraw-
niona do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego, na zasadach
okreœlonych w OWU, w przypadku zgonu Ubezpieczonego.

7. Uprawniony Zastêpczy jest to wskazana przez Ubezpieczonego
lub dzia³aj¹cych wspólnie Ubezpieczaj¹cego wraz z Ubezpieczo-
nym osoba, której zostanie wyp³acone œwiadczenie ubezpiecze-
niowe, na zasadach okreœlonych w OWU, w przypadku gdy,
w chwili zgonu Ubezpieczonego brak jest Uprawnionego.

8. Umowa Ubezpieczenia jest to umowa zawierana pomiêdzy Ubez-
pieczaj¹cym a UNIQA TU na ¯ycie S.A. na podstawie niniejszych
OWU.

9. Polisa jest to dokument potwierdzaj¹cy zawarcie Umowy grupo-
wego ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczaj¹cego na podstawie
niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

10. Certyfikat jest to dokument potwierdzaj¹cy przyst¹pienie do Umo-
wy Ubezpieczenia danego Ubezpieczonego.

11. Sk³adka jest to kwotowo okreœlona czêœæ Transzy przypadaj¹ca na
Certyfikat, której wysokoœæ zosta³a okreœlona w Certyfikacie.

12.Transza jest to kwota nale¿na z tytu³u Umowy Ubezpieczenia, do
której zap³aty zobowi¹zany jest Ubezpieczaj¹cy, stanowi¹ca sumê
wszystkich sk³adek z tytu³u aktywnych na dzieñ wp³aty Certyfika-
tów wystawionych w ramach Umowy Ubezpieczenia.

13.Dzieñ wp³aty Transzy jest to dzieñ wp³ywu Transzy na rachunek
bankowy wskazany przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.

14.Okres trwania Umowy Ubezpieczenia jest to okres obejmuj¹cy
okres Subskrypcji i okres ochrony ubezpieczeniowej.

15. Okres ochrony ubezpieczeniowej jest to okres wskazany na poli-
sie i w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, w trakcie którego
UNIQA TU na ¯ycie S.A. udziela ochrony.

16. Okres Subskrypcji jest to okres wskazany na polisie i w Szczegól-
nych Warunkach Ubezpieczenia, poprzedzaj¹cy okres ochrony ubez-
pieczeniowej, w którym Ubezpieczeni mog¹ przystêpowaæ do
Umowy Ubezpieczenia.

17. Suma Ubezpieczenia jest to okreœlona w ka¿dym Certyfikacie kwota
pieniê¿na w oparciu, o któr¹ ustalane s¹ wysokoœci poszczegól-

nych œwiadczeñ wyp³acanych na rzecz Ubezpieczonego lub Upraw-
nionego przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. w przypadku zajœcia zda-
rzenia ubezpieczeniowego objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.

18. Rocznica polisy jest to ka¿da kolejna rocznica daty pocz¹tku ochro-
ny ubezpieczeniowej okreœlonej w Polisie i w Certyfikacie.

19. Szczególne Warunki Ubezpieczenia jest to za³¹cznik do niniej-
szych OWU wskazany na polisie stanowi¹cy integraln¹ czêœæ Umo-
wy Ubezpieczenia. Szczególne Warunki Ubezpieczenia okreœlaj¹
Okres Subskrypcji, okres ochrony ubezpieczeniowej, wysokoœci Sumy
Ubezpieczenia i œwiadczeñ, minimalny i maksymalny wiek Ubez-
pieczonego oraz inne warunki Umowy Ubezpieczenia.

Art. 2 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie Ubezpieczonego.

2. Ubezpieczony jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u za-
wartej umowy przez ca³¹ dobê, niezale¿nie od miejsca pobytu.

3. Wysokoœæ œwiadczenia za zgon niezale¿nie od przyczyny stanowi
procent Sumy Ubezpieczenia okreœlony w Szczególnych Warun-
kach Ubezpieczenia, na podstawie których zosta³a zawarta Umo-
wa Ubezpieczenia.

4. Wysokoœæ œwiadczenia za do¿ycie przez Ubezpieczonego koñca
Umowy Ubezpieczenia reguluj¹ Szczególne Warunki Ubezpiecze-
nia, na podstawie których zosta³a zawarta Umowa Ubezpieczenia.

Art. 3 W jaki sposób przystêpuje siê do Umowy Ubezpieczenia?

1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. potwierdza zawarcie Umowy Ubezpie-
czenia Polis¹ Ubezpieczeniow¹.

2. Podstaw¹ przyst¹pienia Ubezpieczonego do Umowy Ubezpiecze-
nia jest z³o¿enie przez Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego wnio-
sku o objêcie ochron¹ Ubezpieczonego.

3. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek poinformowania Ubezpieczonego
o treœci zawartej Umowy Ubezpieczenia oraz praw i obowi¹zków
Ubezpieczonego, a tak¿e dostarczyæ Ubezpieczonemu OWU
i Szczególne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których zosta-
³a zawarta Umowa Ubezpieczenia.

4. Wniosek Ubezpieczaj¹cego o objêcie ochron¹ Ubezpieczonego
wystawiany jest przez Ubezpieczaj¹cego na formularzu UNIQA
TU na ¯ycie S.A. i musi zawieraæ dane Ubezpieczonego i Ubezpie-
czaj¹cego, wysokoœæ sk³adki, inne dane oraz oœwiadczenia wyma-
gane i wskazane we wniosku lub innych pismach przez UNIQA
TU na ¯ycie S.A.

5. Wniosek po podpisaniu przez Ubezpieczonego, potwierdzony jest
przez Ubezpieczaj¹cego. Podpisany przez strony umowy wniosek
staje siê Certyfikatem ubezpieczeniowym potwierdzaj¹cym przy-
st¹pienie Ubezpieczonego do ubezpieczenia.

6. Ubezpieczaj¹cy i Ubezpieczony zobowi¹zany jest podaæ do wiado-
moœci UNIQA TU na ¯ycie S.A. wszystkie informacje wymagane przez
UNIQA TU na ¯ycie S.A. przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia
i przyst¹pieniem Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia.

7. UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo odmówiæ objêcia ochron¹ ubez-
pieczeniow¹, b¹dŸ wystawiæ Certyfikat ubezpieczeniowy z ni¿sz¹
sk³adk¹.

8. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek dostarczyæ kopie wszystkich Certy-
fikatów Ubezpieczeniowych do UNIQA TU na ¯ycie S.A. najpóŸniej
w ci¹gu 5 dni od daty koñca Okresu Subskrypcji.
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Art. 4 Na czym polega mo¿liwoœæ wypowiedzenia i odst¹pienia
od Umowy Ubezpieczenia?

1. Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje prawo odst¹pienia od Umowy
Ubezpieczenia w ci¹gu 7 dni od daty jej zawarcia.

2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ w ca³oœci Umowê Ubezpie-
czenia w formie pisemnej.

3. W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczaj¹cego Umowy
Ubezpieczenia w ca³oœci lub wypowiedzenia przez Ubezpieczaj¹-
cego wspólnie z Ubezpieczonym, Umowy Ubezpieczenia w zakre-
sie pojedynczego Certyfikatu:
1) przed rozpoczêciem ochrony ubezpieczeniowej i przed wp³at¹

Transzy Umowa Ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu z dniem otrzy-
mania oœwiadczenia,

2) po zakoñczeniu okresu subskrypcji i po wp³acie Transzy UNIQA
TU na ¯ycie S.A. wyp³aca Ubezpieczonemu wartoœæ wykupu
z Certyfikatu zgodnie z Art. 8.

4. Bieg okresu wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia rozpoczyna
siê od dnia nastêpuj¹cego po dniu otrzymania przez UNIQA TU na
¯ycie S.A. oœwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia.

5. Niezale¿nie od prawa przewidzianego w ust. 1 i 2 Ubezpieczaj¹cy
wspólnie z Ubezpieczonym mo¿e w zakresie pojedynczego Certy-
fikatu odst¹piæ od Umowy Ubezpieczenia:
1) w okresie subskrypcji

albo
2) w terminie 7 dni od daty wystawienia Certyfikatu.

6. W przypadku odst¹pienia lub wypowiedzenia Umowy Ubezpie-
czenia przez Ubezpieczaj¹cego UNIQA TU na ¯ycie S.A. zastrzega
sobie prawo do zaproponowania ka¿demu Ubezpieczonemu indy-
widualnego kontynuowania Umowy Ubezpieczenia.

Art. 5 Kiedy rozpoczyna siê ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê od dnia wskazanego na
Certyfikacie ubezpieczeniowym i Polisie, pod warunkiem:
1) wp³aty w terminie przez Ubezpieczaj¹cego Transzy na wskazany

rachunek bankowy UNIQA TU na ¯ycie S.A.,
2) dostarczenia w terminie kopii wszystkich Certyfikatów przez Ubez-

pieczaj¹cego.

Art. 6 Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie?

1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas okreœlony, wskaza-
ny na Polisie zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu wygasa:
1) z chwil¹ odst¹pienia od Umowy Ubezpieczenia przez Ubez-

pieczaj¹cego,
2) z chwil¹ odst¹pienia od Umowy Ubezpieczenia w zakresie po-

jedynczego Certyfikatu,
3) z up³ywem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy

Ubezpieczenia w ca³oœci lub w zakresie pojedynczego Certyfi-
katu,

4) z dniem zgonu Ubezpieczonego w zakresie wszystkich Certyfi-
katów dotycz¹cych danego Ubezpieczonego,

5) z ostatnim dniem ubezpieczenia wskazanym na Polisie i Certy-
fikacie.

O wygaœniêciu Umowy Ubezpieczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
powiadamia zainteresowane osoby na piœmie.

Art. 7 Kiedy p³atna jest Transza?

1. W ramach ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy wp³aca jednorazowo
kwotê Transzy za ca³y okres ubezpieczenia.

2. Wysokoœæ minimalnej Transzy oraz wysokoœæ minimalnej sk³adki
jest okreœlona w Polisie zgodnie z Szczególnymi Warunkami Ubez-
pieczenia.

3. Transza p³atna jest do dnia wskazanego w Szczególnych Warun-
kach Ubezpieczenia. Wp³ata nastêpuje na rachunek bankowy wska-
zany przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. dla danej Polisy Ubezpiecze-
niowej.

4. W przypadku braku wp³aty Transzy lub wp³aty Transzy ni¿szej ni¿
minimalna wartoœæ okreœlona w Polisie:
1) Umowa Ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu z dniem koñca Okresu

Subskrypcji,
2) wp³acona Transza podlega zwrotowi,
3) Ubezpieczaj¹cy poinformuje Ubezpieczonych o rozwi¹zaniu

Umowy Ubezpieczenia bez rozpoczêcia siê ochrony ubezpie-
czeniowej przedstawiaj¹c uzasadnienie zgodne z OWU.

5. Za dzieñ wp³aty Transzy uznaje siê dzieñ wp³ywu Transzy na rachu-
nek bankowy wskazany przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. w wysokoœci
sumy wszystkich sk³adek.

Art. 8 Czy mo¿na dokonaæ wyp³aty ca³oœci wartoœci wykupu Cer
tyfikatu?

1. Ubezpieczonemu przys³uguje prawo do wyst¹pienia z pisemnym
wnioskiem do UNIQA TU na ¯ycie S.A. o dokonanie wyp³aty warto-
œci wykupu z Certyfikatu.

2. Zasady obliczenia wysokoœci wartoœci wykupu Certyfikatu, maksy-
malny termin w jakim zostanie naliczona wartoœæ wykupu jak rów-
nie¿ termin jej wyp³aty okreœlaj¹ Szczególne Warunki Ubezpiecze-
nia.

3. Kwota wykupu mo¿e zostaæ pomniejszana o op³atê likwidacyjn¹
w wysokoœci podanej w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

4. Skorzystanie przez Ubezpieczonego z prawa do wyp³aty œrodków
jest równoznaczne z wyst¹pieniem z Umowy Ubezpieczenia.

5. Wyp³ata œrodków nast¹pi w terminie okreœlonym w Szczególnych
Warunkach Ubezpieczenia liczonym od daty z³o¿enia wniosku
o dokonanie wyp³aty wartoœci wykupu.

6. Wyp³ata wartoœci wykupu oznacza wykorzystanie przys³uguj¹cej
Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej.

Art. 9 Czy mo¿na dokonaæ wyp³aty czêœci wartoœci wykupu Certy-
fikatu?

1. Niezale¿nie od prawa okreœlonego w Art. 8 Ubezpieczonemu przy-
s³uguje prawo do wyst¹pienia z pisemnym wnioskiem do UNIQA
TU na ¯ycie S.A. o dokonanie wyp³aty czêœci wartoœci wykupu
z Certyfikatu.

2. Minimalna wysokoœæ wyp³aty czêœci œrodków okreœlona jest w Szcze-
gólnych Warunkach Ubezpieczenia.

3. Wyp³ata czêœci wartoœci wykupu z Certyfikatu dokonywana jest
zgodnie z Art. 8 ust. 2.

4. Kwota wykupu mo¿e zostaæ pomniejszana o op³atê likwidacyjn¹
w wysokoœci podanej w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

5. Skorzystanie przez Ubezpieczonego z prawa do wyp³aty czêœci
œrodków jest równoznaczne z redukcj¹ wysokoœci Sumy Ubezpie-
czenia i wysokoœci poszczególnych œwiadczeñ. Nowa Suma Ubez-
pieczenia obowi¹zuje od dnia wyp³aty czêœci wartoœci wykupu,
o której mowa w Art. 9 ust. 6.

6. Po dokonaniu wyp³aty czêœci wartoœci wykupu UNIQA TU na ¯ycie S.A.
przeœle duplikat Certyfikatu z aktualnymi wartoœciami œwiadczeñ po
wykupie czêœciowym.

7. Wyp³ata œrodków nast¹pi w terminie okreœlonym w Szczególnych
Warunkach Ubezpieczenia liczonym od daty z³o¿enia wniosku
o dokonanie wyp³aty wartoœci wykupu.

8. Zredukowana Suma Ubezpieczenia po dokonaniu wykupu czêœcio-
wego nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ minimalna okreœlona w Szczególnych
Warunkach Ubezpieczenia.

Art. 10 Co nale¿y zrobiæ po zaistnieniu zdarzenia ubezpiecze-
niowego?

1. Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony powinien nie-
zw³ocznie zawiadomiæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. o wyst¹pieniu zda-
rzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w Umowie Ubezpie-
czenia.
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2. Zgon Ubezpieczonego.
W przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie objêtym ochron¹
ubezpieczeniow¹ Uprawniony powinien z³o¿yæ w UNIQA TU na
¯ycie S.A. lub uprawnionemu przedstawicielowi:
1) dok³adnie wype³niony formularz zg³oszenia zgonu z udokumen-

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

nast¹pi³ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt zgonu
powinien byæ potwierdzony przez polsk¹ placówkê
dyplomatyczn¹ i przet³umaczony na jêzyk polski przez t³umacza
przysiêg³ego,

3) inne dokumenty uzasadniaj¹ce roszczenie.

3. Do¿ycie koñca okresu ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku do¿ycia przez Ubezpieczonego do koñca okresu
ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony, celem otrzymania
œwiadczenia, zobowi¹zany jest zg³osiæ siê do Ubezpieczaj¹cego i:
1) dok³adnie wype³niæ oraz z³o¿yæ wniosek o wyp³atê œwiadczenia,
2) przed³o¿yæ orygina³ Certyfikatu wraz z za³¹cznikami,
3) z³o¿yæ kopiê dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ Ubezpie-

czonego potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em przez Ubez-
pieczaj¹cego lub potwierdzon¹ notarialnie.

Art. 11 Kto otrzymuje œwiadczenie i w jaki sposób wyznaczana
jest osoba uprawniona do jego odbioru?

1. Œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego otrzymuje Uprawnio-
ny. Ubezpieczony ma prawo samodzielnie wskazaæ Uprawnionego.

2. Uprawniony winien byæ wskazany imiennie we wniosku o przyst¹-
pienie do Umowy Ubezpieczenia, jako osoba uprawniona do otrzy-
mania œwiadczenia z tytu³u zgonu Ubezpieczonego.

3. Ubezpieczony lub dzia³aj¹cy wspólnie Ubezpieczaj¹cy wraz
z Ubezpieczonym mo¿e wskazaæ kilka osób Uprawnionych do otrzy-
mania œwiadczenia. Suma udzia³ów wszystkich osób Uprawnionych
nie mo¿e przekraczaæ 100% œwiadczenia ubezpieczeniowego. Je¿eli
nie zostanie okreœlony udzia³ Uprawnionych w kwocie œwiadczenia
lub udzia³y Uprawnionych nie sumuj¹ siê do 100%, uwa¿a siê, ¿e
udzia³y tych osób s¹ równe.

4. Je¿eli Uprawniony zmar³ przed œmierci¹ Ubezpieczonego, nie ist-
nieje lub utraci³ prawo do œwiadczenia, jego prawo przejmuj¹
pozostali Uprawnieni proporcjonalnie do ju¿ posiadanych udzia-
³ów w œwiadczeniu.

5. Je¿eli wszyscy z Uprawnionych zmarli przed œmierci¹ Ubezpieczo-
nego, nie istniej¹ lub wszyscy utracili prawo do œwiadczenia, pra-
wo to przejmuj¹ Uprawnieni Zastêpczy, o ile zostali wyznaczeni.

6. W okresie trwania Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczony mo¿e
zmieniæ Uprawnionego lub Uprawnionego Zastêpczego. Zmiana
nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego oœwiadczenia potwierdzo-
nego podpisem Ubezpieczonego, dostarczonego osobiœcie lub
przes³anego listem poleconym do siedziby UNIQA TU na ¯ycie S.A.
lub Ubezpieczaj¹cego.

7. Zmiana Uprawnionego oraz Uprawnionego Zastêpczego obowi¹-
zuje od momentu dorêczenia zawiadomienia o zmianie do UNIQA
TU na ¯ycie S.A. lub Ubezpieczaj¹cego.

8. Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego lub Uprawnio-
nych Zastêpczych albo gdy Uprawniony w chwili zgonu Ubezpie-
czonego nie ¿y³ lub nie istnia³, to œwiadczenie przys³uguje cz³on-
kom 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 spadkobiercom zmar³ego Ubez-

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

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

Art. 12 W jakim terminie UNIQA TU na ¯ycie S.A. zobowi¹zana
jest wyp³aciæ œwiadczenie?

1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca nale¿ne œwiadczenie w terminie
okreœlonym w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia liczonym
od dnia zg³oszenia zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹
ubezpieczeniow¹, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego za-
wiadomienia, UNIQA TU na ¯ycie S.A. informuje o tym Ubezpie-
czaj¹cego lub Ubezpieczonego, je¿eli nie s¹ oni osobami wystê-
puj¹cymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postêpowanie
dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³o-
szonych roszczeñ i wysokoœci œwiadczenia, a tak¿e informuje osobê
wystêpuj¹c¹ z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który
osoba ta wyrazi³a zgodê, jakie dokumenty s¹ potrzebne do ustale-
nia odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A. lub wysokoœci œwiad-
czenia, je¿eli jest to niezbêdne do dalszego prowadzenia postêpo-
wania.

3. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust.1 wyjaœnienie okolicznoœci koniecz-
nych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A. albo
wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe, œwiadczenie wyp³aca
siê w terminie 14 dni od daty wyjaœnienia tych okolicznoœci. Jednak¿e
bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca
w terminie okreœlonym w ust. 1.

4. UNIQA TU na ¯ycie S.A. zobowi¹zana jest powiadomiæ na piœmie
osobê wskazan¹ do odbioru œwiadczenia o jego wysokoœci albo
o odmowie jego wyp³aty, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz podstawê
prawn¹, uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ wyp³atê œwiad-
czenia. Treœæ pisma powinna zawieraæ informacjê o mo¿liwoœci
dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.

5. Dniem wyp³aty œwiadczenia jest dzieñ obci¹¿enia rachunku UNIQA
TU na ¯ycie S.A. kwot¹ nale¿nego œwiadczenia.

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

1. Umowa Ubezpieczenia jest Umow¹ Ubezpieczenia na ¿ycie nale-
¿¹c¹ do Grupy 1 Dzia³u I za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubez-
pieczeniowej zgodnie, wiêc z wiedz¹ UNIQA TU na ¯ycie S.A.
œwiadczenia ubezpieczeniowe z tytu³u Umowy Ubezpieczenia
wed³ug stanu prawnego w zakresie przepisów podatkowych obo-
wi¹zuj¹cymi w dniu jej wejœcia w ¿ycie nie podlegaj¹ opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2. Jednak¿e w przypadku zmiany przepisów podatkowych albo przy-
jêcia przez organ podatkowy lub inny uprawniony organ admini-
stracji pañstwowej decyzji wi¹¿¹cej dla UNIQA TU na ¯ycie S.A.
skutkuj¹cej opodatkowaniem œwiadczeñ z tytu³u Umowy Ubezpie-
czenia nale¿ny podatek dochodowy obci¹¿a Ubezpieczonego,
Uposa¿onego b¹dŸ inn¹ osobê uprawnion¹ do otrzymania œwiad-
czenia.

Art. 14 Jak uregulowana jest cesja (przeniesienie) praw z Certy-
fikatu ubezpieczeniowego?

1. Za zgod¹ UNIQA TU na ¯ycie S.A. Certyfikat ubezpieczeniowy
mo¿e stanowiæ zabezpieczenie zobowi¹zañ kredytowych.

2. Ubezpieczony mo¿e dokonaæ przeniesienia praw wynikaj¹cych
z Certyfikatu na rzecz osoby trzeciej - cesjonariusza.

3. Skutecznoœæ czynnoœci przeniesienia praw z Certyfikatu zachodzi
w momencie pisemnego powiadomienia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
o zawarciu umowy cesji z cesjonariuszem (w formie umowy cesji)
i potwierdzenia pisemnie przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. zgody na
jej dokonanie. Za moment potwierdzenia cesji przyjmuje siê datê
wys³ania informacji do cedenta.

Art. 15 Warunki dodatkowe

W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczonym mog¹ byæ zasto-
sowane warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych w niniej-
szych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
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Art. 16 Co nale¿y zrobiæ w przypadku utraty Certyfikatu
ubezpieczeniowego?

1. W przypadku utraty Certyfikatu ubezpieczeniowego, Ubezpieczony
lub Ubezpieczaj¹cy powinien poinformowaæ o tym fakcie UNIQA
TU na ¯ycie S.A. Po otrzymaniu tej informacji UNIQA TU na ¯ycie S.A.
wystawi duplikat Certyfikatu.

2. Utrata Certyfikatu oznacza kradzie¿, zagubienie lub zniszczenie
w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym odczytanie treœci Certyfikatu.

Art. 17 Zawiadomienia i oœwiadczenia

1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z Umow¹
Ubezpieczenia musz¹ byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem
przyjêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿no-
œci lub bezskutecznoœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony zmieni³ miejsce zamiesz-
kania i nie powiadomi³ o tym UNIQA TU na ¯ycie S.A. lub nie
odbierze pisma wys³anego na ten adres, przyjmuje siê, ¿e UNIQA
TU na ¯ycie S.A. wype³ni³a swój obowi¹zek zawiadomienia lub
oœwiadczenia wysy³aj¹c korespondencjê na ostatni znany jej adres
Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, zaœ pismo uwa¿a siê za
dorêczone z up³ywem 14 dni od dnia jego wys³ania przez UNIQA
TU na ¯ycie S.A.

Art. 18 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 TU na
¯ycie S.A. przerywa siê przez zg³oszenie UNIQA TU na ¯ycie S.A.
tego roszczenia lub przez zg³oszenie zdarzenia objêtego ubezpie-
czeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna siê na nowo od dnia,
w którym zg³aszaj¹cy roszczenie lub zdarzenie otrzyma³ na piœmie
oœwiadczenie UNIQA TU na ¯ycie S.A. o przyznaniu lub odmowie
wyp³aty œwiadczenia.

Art. 19 Inne podstawy umowy

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie maj¹ odpowiednie Szczególne Wa-
runki Ubezpieczenia oraz przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa, ze szczególnym uwzglêdnieniem kodeksu cywilnego i usta-
wy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

2. Szczególne Warunki Ubezpieczenia stanowi¹ integraln¹ czêœæ
OWU.

Art. 20 Skargi i za¿alenia

1. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przys³u-
guje prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA TU na ¯ycie S.A.
skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obo-
wi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz
UNIQA TU na ¯ycie S.A.

2. Zarz¹d UNIQA TU na ¯ycie S.A. zobowi¹zany jest rozpatrzyæ skargê
bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty
jej wp³ywu do UNIQA TU na ¯ycie S.A., informuj¹c skar¿¹cego
o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycz-
nego i prawnego.

Art. 21 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 Ubez-
pieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego.

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A., Nr 125/2008 z dnia 1 wrzeœnia 2008 r.
i maj¹ zastosowanie do umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia
10.09.2008 roku.
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