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Kapitał & Pewność
Ubezpieczenie na dożycie z rosnącym
świadczeniem za zgon

Ubezpieczający jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot
zawierający umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, która
zobowiązuje się do wnoszenia składki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczony jest to pełnoletnia osoba fizyczna, która w dacie
wnioskowanego początku umowy ubezpieczenia nie ukończyła 60 roku
życia i której życie jest ubezpieczone.
Uprawniony jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot
wskazany do odbioru świadczenia.
Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwanym dalej UNIQA TU na Życie S.A.
Art.1

Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) zgon Ubezpieczonego niezależnie od przyczyn,
2) dożycie przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
2. Świadczenie za dożycie równe jest sumie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia jest to uzgodniona przez strony w umowie
ubezpieczenia kwota pieniężna, w oparciu o którą ustalane
są wysokości poszczególnych świadczeń, wypłacanych na rzecz
Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub Uprawnionego, przez
UNIQA TU na Życie S.A., w przypadku zajścia zdarzenia objętego
umową ubezpieczenia, zawartą na podstawie OWU albo OWU
i OWUD, według wyboru Ubezpieczającego wyrażonego we wniosku
i potwierdzonego polisą.
3. Świadczenie za zgon - z zastrzeżeniem ust. 4 - rośnie corocznie o stałą
wielkość obliczoną w wyniku podzielenia wybranej sumy
ubezpieczenia za dożycie przez ilość lat na jaką została zawarta umowa
ubezpieczenia. W ostatnim roku ubezpieczenia jest ono równe sumie
ubezpieczenia za dożycie.
4. W przypadku samobójstwa Ubezpieczonego po upływie dwóch lat
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązuje pełna ochrona
ubezpieczeniowa. W przypadku zgonu w wyniku samobójstwa przed
upływem tego okresu UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie
równe technicznej rezerwie ubezpieczeń na życie naliczonej dla danej
umowy ubezpieczenia.
5. Techniczna rezerwa ubezpieczeń na życie dla danej umowy
ubezpieczenia obliczana jest na koniec okresu objętego należną
składką, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe.
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Art.2

W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia?

1. Wniosek o ubezpieczenie
1) Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku oraz
wskazanych w nim dokumentów podpisanych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.
2) Po analizie złożonego wniosku oraz pozostałej dokumentacji
wskazanej w pkt. 1 UNIQA TU na Życie S.A. dokonuje oceny
ryzyka ubezpieczeniowego polegającego na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zgonu lub innych zdarzeń z tytułu
umów dodatkowych (o ile zostały zawarte) w związku m.in.
ze stanem zdrowia Ubezpieczonego, statusem majątkowym,
wykonywanym zawodem, uprawianym sportem.
3) Po stwierdzeniu podwyższonego ryzyka wynikającego z prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych UNIQA
TU na Życie S.A. ma prawo: odmówić przyjęcia do ubezpieczenia
bez podania przyczyn, odroczyć podjęcie decyzji o zawarciu
umowy ubezpieczenia, zaproponować odroczenie terminu
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, podnieść składkę ubezpieczeniową lub zaproponować inną ofertę ubezpieczenia.
4) Wniosek uważa się za wiążący na okres 60 dni od dnia przyjęcia
go przez UNIQA TU na Życie S.A., tj. podpisania go przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Pośrednika UNIQA TU
na Życie S.A.
5) Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani podać do wiadomości UNIQA TU na Życie S.A. wszystkie znane sobie okoliczności,
o które UNIQA TU na Życie S.A. pytała we wniosku i w innych
pismach skierowanych do Ubezpieczającego przed zawarciem
umowy.
2. Polisa
1) UNIQA TU na Życie S.A. potwierdza zawarcie umowy polisą.
2) Zapisy w polisie nie objęte postanowieniami ogólnych warunków
ubezpieczenia uważa się za warunki uzgodnione przez strony
umowy ubezpieczenia. W przypadku wprowadzenia odrębnych
uregulowań w umowie ubezpieczenia, UNIQA TU na Życie S.A.
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zwróci na nie uwagę na piśmie Ubezpieczającemu informując go,
iż w terminie 7 dni może zgłosić sprzeciw.
3) W przypadku braku sprzeciwu Ubezpieczającego uważa się,
że umowa doszła do skutku zgodnie z treścią polisy
ubezpieczeniowej następnego dnia po upływie terminu
wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.
4) W przypadku opisanym w ust. 2 ochrona ubezpieczeniowa,
do czasu zgłoszenia sprzeciwu udzielana jest na warunkach zaproponowanych przez UNIQA TU na Życie S.A.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
1) Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
ubezpieczenia, przy czym, Ubezpieczającemu będącemu osobą
fizyczną prawo to przysługuje w ciągu 30 dni, a Ubezpieczającemu będącemu przedsiębiorcą w ciągu 7 dni od daty
zawarcia umowy.
2) Odstąpienie nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia
składki ubezpieczeniowej za okres, za który UNIQA TU
na Życie S.A. udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

Art.3

W jakim wariancie może być zawarta umowa ubezpieczenia?

1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia
może obejmować ryzyka zgodnie z wariantem podstawowym bądź
rozszerzonym:
1) w wariancie podstawowym - odpowiedzialność UNIQA TU
na Życie S.A. polega na objęciu ochroną ryzyk przewidzianych
niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia - zwanymi dalej
OWU,
2) w wariancie rozszerzonym - wariant podstawowy zostaje rozszerzony o inne ryzyka wybrane przez Ubezpieczającego zgodnie
z postanowieniami odpowiednich ogólnych warunków umów
ubezpieczeń dodatkowych - zwanymi dalej OWUD,
obowiązujących w dniu ich zawarcia i stanowiących integralną
część umowy ubezpieczenia.
2. Zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej można dokonać w ciągu
pierwszych 3 miesięcy od początku ubezpieczenia pod warunkiem
uzupełnienia składek lub w rocznicę polisy, o ile zapisy OWUD
nie stanowią inaczej.
Art.4

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

1. Pełna ochrona ubezpieczeniowa
Pełna ochrona ubezpieczeniowa zgodnie z Art. 1 rozpoczyna się
od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia, wskazanego w umowie ubezpieczenia, czyli
wystawienia polisy pod warunkiem wpłaty pierwszej składki
i ewentualnej dopłaty do wysokości składki regularnej w terminie
przewidzianym niniejszymi OWU.
2. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa
1) Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia
przyjęcia wniosku, o którym mowa w Art. 2 ust. 1 przez Pośrednika
UNIQA TU na Życie S.A., nie wcześniej jednak niż od dnia wpłaty
pierwszej składki.
2) Za tymczasową ochronę ubezpieczeniową uważa się ubezpieczenie zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego
następstw w wysokości wnioskowanej sumy ubezpieczenia,
jednak nie wyższej niż 20 000 złotych.
3) Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie, wywołane
przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony,
niezależnie od swojej woli zmarł.
Za nieszczęśliwe wypadki nie uważa się zachorowań, w tym
również zarażeń chorobami zakaźnymi, nawet jeśli powstały
w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową,
za wyjątkiem sytuacji, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry
lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem
wścieklizny.
Ubezpieczeniem objęte są nieszczęśliwe wypadki powstałe
w czasie podróży samolotem, o ile Ubezpieczony nie kierował
samolotem i nie był członkiem załogi.
4) Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
lub jego następstw - jest to zgon Ubezpieczonego, który nastąpił
przed upływem 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku
i stwierdzono związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym
wypadkiem a zgonem.
5) Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa kończy się wraz z dniem
rozpoczęcia pełnej ochrony ubezpieczeniowej lub z dniem odrzucenia wniosku o ubezpieczenie przez UNIQA TU na Życie S.A.
lub w terminie zakończenia ważności wniosku stosownie
do postanowień Art. 2 ust.1 pkt 4.
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6) W przypadku wypłaty świadczeń z tytułu zdarzeń, które miały
miejsce w czasie obowiązywania tymczasowej ochrony
ubezpieczeniowej, pierwsza składka roczna potrącana jest z sumy
wypłaconego świadczenia.
7) UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zgon
Ubezpieczonego w okresie ochrony tymczasowej, gdy
nieszczęśliwy wypadek zaistniał:
a) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa,
b) w wyniku przebywania Ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, o ile
nie zostały zalecone w procesie leczenia,
c) w wyniku czynnego udziału Ubezpieczonego we wszelkiego
rodzaju zamieszkach, rozruchach i aktach terroru,
d) w czasie wykonywania przez Ubezpieczonego czynności,
których wykonywanie wymaga prawem przewidzianych
uprawnień, których to Ubezpieczony nie posiadał,
e) w trakcie działania energii jądrowej lub pod wpływem
promieni jonizujących.
8) Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte także zgony, które miały
miejsce w okresie ochrony tymczasowej i zostały spowodowane:
a) uszkodzeniami ciała powstałymi w następstwie operacji
lub innych zabiegów leczniczych, jakie Ubezpieczony
przeprowadził na swoim ciele lub których przeprowadzenie
zlecił, o ile powodem wykonania tych zabiegów lub operacji
nie był nieszczęśliwy wypadek,
b) udziałem w wyprawach alpinistycznych i speleologicznych.
Art.5

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie?

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres nie krótszy niż 5 lat
i nie dłuższy niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej
po dniu, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. Okres ten
rozpoczyna się z dniem oznaczonym na polisie ubezpieczeniowej,
a kończy się z chwilą odstąpienia, wypowiedzenia lub wygaśnięcia
umowy. Okres ubezpieczenia liczony jest w pełnych latach i obejmuje
czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2. Pod pojęciem rocznicy polisy rozumie się każdą kolejną rocznicę daty
rozpoczęcia umowy ubezpieczenia.
3. Umowa ubezpieczenia wygasa:
1) w dniu zgonu Ubezpieczonego,
2) w dniu wykupu polisy,
3) z ostatnim dniem ubezpieczenia wskazanym na polisie,
4) z ostatnim dniem okresu za jaki opłacono składkę, jeśli kolejna
składka nie została zapłacona w terminie lub w dodatkowo
wyznaczonym terminie, a umowa nie może zostać przekształcona
w bezskładkową.
Art.6

W jaki sposób ustala się składkę?

1. Składkę za ubezpieczenie ustala się w oparciu o taryfę składek
obowiązującą w dniu przyjęcia wniosku o ubezpieczenie.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od:
1) płci Ubezpieczonego,
2) wieku Ubezpieczonego,
3) stanu zdrowia Ubezpieczonego,
4) okresu ubezpieczenia,
5) indywidualnej oceny ryzyka,
6) sumy ubezpieczenia.
3. Za wiek Ubezpieczonego przyjmuje się różnicę roku rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej i roku urodzenia Ubezpieczonego.
4. Składka wyliczana jest osobno dla każdego ze zdarzeń ubezpieczeniowych przewidzianych umową ubezpieczenia, w pierwszej
kolejności uwzględniając upust lub zwyżkę składki - o ile takie
występują i jest każdorazowo zaokrąglana do pełnych złotych zgodnie
z ogólnie obowiązującymi zasadami.
5. W przypadku wystąpienia podwyższonego ryzyka przy przyjęciu
do ubezpieczenia, UNIQA TU na Życie S.A. może zaproponować
Ubezpieczającemu podwyższenie składki lub warunki szczególne
umowy.
6. UNIQA TU na Życie S.A. dopuszcza przyznanie upustu ze składki
w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na określoną sumę.
Wysokość tej sumy i należnego upustu określa taryfa obowiązująca
w dniu przyjęcia wniosku o ubezpieczenie.
Art.7

Co jest ważne przy opłacaniu składki?

1. Składka za ubezpieczenie jest składką roczną, półroczną, kwartalną
lub miesięczną zgodnie z wyborem Ubezpieczającego.
2. Wysokość składki miesięcznej, kwartalnej lub półrocznej jest
iloczynem rocznej składki taryfowej i mnożnika określonego w taryfie
dla danej częstotliwości opłaty składki. Wynik mnożenia każdorazowo
zaokrąglany jest do pełnych złotych zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.
3. Pierwsza składka płatna jest w dniu podpisania wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia, jednak nie później niż w okresie 3 dni od tej
daty. Wpłata następuje na rachunek bankowy UNIQA TU
na Życie S.A.. W przypadku nie dokonania ww. wpłaty w podanym
terminie uważa się wniosek za nieważny.
4. Ewentualna dopłata do pierwszej składki płatna jest w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania polisy ubezpieczeniowej.
2

5. Składki płatne są z góry, nie później niż do pierwszego dnia okresu, za
który są należne.
6. Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień wpływu składki w wysokości
wynikającej z umowy ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany
przez UNIQA TU na Życie S.A.
7. UNIQA TU na Życie S.A. dokonuje zwrotu pierwszej składki w pełnej
wysokości, w przypadku odmowy przez UNIQA TU na Życie S.A.
zawarcia umowy ubezpieczenia.
8. Odroczenie wpłaty składek należy uzgadniać pisemnie z UNIQA TU
na Życie S.A.
9. Ubezpieczający ma prawo zmienić częstotliwość opłacania składek
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Zmiana częstotliwości
obowiązywać będzie od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny
okres, za który jest należna składka, po dacie złożenia w UNIQA TU
na Życie S.A. oświadczenia przez Ubezpieczającego,
po uwzględnieniu dotychczasowej i przyszłej częstotliwości płatności.
Art.8

Co się stanie, jeżeli składka nie zostanie zapłacona
w określonym terminie?

1. Pierwsza składka
Jeżeli pierwsza składka nie zostanie opłacona zgodnie z postanowieniami Art.7 ust.3, UNIQA TU na Życie S.A. jest zwolniona z odpowiedzialności, a umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku,
2. Kolejna składka
1) W przypadku braku wpłaty kolejnej składki wskazanym w Art. 7
ust. 5 UNIQA TU na Życie S.A. pisemnie upomina Ubezpieczającego o tym fakcie, wyznaczając 14 dniowy termin
uzupełnienia składki.
2) W przypadku niezapłacenia wszystkich zaległych składek
w ustalonym terminie, UNIQA TU na Życie S.A. uznaje, iż umowa
ubezpieczenia została wypowiedziana z ostatnim dniem okresu,
za jaki opłacono składkę, co spowoduje utratę ochrony
ubezpieczeniowej lub przekształcenie umowy w umowę
bezskładkową zgodnie z zastrzeżeniami zapisów Art.10.
W przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie jednego miesiąca
licząc od daty wymagalności pierwszej zaległej składki UNIQA TU
na Życie S.A. udziela pełnej ochrony ubezpieczeniowej. Kwota
świadczenia zostanie wówczas pomniejszona o składkę należną za
dany okres, wynikający z umowy ubezpieczenia. W przypadku
zgonu Ubezpieczonego po upływie tego okresu, zostanie
wypłacona suma ubezpieczenia wynikająca z umowy
bezskładkowej, o ile taka występuje, lub wartości wykupu
w sytuacji wskazanej w Art.10 ust. 4.
3) Wpłata zaległych składek może być obciążona odsetkami
ustawowymi lub kosztami upomnień, jeśli takie miały miejsce.
4) Jeżeli składka zostanie zapłacona po upływie wyżej wymienionego
terminu, a Ubezpieczony w tym momencie żyje, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wpływu składki na rachunek
bankowy wskazany przez UNIQATU na Życie S.A., a umowa
ubezpieczenia zostanie przywrócona, pod warunkiem uznania
wpłaty tej składki przez UNIQA TU na Życie S.A. na piśmie.
Art.9

Kiedy można wypowiedzieć lub zmienić treść umowy
ubezpieczenia?

1. Ubezpieczający może wypowiedzieć w formie pisemnej umowę
ubezpieczenia częściowo lub w całości w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu
wypowiedzenia rozpoczyna się od najbliższej daty wymagalności
składki ubezpieczeniowej, przypadającej po dniu otrzymania przez
UNIQA TU na Życie S.A wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty
składki za okres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez UNIQA
TU na Życie S.A.
3. Częściowe wypowiedzenie umowy ubezpieczenia polega na przekształceniu umowy w bezskładkową, zmianie wysokości sumy
ubezpieczenia lub wypowiedzeniu umowy dodatkowej - jeśli taka
istnieje.
4. W przypadku istnienia wartości wykupu, najwcześniej po upływie
dwóch lat trwania okresu ubezpieczenia pod warunkiem opłacenia
wszystkich należnych składek za ten okres, Ubezpieczający może
przekształcić umowę w bezskładkową albo wystąpić z wnioskiem
o wykup polisy, czyli jej zamianę na wartość pieniężną.
5. Wartość wykupu obliczana jest na koniec okresu objętego należną
składką, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe, na podstawie technicznej rezerwy ubezpieczeń na życie pomniejszonej
o ryczałtowy koszt wykupu - określony taryfą obowiązującą w dniu
naliczenia wykupu.
6. Na wniosek Ubezpieczającego można dokonać zmian w umowie
ubezpieczenia, w szczególności podwyższyć sumę ubezpieczenia
lub zawrzeć umowę ubezpieczenia dodatkowego, z zastrzeżeniem
zapisu Art. 3 ust. 2, pod warunkiem braku zaległości w opłacaniu
składki. Wniosek o dokonanie zmiany powinien być złożony w UNIQA
TU na Życie S.A. co najmniej na 60 dni przed zakończeniem roku
polisowego.
7. W przypadku dokupienia ubezpieczenia dodatkowego lub podwyższenia sumy ubezpieczenia do wniosku należy dołączyć ankietę
medyczną wypełnioną przez Ubezpieczonego. UNIQA TU
na Życie S.A. ma prawo zażądać od Ubezpieczającego lub

Ubezpieczonego dodatkowych dokumentów, gdy zmiany w umowie
ubezpieczenia mają wpływ na zmianę ryzyka ubezpieczeniowego.
W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka stosuje się odpowiednio
postanowienia Art. 2 ust. 2 i 3 w zakresie wnioskowanej zmiany
w umowie.
8. Zmiany w umowie ubezpieczenia obowiązują od nowego roku
polisowego następującego po złożeniu wniosku, nie wcześniej jednak
niż od dnia opłacenia składki regularnej w wysokości odpowiadającej
nowym warunkom umowy ubezpieczenia w terminie przewidzianym
w Art.7 ust. 5.
Art.10 Czym charakteryzuje się okres bezskładkowy?
1. Za umowę bezskładkową uważa się umowę ubezpieczenia, w której
pomimo nłeopłacania składek przez Ubezpieczającego, UNIQA TU
na Życie S.A. ponosi odpowiedzialność za zdarzenia przewidziane
umową podstawową, ale tylko do wysokości zredukowanej sumy
ubezpieczenia.
2. Wartość wykupu w dniu przekształcenia umowy ubezpieczenia
w bezskładkową, traktowana jest jako jednorazowa składka za pozostały okres ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega redukcji do poziomu odpowiadającego
tej składce i pozostaje stała do końca okresu ubezpieczenia
i nie podlega indeksacji. Wykaz tych sum Ubezpieczający otrzyma
wraz z polisą.
4. Jeżeli po zwolnieniu z opłacania składek ustalona suma ubezpieczenia
wolna od obowiązku opłacania składki nie wynosi przynajmniej
2 000 złotych, to przeprowadza się automatyczny wykup.
5. Zmiana umowy na bezskładkową jest definitywna i powoduje
wygaśnięcie wszystkich umów dodatkowych, chyba że OWUD
stanowią inaczej.
Art.11 Jakie mogą być skutki niedopełnienia obowiązków
związanych z umową ubezpieczenia?
1. W przypadku podania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
nieprawdziwych danych, co do okoliczności, o które UNIQA pytała
we wniosku lub w innych pismach, a które miały bądź mogą mieć
wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego UNIQA na Życie S.A.,
w ciągu 3 lat licząc od początku ubezpieczenia, jest wolna
od odpowiedzialności oraz ma prawo do rozwiązania umowy
ze skutkiem natychmiastowym, wypłacając wartość wykupu, o ile
takowa istnieje, chyba że dane te nie miały wpływu na zwiększenie
prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia objętego umową.
2. Powyższe uprawnienie przysługuje także UNIQA na Życie S.A.
w przypadku wnioskowanej przez Ubezpieczającego zmiany umowy
prowadzącej do podwyższenia ryzyka, w granicach podwyższonej
kwoty ubezpieczenia oraz rozszerzonej ochrony ubezpieczenia
na podstawie OWUD.
Art.12 Co należy zrobić po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego?
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony powinni
niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 14 dni od daty
zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, zawiadomić UNIQA TU
na Życie S.A. o zdarzeniu przewidzianym w umowie ubezpieczenia.
2. Zgon Ubezpieczonego
W przypadku zgonu Ubezpieczonego, Uprawniony powinien złożyć
w UNIQA TU na Życie S.A.:
1) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia zgonu z udokumentowaną jego przyczyną,
2) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, a jeżeli zgon nastąpił
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt zgonu potwierdzony
przez polską placówkę dyplomatyczną i przetłumaczony na język
polski przez tłumacza przysięgłego,
3) inne dokumenty uzasadniające roszczenie.
3. Dożycie do końca okresu ubezpieczenia
W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu
ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować ten
fakt. Wypłata świadczenia jest niepodzielna.
Art.13 Kto otrzymuje świadczenie i w jaki sposób wyznaczana
jest osoba uprawniona do jego odbioru?
1. Świadczenie za zgon otrzymuje Uprawniony, a wypłata świadczenia
za dożycie następuje do rąk Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
- zgodnie z umową ubezpieczenia. Ubezpieczony może wskazać
samodzielnie Uprawnionego.
2. Ubezpieczony winien wskazać imiennie osobę lub osoby uprawnione
do otrzymania świadczenia.
3. W przypadku świadczenia za zgon, Ubezpieczony może wskazać kilka
osób uprawnionych do otrzymania świadczenia. Gdy nie zostanie
określony ich udział w kwocie świadczenia, uważa się, że udziały tych
osób są równe. Suma udziałów wszystkich osób uprawnionych
nie może przekraczać 100% świadczenia ubezpieczeniowego.
4. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony może zmienić
Uprawnionego. Zmiana następuje poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia potwierdzonego podpisem Ubezpieczonego, złożonym
osobiście w obecności Pośrednika UNIQA TU na Życie S.A.

lub poświadczonego notarialnie, dostarczonego osobiście lub
przesłanego listem poleconym do siedziby UNIQA TU na Życie S .A.
5. Zmiana Uprawnionego obowiązuje od momentu powzięcia
informacji o zmianie przez UNIQA TU na Życie S.A. i powiadomienia
o tym Ubezpieczonego. Za moment powiadomienia przyjmuje
się datę wysłania wiadomości do Ubezpieczonego.
Art.14 Komu przysługuje świadczenie w przypadku braku
Uprawnionego?
Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego albo gdy Uprawniony
w chwili zgonu Ubezpieczonego nie żył lub umyślnie przyczynił się
do zgonu Ubezpieczonego, świadczenie przysługuje członkom rodziny
Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1. małżonek,
2. dzieci,
3. rodzice,
4. inni ustawowi spadkobiercy zmarłego Ubezpieczonego.
Art.15 Czy umowa ubezpieczenia może być kontynuowana w przypadku zgonu Ubezpieczającego?
W przypadku zgonu Ubezpieczającego, Ubezpieczony ma prawo przejąć
prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia. Chcąc
skorzystać z tego prawa Ubezpieczony zobowiązany jest pisemnie
powiadomić UNIQA TU na Życie S.A. w terminie 60 dni od dnia zgonu
Ubezpieczającego i zachować ciągłość opłacania składki.
Art.16 W jakim terminie UNIQA TU na Życie S.A. jest zobowiązana
wypłacić świadczenie?
1. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca należne świadczenie w ciągu 30 dni
od dnia zgłoszenia wystąpienia ryzyka objętego ochroną
ubezpieczeniową.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, UNIQA TU na Życie S.A. informuje o tym
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także
informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania.
3. Jeżeli w terminie określonym w ust.1 wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie
wypłaca się w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.
Jednakże bezsporną część świadczenia UNIQA TU na Życie S.A.
wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
4. UNIQA TU na Życie S.A. zobowiązana jest powiadomić na piśmie
osobę wskazaną do odbioru świadczenia o jego wysokości albo
o odmowie jego wypłaty. Treść pisma powinna zawierać informację
o trybie i czasie wniesienia odwołania.
5. Dniem wypłaty świadczenia jest dzień obciążenia rachunku UNIQA TU
na Życie S.A. kwotą należnego świadczenia.
6. Jeśli odbierający świadczenie nie zgadza się z ustaleniami UNIQA TU
na Życie S.A. co do odmowy lub wysokości świadczenia, może
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie
złożyć na piśmie odwołanie do Zarządu UNIQA TU na Życie S.A.
7. Zarząd UNIQA TU na Życie S.A. obowiązany jest w terminie 30 dni
od daty otrzymania wniosku rozpatrzyć sprawę i powiadomić o jej
wyniku osobę wnoszącą odwołanie.
Art.17 Jak uregulowana jest cesja (przeniesienie) praw z polisy?
1. Polisa ubezpieczeniowa może stanowić zabezpieczenie zobowiązań
kredytowych.
2. Ubezpieczający (cedent) może dokonać przeniesienia praw
wynikających z umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej
- cesjonariusza.
3. Skuteczność czynności przeniesienia zachodzi w momencie
pisemnego powiadomienia UNIQA TU na Życie S.A. w formie umowy
cesji z cesjonariuszem i potwierdzenia pisemnie przez UNIQA TU
na Życie S.A. zgody na jej dokonanie. Za moment potwierdzenia cesji
przyjmuje się datę wysłania informacji do cedenta.
Art.18 Co należy zrobić w przypadku zgubienia polisy
ubezpieczeniowej?
W przypadku zgubienia polisy ubezpieczeniowej należy poinformować
o tym fakcie UNIQA TU na Życie S.A., która wystawi duplikat polisy.
Art.19 W jaki sposób UNIQA TU na Życie S,A. dzieli się zyskiem
z Klientem?
1. UNIQA TU na Życie S.A. gwarantuje Ubezpieczającemu corocznie,
począwszy od drugiej rocznicy trwania ubezpieczenia 85% udziału
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w zysku osiągniętym na lokatach funduszu ubezpieczeniowego
dotyczącego danej umowy ubezpieczenia. Przez zysk rozumie
się różnicę między stopą zwrotu osiągniętą na lokatach funduszu
ubezpieczeniowego, a stopą techniczną przyjętą przy kalkulacji składki
- jeżeli ta różnica jest dodatnia - pomnożoną przez rezerwę
ubezpieczeń na życie i rezerwę na premie i rabaty ustaloną dla danej
umowy ubezpieczenia na koniec poprzedniego roku polisowego.
2. Rezerwa na premie i rabaty dodatkowo corocznie powiększana jest
o gwarantowaną na stopę techniczną.
3. Zgromadzony udział w zysku jest wypłacany razem ze świadczeniem
lub wartością wykupu, jeśli taka istnieje.
Art.20 Na czym polega indeksacja sumy ubezpieczenia i składki'?
1. Indeksacja
1) Ubezpieczający ma prawo uczestniczyć w indeksacji sumy
ubezpieczenia i składki proponowanej przez UNIQA TU
na Życie S.A.
2) Po przystąpieniu do indeksacji Ubezpieczający otrzymuje polisę
uaktualnioną o zmiany wynikające z indeksacji, a odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. do wysokości podniesionej
sumy ubezpieczenia zaczyna się od dnia rocznicy polisy,
w związku z którą następuje indeksacja, pod warunkiem wpłaty
nowonaliczonej składki.
3) Indeksacja zgodnie z wyborem Ubezpieczającego może być
przeprowadzona według:
a) klauzuli indeksacyjnej lub
b) klauzuli dynamizacji.
2. Klauzula indeksacyjna
1) Indeksacja polega na dokonywanym w każdą rocznicę polisy
podwyższeniu składki.
2) Składka ubezpieczeniowa podniesiona jest o wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS przypadający
za 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia
przez UNIQA TU na Życie S.A. propozycji indeksacji.
3) Podniesienie to następuje w przypadku, gdy wzrost wskaźnika
narastająco przekroczy 5 % od momentu ostatniej indeksacji.
4) Wyższa składka przeznaczona jest na podwyższenie sumy
ubezpieczenia, która jest wyliczana w oparciu o wiek Ubezpieczonego w chwili dokonywania indeksacji oraz okres, który
pozostał do zakończenia umowy ubezpieczenia.
5) Propozycję zmiany wysokości składki UNIQA TU na Życie S.A.
zobowiązana jest przekazać Ubezpieczającemu nie później niż
na 30 dni przed kolejną rocznicą polisy.
6) W przypadku braku zgody na propozycję zmiany, Ubezpieczający
powinien odesłać uaktualnioną polisę do siedziby UNIQA TU
na Życie S.A. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7) Indeksacja ta nie dokonuje się, gdy:
a) do końca okresu ubezpieczenia pozostał 1 rok,
b) propozycja zmiany została odrzucona przez Ubezpieczającego,
c) trwa okres bezskładkowy.
3. Klauzula dynamizacji
1) Dynamizacja polega na okresowym, dokonywanym co dwa lata,
w rocznicę polisy podwyższeniu sumy ubezpieczenia.
2) Suma ubezpieczenia wzrasta każdorazowo o stały, wskazany
we wniosku procent sumy ubezpieczenia.
3) Podwyższona składka zostaje wyliczona w oparciu o wiek
Ubezpieczonego w chwili podwyższenia sumy ubezpieczenia oraz
okres, który pozostał do zakończenia umowy ubezpieczenia.
4) Propozycję zmiany wysokości sumy ubezpieczenia UNIQA TU
na Życie S.A. zobowiązana jest przekazać Ubezpieczającemu
nie później niż na 30dni przed kolejną rocznicą polisy.
5) W przypadku braku zgody na propozycję zmiany Ubezpieczający
powinien odesłać uaktualnioną polisę do siedziby UNIQA TU
na Życie S.A. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6) Dynamizacja nie dokonuje się, gdy:
a) propozycja zmiany została odrzucona przez Ubezpieczającego,
b) trwa okres bezskładkowy,
c) umowa została zawarta na okres krótszy niż 7 lat.
7) Ostatnie podwyższenie sumy ubezpieczenia zgodnie z klauzulą
dynamizacji możliwe jest na 5 lat przed końcem ubezpieczenia.
4. Klauzula indeksacyjna i klauzula dynamizacji dotyczą zarówno umów
zawartych w wariancie podstawowym, jak też umów zawartych
w wariancie rozszerzonym.
Art.21 Warunki dodatkowe
W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Art.22 Zawiadomienia i oświadczenia
Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia mające związek z umową
ubezpieczenia muszą być składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia
lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności lub bezskuteczności. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zmienił miejsce
zamieszkania i nie powiadomił o tym UNIQA TU na Życie S.A. przyjmuje
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się, że UNIQA TU na Życie S.A. wypełniła swój obowiązek zawiadomienia
lub oświadczenia, wysyłając korespondencję na ostatni znany jej adres.
Art.23 Jak długo można dochodzić roszczeń wynikających z umowy
ubezpieczenia?
1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem
lat trzech.
2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do UNIQA TU
na Życie S.A. rozpoczyna się się z upływem 14 dnia od daty zaistnienia
zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie Art.12 ust. 1 OWU .
3. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do UNIQA TU
na Życie S.A. przerywa się przez zgłoszenie UNIQA TU na Życie S.A.
tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego
ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo
od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał
na piśmie oświadczenie UNIQATU na Życie S.A. o przyznaniu
lub odmowie świadczenia.
Art.24 Inne podstawy umowy
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu cywilnego i ustawy
o działalności ubezpieczeniowej.
Art.25 Skargi i zażalenia
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 sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego.
Art.26 Właściwość prawa i sądu
1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią
inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 56/2007 z dnia 14.05.2007 r. i mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu 1.07.2007 r.

