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Postanowienia ogólne
§1
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1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
(OWU) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna zwane
dalej UNIQA TU S.A. zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej - umowy ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków (NNW).
2. Przez u¿yte w niniejszych warunkach okreœlenia rozumie siê:
1) Ubezpieczaj¹cy - osoby i jednostki wymienione w ust.1,
2 ) Ubezpieczony - osoba fizyczna w wieku do 70 lat, na rzecz której
zawarto umowê ubezpieczenia,
3 ) uprawniony - osoba upowa¿niona do otrzymania œwiadczenia
w razie œmierci Ubezpieczonego; w przypadku nie wyznaczenia
osoby uprawnionej œwiadczenie przys³uguje cz³onkom rodziny
Ubezpieczonego wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci: ma³¿onkowi,
dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejnoœci przewidzianej prawem spadkowym; jeœli œwiadczenie przys³uguje kilku osobom, to jego wysokoœæ dzieli siê miêdzy te
osoby w równych czêœciach,
4 ) nieszczêœliwy wypadek - nag³e zdarzenie, wywo³ane przyczyn¹
zewnêtrzn¹, w nastêpstwie którego Ubezpieczony, niezale¿nie
od swej woli, dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu lub zmar³,
5) choroba - proces patologiczny objawiaj¹cy siê zaburzeniem czynnoœci organizmu zagra¿aj¹cy ¿yciu lub zdrowiu Ubezpieczonego wymagaj¹cy pomocy medycznej (np. zawodowa, zakaŸna,
paso¿ytnicza, tropikalna, zatrucia, zaburzenia psychiczne itp.),
6) zawa³ serca - stan, w którym postêpuj¹cy proces mia¿d¿ycowy
czêœciowo lub ca³kowicie zablokuje têtnicê wieñcow¹ zaopatruj¹c¹
serce w tlen i substancje od¿ywcze,
7) udar mózgu – stan, w którym czêœæ mózgu obumiera na skutek
braku tlenu i substancji od¿ywczych dostarczanych przez krew,
8) trwa³y uszczerbek na zdrowiu - trwa³e upoœledzenie czynnoœci
organizmu, nie rokuj¹ce poprawy, powsta³e na skutek uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia,
9) pe³ny (ca³odobowy) zakres ubezpieczenia - obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³ych:
a) podczas wykonywania pracy zawodowej b¹dŸ innych czynnoœci okreœlonych w umowie ubezpieczenia oraz
b) w drodze z domu do pracy i z pracy do domu oraz
c) podczas wykonywania czynnoœci ¿ycia prywatnego,
10) ograniczony zakres ubezpieczenia - obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³ych:
a) podczas wykonywania pracy zawodowej lub innych czynnoœci okreœlonych w umowie ubezpieczenia albo
b) podczas wykonywania pracy zawodowej lub innych czynnoœci okreœlonych w umowie ubezpieczenia oraz w drodze
z domu do pracy i z pracy do domu,
11) koszty leczenia - niezbêdne z medycznego punktu widzenia
koszty:
a) pobytu w szpitalu,
b) badañ, zabiegów ambulatoryjnych, operacji (za wyj¹tkiem
operacji plastycznych i kosmetycznych), rehabilitacji,
c) opieki lekarskiej i pielêgniarskiej,
d) zakupu niezbêdnych lekarstw i œrodków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza,
e) naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz
œrodków pomocniczych,
f) transportu Ubezpieczonego do szpitala, ambulatorium itp.
oraz ze szpitala, ambulatorium itp. do domu,
pod warunkiem poniesienia tych kosztów na terytorium RP,
12) pobyt w szpitalu – odnotowany w dokumentacji medycznej
niezbêdny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, którego celem jest leczenie Ubezpieczonego, spe³niaj¹cy ³¹cznie n/w przes³anki:
a) odbywa siê na terytorium RP,
b) odbywa siê na podstawie skierowania lekarskiego b¹dŸ
orzeczenia lekarza dy¿urnego izby przyjêæ,
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c) trwa co najmniej przez 96 godzin,
przy czym nie uznaje siê za pobyt w szpitalu pobytu Ubezpieczonego w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego, oœrodkach
rehabilitacyjnych, penitencjarnych jednostkach s³u¿by zdrowia,
zak³adach opiekuñczo-leczniczych i pielêgnacyjno-opiekuñczych oraz hospicjach,
13) sport wyczynowy - forma dzia³alnoœci cz³owieka, podejmowana dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, w tym równie¿ uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych,
polegaj¹ce na regularnym uczestnictwie w treningach i zawodach sportowych,
14) ekspedycje - zorganizowane wyprawy maj¹ce na celu zrealizowanie wytyczonych dzia³añ o charakterze sportowym lub
naukowym, w tym równie¿ wyprawy do miejsc charakteryzuj¹cych siê ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,
15) bójka - wzajemne starcie co najmniej dwóch osób po³¹czone
z naruszeniem nietykalnoœci cielesnej jej uczestników, którzy
wspólnie wymieniaj¹ uderzenia, wystêpuj¹c tym samym zarazem jako napastnicy i broni¹cy siê; za bójkê nie uznaje siê:
a) w³¹czenia siê do zajœcia w celu przywrócenia porz¹dku lub
spokoju publicznego, zwi¹zanego z rodzajem wykonywanej pracy, potwierdzonym posiadaniem stosownej legitymacji lub innego dokumentu,
b) dzia³ania w ramach obrony koniecznej lub samopomocy.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§2
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, które wydarzy³y siê w kraju i za granic¹ w okresie ubezpieczenia.
§3
1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ w:
1) zakresie:
a) pe³nym (ca³odobowym) albo
b) ograniczonym,
2 ) wariancie:
a) podstawowym albo
b) rozszerzonym.
2. Umowê ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym zawiera siê pod
warunkiem:
1) ustalenia rocznego okresu ubezpieczenia,
2 ) op³acenia dodatkowej sk³adki za wybrane ryzyka lub œwiadczenia dodatkowe,
3 ) ustalenia jednakowego zakresu ubezpieczenia, zarówno dla
œwiadczeñ podstawowych, jak i ryzyk lub œwiadczeñ dodatkowych.
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§4
1. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³ych:
1) w wyniku dzia³añ umyœlnych Ubezpieczonego np.: samookaleczeñ, pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przestêpstwa albo
samobójstwa,
2 ) w stanie po spo¿yciu alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw
lub innych substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem,
3 ) podczas obs³ugiwania przez Ubezpieczonego maszyn, urz¹dzeñ
i narzêdzi bez wymaganych przepisami prawa uprawnieñ,
4 ) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu i maszyn
samobie¿nych:
1

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

a) bez wymaganych prawem uprawnieñ do kierowania pojazdem/maszyn¹,
b) bez wa¿nego badania technicznego,
na skutek poddania Ubezpieczonego leczeniu oraz zabiegom
leczniczym, chyba ¿e dotycz¹ one leczenia bezpoœrednich nastêpstw nieszczêœliwego wypadku,
w wyniku napadów drgawek epileptycznych i innych rodzajów
drgawek,
w wyniku udzia³u Ubezpieczonego w bójkach,
podczas uczestnictwa Ubezpieczonego w ekspedycjach,
podczas uprawiania przez Ubezpieczonego sportu wyczynowego,
w zwi¹zku z rekreacyjnym uprawianiem nastêpuj¹cych dyscyplin sportu: spadochroniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, ¿eglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowbordzie poza wyznaczonymi trasami, sporty, w których wykorzystywane s¹ pojazdy
poruszaj¹ce siê po œniegu lub lodzie, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki
bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich,
na skutek dzia³añ wojennych, stanu wyj¹tkowego, strajków,
zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, dzia³ania energii j¹drowej.

2. Zasi³ek dzienny wyp³acany jest od:
1) 1-go dnia niezdolnoœci do pracy – przy leczeniu szpitalnym albo
2 ) 15 –go dnia niezdolnoœci do pracy – przy leczeniu ambulatoryjnym.
3. W przypadku, gdy na powsta³¹ niezdolnoœæ do pracy ma wp³yw
choroba istniej¹ca przed zajœciem nieszczêœliwego wypadku, zasi³ek dzienny wyp³acany jest za przypuszczalny okres niezdolnoœci do
pracy, jaki jest spowodowany wy³¹cznie nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku.
4. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo odmowy wyp³aty zasi³ku
dziennego w przypadku, gdy Ubezpieczony w czasie jego pobierania wykonuje pracê zawodow¹.
5. Je¿eli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, wygas³ stosunek
pracy przed wyst¹pieniem nieszczêœliwego wypadku, to œwiadczenie z tytu³u zasi³ku dziennego nie przys³uguje. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie zasi³ku dziennego wygasa z ostatnim dniem
miesi¹ca, w którym zosta³ rozwi¹zany stosunek pracy. Sk³adka za
nie wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi zgodnie
z zasadami okreœlonymi w § 15 ust. 3.
§7

2. Ponadto wyp³ata œwiadczenia nie przys³uguje w przypadku:
1) zawa³u serca lub udaru mózgu u osób w wieku powy¿ej 30 lat,
chyba ¿e zosta³a op³acona dodatkowa sk³adka, z zastrze¿eniem
§ 5 ust. 2 pkt 1,
2 ) utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych w zwi¹zku z nieszczêœliwym wypadkiem,
3 ) wszelkich chorób,
4 ) gdy uszczerbek na zdrowiu nie ma trwa³ego charakteru (z zastrze¿eniem § 8).

Œwiadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów leczenia przys³uguje pod warunkiem rozszerzenia umowy ubezpieczenia o ten rodzaj
œwiadczenia oraz przy ³¹cznym spe³nieniu n/w przes³anek:
1) koszty zosta³y poniesione na leczenie skutków nieszczêœliwego wypadku,
2 ) koszty zosta³y udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zap³aty,
3 ) koszty zosta³y poniesione w ci¹gu 2 lat od daty nieszczêœliwego
wypadku.

Granice odpowiedzialnoœci
§8
§5
1. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie podstawowym obejmuje œwiadczenia podstawowe wyp³acane z tytu³u:
1) trwa³ego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za
ka¿dy 1% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu,
2 ) œmierci bêd¹cej nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku, jeœli
zgon nast¹pi³ w ci¹gu 3 lat od daty wypadku – 50% sumy
ubezpieczenia.

Œwiadczenie dodatkowe w postaci zadoœæuczynienia za ból przys³uguje pod warunkiem rozszerzenia umowy ubezpieczenia o ten rodzaj
œwiadczenia oraz przy ³¹cznym spe³nieniu n/w przes³anek:
1) niezdolnoœæ do pracy trwa d³u¿ej ni¿ 30 dni,
2 ) niezdolnoœæ do pracy jest potwierdzona w³aœciwym zaœwiadczeniem lekarskim,
3 ) nieszczêœliwy wypadek nie pozostawi³ trwa³ego uszczerbku na
zdrowiu.

2. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie rozszerzonym obejmuje œwiadczenia okreœlone w wariancie podstawowym oraz wybrane przez Ubezpieczaj¹cego:
1) ryzyka dodatkowe, takie jak zawa³ serca i udar mózgu, pod
warunkiem ¿e:
a) choroby serca lub uk³adu kr¹¿enia nie zosta³y stwierdzone
orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy ubezpieczenia, oraz
b) Ubezpieczony nie przekroczy³ 60 roku ¿ycia,
2 ) œwiadczenia dodatkowe, takie jak:
a) zasi³ek dzienny z tytu³u niezdolnoœci do pracy - w wysokoœci
0,1% sumy ubezpieczenia za ka¿dy dzieñ niezdolnoœci do
pracy, nie wiêcej ni¿ 30 z³ dziennie, maksymalnie przez 90
dni,
b) koszty leczenia - w wysokoœci do 30% sumy ubezpieczenia,
c) zadoœæuczynienie za ból - w wysokoœci 10% sumy ubezpieczenia,
d) œwiadczenie z tytu³u trwa³ej utraty zdolnoœci do wykonywania pracy – w wysokoœci 80% sumy ubezpieczenia,
e) œwiadczenie szpitalne – w wysokoœci 0,15% sumy ubezpieczenia, nie wiêcej ni¿ 30 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu,
maksymalnie przez 90 dni,
f) koszty pochówku - w wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia.

§9

§6

§ 10

1. Œwiadczenie dodatkowe w postaci zasi³ku dziennego z tytu³u niezdolnoœci do pracy przys³uguje pod warunkiem rozszerzenia umowy ubezpieczenia o ten rodzaj œwiadczenia oraz przy ³¹cznym spe³nieniu n/w przes³anek:
1) niezdolnoœæ do pracy jest spowodowana nieszczêœliwym wypadkiem,
2 ) niezdolnoœæ do pracy jest potwierdzona w³aœciwym zaœwiadczeniem lekarskim,
3 ) Ubezpieczony pozostaje w stosunku pracy.

Œwiadczenie dodatkowe w postaci œwiadczenia szpitalnego przys³uguje pod warunkiem rozszerzenia umowy ubezpieczenia o ten rodzaj
œwiadczenia oraz przy ³¹cznym spe³nieniu n/w przes³anek:
1) pobyt w szpitalu jest potwierdzony kart¹ informacyjn¹ leczenia
szpitalnego,
2 ) pobyt w szpitalu dotyczy nastêpstw nieszczêœliwego wypadku,
3 ) pobyt w szpitalu mia³ miejsce w ci¹gu 2 lat od daty nieszczêœliwego wypadku.

2

1. Œwiadczenie dodatkowe w postaci œwiadczenia z tytu³u trwa³ej
utraty zdolnoœci do wykonywania pracy przys³uguje pod warunkiem rozszerzenia umowy ubezpieczenia o ten rodzaj œwiadczenia
oraz przy ³¹cznym spe³nieniu n/w przes³anek:
1) trwa³a utrata zdolnoœci do wykonywania pracy powsta³a na skutek nieszczêœliwego wypadku,
2 ) trwa³a utrata zdolnoœci do wykonywania pracy powsta³a w ci¹gu 2 lat od daty nieszczêœliwego wypadku,
3 ) trwa³¹ utratê zdolnoœci do wykonywania pracy stwierdzi³ lekarz
orzecznik ZUS,
4 ) Ubezpieczony pozostawa³ w chwili nieszczêœliwego wypadku
w stosunku pracy.
2. Je¿eli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, wygas³ stosunek
pracy przed wyst¹pieniem nieszczêœliwego wypadku, to œwiadczenie z tytu³u trwa³ej utraty zdolnoœci do wykonywania pracy nie
przys³uguje. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie trwa³ej utraty
zdolnoœci do wykonywania pracy wygasa z ostatnim dniem miesi¹ca, w którym zosta³ rozwi¹zany stosunek pracy. Sk³adka za nie wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 15 ust. 3.

§ 11
Œwiadczenie dodatkowe w postaci kosztów pochówku przys³uguje,
pod warunkiem rozszerzenia umowy ubezpieczenia o ten rodzaj œwiadczenia oraz w przypadku œmierci Ubezpieczonego bêd¹cej nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku, jeœli nast¹pi³a w ci¹gu 1 roku od
daty nieszczêœliwego wypadku.

miesi¹ca od daty wyp³aty œwiadczenia lub odmowy wyp³aty œwiadczenia z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku, z³o¿onego przez Ubezpieczaj¹cego na druku firmowym
UNIQA TU S.A. Wniosek stanowi integraln¹ czêœæ umowy ubezpieczenia.

6. Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu oraz odpowiedzialnoœæ
UNIQA TU S.A. wygasa:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia,
2 ) z koñcem okresu ubezpieczenia okreœlonego w polisie,
3 ) z up³ywem okresu wypowiedzenia,
4 ) w przypadku uzgodnienia ratalnej op³aty sk³adki, gdy rata nie
zostanie uiszczona w terminie - z up³ywem okreœlonego w polisie terminu p³atnoœci nieop³aconej raty sk³adki,
5) w przypadku, gdy termin p³atnoœci sk³adki zosta³ ustalony po
dniu rozpoczêcia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A., a sk³adka
nie zosta³a zap³acona w terminie – z dniem odst¹pienia UNIQA
TU S.A. od umowy ubezpieczenia.

2. Umowê ubezpieczenia zawiera siê:
1) indywidualnie w formie imiennej albo
2 ) grupowo (powy¿ej 5 osób) w formie:
a) imiennej albo,
b) bezimiennej – w przypadku, gdy ubezpieczeniem objête s¹
wszystkie osoby nale¿¹ce do danej grupy.

7. Ponadto odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. wygasa:
1) w razie rozwi¹zania stosunku pracy z Ubezpieczonym - w przypadku umów ubezpieczenia zawartych za poœrednictwem zak³adu pracy - z up³ywem miesi¹ca od dnia, w którym usta³ stosunek pracy,
2 ) z dniem œmierci Ubezpieczonego.

3. W ubezpieczeniu grupowym w stosunku do wszystkich osób objêtych umow¹ ubezpieczenia stosuje siê jednakowe zakresy ubezpieczenia, rodzaje œwiadczeñ i wysokoœci sum ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

4. Zmiana (zwiêkszenie lub zmniejszenie) liczby osób w ubezpieczeniu grupowym w formie bezimiennej powoduje:
1) w przypadku, gdy nie przekracza 5% - brak obowi¹zku zap³aty
dodatkowej sk³adki po stronie Ubezpieczaj¹cego lub zwrotu
niewykorzystanej czêœci sk³adki przez UNIQA TU S.A.,
2 ) w przypadku, gdy wzros³a o ponad 5% - UNIQA TU S.A. przys³uguje prawo ¿¹dania sk³adki uzupe³niaj¹cej za ubezpieczenie
osób w liczbie przekraczaj¹cej pierwotnie ustalon¹,
3 ) w przypadku, gdy zmala³a o ponad 5% - Ubezpieczaj¹cemu
przys³uguje zwrot sk³adki za ubezpieczenie osób w liczbie stanowi¹cej ró¿nicê miêdzy pierwotnie ustalon¹ a zmniejszon¹.

1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœla Ubezpieczaj¹cy.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 12

5. Na rzecz Ubezpieczonego mo¿e zostaæ zawarta jedna umowa ubezpieczenia indywidualnego na dany okres.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza siê polis¹.
Czas trwania umowy ubezpieczenia
§ 13
1. Okres ubezpieczenia:
1) okreœla siê na polisie,
2 ) trwa jeden rok, chyba ¿e umowê zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia wskazanego w polisie, nie wczeœniej jednak ni¿:
1) od nastêpnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia i op³aceniu sk³adki lub jej pierwszej raty, chyba ¿e strony umówi³y siê
inaczej,
2 ) po up³ywie 3 dni od daty op³acenia sk³adki lub jej pierwszej
raty - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia indywidualnego na rzecz osoby trzeciej. Je¿eli najpóŸniej w ostatnim dniu
okresu odpowiedzialnoœci zostanie zawarta nowa umowa ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia i zachowana zostanie
ci¹g³oœæ ochrony ubezpieczeniowej, to powy¿szy zapis nie ma
zastosowania. W przypadku podwy¿szenia w nowej umowie
sumy ubezpieczenia – zapis ten ma zastosowanie tylko i wy³¹cznie w odniesieniu do ró¿nicy ponad pierwotn¹ sumê ubezpieczenia.
3. Je¿eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹piæ od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest
przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.
4. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego od obowi¹zku op³acenia sk³adki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

§ 14

2. Przyjêta w umowie suma ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za
nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³ych z jednego zdarzenia, z zastrze¿eniem ograniczeñ wskazanych w § 5.
Sk³adka za ubezpieczenie
§ 15
1. Sk³adkê za ubezpieczenie ustala UNIQA TU S.A. zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹.
2. Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie zale¿y od:
1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia,
2 ) wysokoœci sumy ubezpieczenia,
3 ) zakresu ubezpieczenia,
4) wariantu ubezpieczenia,
5) formy ubezpieczenia,
6) oceny ryzyka wypadkowego,
7) wieku Ubezpieczonego,
8) czêstotliwoœci op³acania sk³adki,
9) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,
10) liczby Ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym,
11) indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
3. W razie rozwi¹zania umowy ubezpieczenia - sk³adka za nie wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy
UNIQA TU S.A. nie wyp³aci³o b¹dŸ nie jest zobowi¹zane do wyp³aty œwiadczenia. Wysokoœæ nale¿nej do zwrotu sk³adki wynosi 1/12
sk³adki rocznej za ka¿dy nie wykorzystany miesi¹c ubezpieczenia,
przy czym rozpoczêty miesi¹c liczy siê za pe³ny.
4. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka lub jej pierwsza rata p³atna jest najpóŸniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
5. Sk³adkê wp³aca siê w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego
przedstawiciela UNIQA TU S.A. lub na rachunek bankowy UNIQA
TU S.A.
6. W przypadku dokonywania zap³aty w drodze przelewu bankowego lub przekazu pocztowego za dzieñ zap³aty sk³adki lub jej raty
uwa¿a siê dzieñ wp³ywu œrodków pieniê¿nych na rachunek bankowy UNIQA TU S.A.
7. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty okreœla siê
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

5. Umowa mo¿e byæ wypowiedziana przez ka¿d¹ ze stron w ci¹gu
3

Obowi¹zki stron umowy
§ 16

du lub uk³adu po wypadku a stopniem (procentem) trwa³ego
uszczerbku istniej¹cym bezpoœrednio przed nieszczêœliwym wypadkiem.

1. W trakcie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest zg³aszaæ UNIQA TU S.A. wszelkie zmiany okolicznoœci (np.
zmiana charakteru wykonywanej pracy), maj¹cych wp³yw na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa wypadku, o które UNIQA TU S.A.
zapytywa³o przed zawarciem umowy we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach.

5. Je¿eli nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku jest uszkodzenie wiêcej ni¿ jednej koñczyny, narz¹du lub uk³adu, UNIQA TU S.A. ustala
ogólny stopieñ uszczerbku na zdrowiu. Ogólny stopieñ uszczerbku
na zdrowiu jest sum¹ procentów (stopni uszczerbku) przewidzianych w tabeli dla poszczególnych uszkodzeñ. Ogólny stopieñ
uszczerbku na zdrowiu nie mo¿e przekroczyæ 100%.

2. W razie nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczony obowi¹zany jest:
1) poddaæ siê leczeniu i stosowaæ siê do zaleceñ lekarskich,
2 ) powiadomiæ UNIQA TU S.A. niezw³ocznie o nieszczêœliwym wypadku, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia, w którym
wypadek mia³ miejsce lub od dnia, w którym usta³y przeszkody
(przyczyny) uniemo¿liwiaj¹ce powiadomienie UNIQA TU S.A.,
3 ) zwolniæ zak³ady opieki zdrowotnej i lekarzy z obowi¹zku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraziæ zgodê na udostêpnienie
UNIQA TU S.A. dokumentacji medycznej w zakresie objêtym
umow¹ ubezpieczenia i niezbêdnym do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
4 ) przedstawiæ UNIQA TU S.A. dokumentacjê medyczn¹ stwierdzaj¹c¹ rozpoznanie (diagnozê lekarsk¹) uzasadniaj¹ce koniecznoœæ udzielenia niezw³ocznej pomocy lekarskiej, hospitalizacji
lub przepisania okreœlonych leków,
5) udzieliæ pomocy i wyjaœnieñ oraz umo¿liwiæ UNIQA TU S.A. dokonanie czynnoœci niezbêdnych do ustalenia okolicznoœci wypadku, zasadnoœci i wysokoœci roszczenia,
6) poddaæ siê, na zlecenie UNIQA TU S.A., badaniu przez lekarza
wskazanego przez UNIQA TU S.A. lub obserwacji klinicznej.

6. Je¿eli nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku jest wielomiejscowe uszkodzenie koñczyny, ogólny stopieñ uszczerbku na zdrowiu
okreœla siê jako sumê procentów przewidzianych dla poszczególnych rodzajów uszkodzeñ. Tak ustalony ogólny stopieñ uszczerbku
na zdrowiu nie mo¿e przekroczyæ stopnia (procentu) trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu przewidzianego w przypadku utraty ca³ej
koñczyny.

3. W razie œmierci Ubezpieczonego, uprawniony zobowi¹zany jest
dostarczyæ UNIQA TU S.A. dokumenty niezbêdne do ustalenia zasadnoœci roszczenia, a w szczególnoœci:
1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego,
2 ) dokumenty stwierdzaj¹ce to¿samoœæ uprawnionego.

2. W razie powstania nieszczêœliwego wypadku za granic¹, UNIQA
TU S.A. wyp³aca œwiadczenia:
1) w przypadku zawarcia umowy w wariancie podstawowym:
a) z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu,
b) z tytu³u œmierci Ubezpieczonego,
2 ) w przypadku zawarcia umowy w wariancie rozszerzonym:
a) wymienione w pkt 1,
b) zwrot kosztów leczenia, o ile umowa zosta³a rozszerzona o to
œwiadczenie,
c) œwiadczenie szpitalne, o ile umowa zosta³a rozszerzona o to
œwiadczenie,
d) koszty pochówku, o ile umowa zosta³a rozszerzona o to œwiadczenie.

4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony/uprawniony nie dope³ni³ któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych w ust. 1-3, UNIQA TU
S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia lub je odpowiednio zmniejszyæ, je¿eli mia³o to wp³yw na powstanie obowi¹zku œwiadczenia
lub jego wysokoœæ.
Ustalenie wysokoœci œwiadczenia
§ 17
1. Zasadnoœæ i wysokoœæ œwiadczenia ustala siê na podstawie dostarczonych dokumentów oraz wyników badañ.
2. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów
oraz zasiêgania opinii lekarzy specjalistów.
§ 18
1. Rodzaje i wysokoœæ przys³uguj¹cych œwiadczeñ w ramach zawartej
umowy ubezpieczenia ustala siê na podstawie adekwatnego zwi¹zku przyczynowego miêdzy zdarzeniem a jego skutkiem.
2. Ustalenie stopnia (procentu) trwa³ego uszczerbku na zdrowiu:
1) nastêpuje niezw³ocznie po zakoñczeniu procesu leczenia,
a w przypadku trwania tego procesu ponad 36 miesi¹ce z up³ywem 36 miesiêcy od dnia wypadku; póŸniejsza zmiana
stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie stanowi podstawy
do weryfikacji wysokoœci ustalonego pierwotnie œwiadczenia,
2 ) dokonywane jest przez lekarzy powo³anych przez UNIQA TU
S.A., w oparciu o „Tabelê oceny procentowej trwa³ego uszczerbku
na zdrowiu UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na ¯ycie S.A.”
3. Przy ustalaniu wysokoœci œwiadczeñ z tytu³u trwa³ego uszczerbku
na zdrowiu b¹dŸ trwa³ej niezdolnoœci do wykonywania pracy nie
uwzglêdnia siê rodzaju pracy lub innych czynnoœci wykonywanych
przez Ubezpieczonego.
4. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, których
funkcje przed wypadkiem by³y upoœledzone wskutek choroby lub
nieszczêœliwego wypadku, stopieñ (procent) trwa³ego uszczerbku
na zdrowiu okreœla siê jako ró¿nicê miêdzy stopniem (procentem)
trwa³ego uszczerbku w³aœciwym dla stanu danego organu, narz¹4

7. Je¿eli Ubezpieczony otrzyma³ œwiadczenie z tytu³u trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu, a nastêpnie zmar³ na skutek tego samego
wypadku, œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca siê osobie uprawnionej w wysokoœci ró¿nicy miêdzy œwiadczeniem z tytu³u œmierci
a wyp³aconym œwiadczeniem z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu.
Wyp³ata œwiadczenia
§ 19
1. Œwiadczenie wyp³acane jest w walucie polskiej.

3. Z kwoty przyznanego œwiadczenia UNIQA TU S.A. mo¿e potr¹ciæ
nie op³acone raty sk³adki.
4. UNIQA TU S.A. zwraca Ubezpieczonemu koszty badañ lekarskich
wykonanych na polecenie UNIQA TU S.A. oraz koszty poniesione na
przejazdy na terytorium RP do wskazanych przez UNIQA TU S.A.
lekarzy.
5. UNIQA TU S.A. wyp³aca œwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku w³asnych
ustaleñ dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim
ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du.
6. UNIQA TU S.A. wyp³aca œwiadczenie w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o zajœciu nieszczêœliwego wypadku.
7. Gdyby wyjaœnienie w terminie wskazanym w ust. 6 okolicznoœci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo
wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe, œwiadczenie wyp³aca siê w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 6 UNIQA TU S.A. zawiadamia
pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci
zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz wyp³aca bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia.
8. Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wskazuj¹c na
okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹
lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia.

sporty, w których wykorzystywane s¹ pojazdy poruszaj¹ce siê po
œniegu lub lodzie, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane
na rzekach górskich.

Postanowienia koñcowe
§ 20
1. Wszelkie zawiadomienia i oœwiadczenia stron w zwi¹zku z zawart¹
umow¹ ubezpieczenia powinny byæ sk³adane w formie pisemnej za
pokwitowaniem lub przesy³ane listem poleconym.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zmieni³ miejsce zamieszkania
albo siedzibê i nie zawiadomi³ o tym UNIQA TU S.A., przyjmuje
siê, ¿e UNIQA TU S.A. dope³ni³o swojego obowi¹zku zawiadomienia lub oœwiadczenia, je¿eli pismo wys³a³o pod ostatni znany mu
adres.
§ 21
1. W uzgodnieniu z Ubezpieczaj¹cym do umowy ubezpieczenia mog¹
byæ w³¹czone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych warunkach.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.

2. Umowê ubezpieczenia zawiera siê:
1) indywidualnie lub grupowo w formie imiennej,
2 ) w zakresie pe³nym (ca³odobowym) lub ograniczonym.
Ograniczenia odpowiedzialnoœci
§3
Z odpowiedzialnoœci wy³¹czone s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³e:
1) z przyczyn i w okolicznoœciach okreœlonych w § 4 z wy³¹czeniem ust.
1 pkt 9 i 10 OWU NNW,
2 ) po u¿yciu anabolików, œrodków dopinguj¹cych lub innych podobnie dzia³aj¹cych œrodków.
Rodzaje i wysokoœæ œwiadczeñ
§4

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne obowi¹zuj¹ce przepisy
prawne.

1. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie podstawowym obejmuje œwiadczenia podstawowe okreœlone w § 5 ust. 1 OWU NNW.

Szczególne warunki ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków osób zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹

2. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie rozszerzonym obejmuje œwiadczenia podstawowe okreœlone w wariancie podstawowym oraz wybrane przez Ubezpieczaj¹cego:
1) ryzyka dodatkowe, takie jak zawa³ serca i udar mózgu, pod
warunkiem ¿e:
a) nie stwierdzono choroby serca lub uk³adu kr¹¿enia orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy ubezpieczenia, oraz
b) Ubezpieczony nie przekroczy³ 60 roku ¿ycia,
2 ) œwiadczenia dodatkowe, takie jak:
a) zasi³ek dzienny z tytu³u niezdolnoœci do pracy - w wysokoœci
0,1% sumy ubezpieczenia za ka¿dy dzieñ niezdolnoœci do
pracy, nie wiêcej ni¿ 30 z³ dziennie, maksymalnie przez 90
dni,
b) zwrot kosztów leczenia - w wysokoœci do 30% sumy ubezpieczenia,
c) œwiadczenie z tytu³u trwa³ej utraty zdolnoœci do wykonywania pracy - w wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia,
d) œwiadczenie szpitalne - w wysokoœci 0,15% sumy ubezpieczenia, nie wiêcej ni¿ 30 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu,
maksymalnie przez 90 dni,
e) koszty pochówku - w wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia.

Postanowienia ogólne

Postanowienia koñcowe

§1

§5

Przez u¿yte w niniejszych warunkach okreœlenia rozumie siê:
1) zawodnik - osoba uprawiaj¹ca amatorsko lub profesjonalnie okreœlon¹ dyscyplinê sportu i uczestnicz¹ca we wspó³zawodnictwie
sportowym,
2 ) wspó³zawodnictwo sportowe - indywidualna lub zbiorowa rywalizacja osób zmierzaj¹cych, zw³aszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy OWU NNW.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§1

§2

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu w placówkach
oœwiatowych.

4. Je¿eli bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹
inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje siê prawo polskie.
5. 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 Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
6. Ubezpieczaj¹cy lub uprawniony z umowy ubezpieczenia mo¿e
wnieœæ skargê lub za¿alenie w formie pisemnej do Zarz¹du
UNIQA TU S.A. O sposobie rozpatrzenia skargi lub za¿alenia wnosz¹cego informuje siê w formie pisemnej w terminie 30 dni od
wniesienia skargi lub za¿alenia. Je¿eli w tym terminie skarga lub
za¿alenie nie mog¹ byæ rozpatrzone, wnosz¹cy skargê lub za¿alenie jest informowany o przyczynie opóŸnienia i przewidywanym
terminie rozpatrzenia skargi lub za¿alenia.

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków osób zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹ tj.:
1) zarejestrowanych zawodników wszelkich zwi¹zków, klubów, organizacji i stowarzyszeñ sportowych, kó³, ognisk i zespo³ów sportowych,
2 ) osób niezarejestrowanych bior¹cych udzia³ w imprezach, zajêciach i zawodach sportowych takich jak np.: masowe biegi, obozy rekreacyjno-sportowe i inne,
3 ) trenerów, instruktorów, organizatorów, sêdziów, osób obs³uguj¹cych imprezy sportowe, lekarzy sportowych,
4 ) osób uprawiaj¹cych rekreacyjnie nastêpuj¹ce dyscypliny sportu: spadochroniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, ¿eglowanie ze spadochronem,
jazda na nartach i snowbordzie poza wyznaczonymi trasami,

Szczególne warunki ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków dzieci, m³odzie¿y i personelu w placówkach oœwiatowych
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

2. Umowê ubezpieczenia zawiera siê w formie grupowej w zakresie
pe³nym (ca³odobowym) na roczny okres ubezpieczenia.
3. Przez u¿yte w niniejszych warunkach okreœlenia rozumie siê:
1) personel - zespó³ pracowników dydaktycznych i administracyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w placówce
oœwiatowej,
2 ) placówka oœwiatowa - zak³ad, instytucja zwi¹zana z upowszechnieniem wiedzy i kultury wœród spo³eczeñstwa.
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Zawarcie umowy ubezpieczenia
§2
Przy ubezpieczeniu grupowym zawartym przez placówkê oœwiatow¹
w formie bezimiennej, w razie zwiêkszenia lub zmniejszenia siê liczby
osób w czasie roku szkolnego w stosunku do liczby Ubezpieczonych
podanej we wniosku o ubezpieczenie, za objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ dodatkowych osób UNIQA TU S.A. nie pobiera dodatkowej
sk³adki, jak równie¿ nie dokonuje zwrotu jej niewykorzystanej czêœci.

Szczególne warunki ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków uczestników wczasów, wycieczek, podró¿y i zorganizowanych imprez okolicznoœciowych
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§1
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków uczestników wczasów, wycieczek, podró¿y, zorganizowanych imprez okolicznoœciowych oraz kuracjuszy w sanatoriach.

Czas trwania umowy ubezpieczenia
§3
1. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. w ubezpieczeniach :
1) ¿³obków, przedszkoli, szkó³ podstawowych i œrednich - obejmuje rok szkolny z w³¹czeniem okresów wakacyjnych, czyli od 1
wrzeœnia do 31 sierpnia, pod warunkiem z³o¿enia wniosku
o ubezpieczenie i op³acenia sk³adki do 31 paŸdziernika danego
roku,
2 ) szkó³ wy¿szych - obejmuje okres od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia, pod warunkiem z³o¿enia wniosku o ubezpieczenie i op³acenia sk³adki do 30 listopada danego roku,
3 ) pozosta³ych osób - obejmuje okres podany w polisie zgodnie
z zasadami okreœlonymi w § 13 ust. 1 i 2 OWU NNW.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. w stosunku do absolwentów
wygasa:
1) z dniem rozpoczêcia stosunku pracy, albo
2 ) z dniem powo³ania do zasadniczej s³u¿by wojskowej, albo
3 ) z dniem rozpoczêcia nauki w innej szkole.
nie póŸniej jednak ni¿ z up³ywem 4 miesiêcy od daty zakoñczenia roku szkolnego.
Rodzaje i wysokoœæ œwiadczeñ
§4
1. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie podstawowym obejmuje œwiadczenia podstawowe wyp³acane z nastêpuj¹cego tytu³u:
1) trwa³ego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za
ka¿dy 1% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu,
2 ) œmierci bêd¹cej nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku, jeœli
zgon nast¹pi³ w ci¹gu 1 roku od daty wypadku – 100% sumy
ubezpieczenia.

2. Umowê ubezpieczenia zawiera siê w zakresie pe³nym (ca³odobowym).
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§2
Umowê ubezpieczenia zawiera siê indywidualnie albo grupowo w
formie imiennej.
Czas trwania umowy ubezpieczenia
§3
Odpowiedzialnoœci¹ UNIQA TU S.A. objête s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, które wydarzy³y siê w czasie od opuszczenia domu,
podczas pobytu na wczasach, wycieczce itp. do czasu powrotu do
domu.
Rodzaje i wysokoœæ œwiadczeñ
§4
Umowa ubezpieczenia obejmuje n/w œwiadczenia w nastêpuj¹cych
wariantach:
1. wariant podstawowy - œwiadczenia podstawowe okreœlone w § 5
ust.1 OWU NNW,
2. wariant rozszerzony - œwiadczenia podstawowe okreœlone w § 5
ust.1 OWU NNW oraz nastêpuj¹ce œwiadczenia dodatkowe:
1) zwrot kosztów leczenia - w wysokoœci do 10% sumy ubezpieczenia,
2 ) zadoœæuczynienie za ból - w wysokoœci 10% sumy ubezpieczenia,
3 ) œwiadczenie z tytu³u koniecznoœci rezygnacji z pobytu na wczasach, wycieczce itp. – w wysokoœci 5% sumy ubezpieczenia, nie
wiêcej jednak ni¿ op³ata za pobyt na wczasach, wycieczce itp.

2. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie rozszerzonym obejmuje œwiadczenia podstawowe okreœlone w wariancie podstawowym oraz wybrane przez Ubezpieczaj¹cego œwiadczenia dodatkowe, takie jak:
1) zasi³ek dzienny z tytu³u niezdolnoœci do nauki w wysokoœci 0,10%
albo 0,05% sumy ubezpieczenia za ka¿dy dzieñ niezdolnoœci do
nauki, nie wiêcej ni¿ 30 z³, maksymalnie przez 90 dni,
2 ) zwrot kosztów leczenia w wysokoœci do 30% albo do 10% sumy
ubezpieczenia,
3 ) zadoœæuczynienie za ból w wysokoœci 10% albo 5% sumy ubezpieczenia.

§5

3. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wyp³aty zasi³ku
dziennego z tytu³u niezdolnoœci do nauki w przypadku uczêszczania Ubezpieczonego na zajêcia szkolne.

2. Œwiadczenie z tytu³u koniecznoœci rezygnacji z pobytu na wczasach, wycieczce itp. wskutek nieszczêœliwego wypadku wyp³acane
jest na podstawie n/w dokumentów:
1) przed³o¿enia orygina³u umowy uczestnictwa na wczasach, wycieczce itp.,
2 ) przed³o¿enia dowodu op³aty za pobyt na wczasach, wycieczce
itp.,
3 ) dokumentacji lekarskiej niezbêdnej do ustalenia przebiegu
i okolicznoœci powstania nieszczêœliwego wypadku (diagnoza,
przebieg leczenia).

Postanowienia koñcowe
§5
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy OWU NNW.

1. Œwiadczenie z tytu³u koniecznoœci rezygnacji z pobytu na wczasach, wycieczce itp. wskutek nieszczêœliwego wypadku wyp³acane
jest przy ³¹cznym spe³nieniu n/w przes³anek:
1) organizatorem wczasów, wycieczki itp. jest przedsiêbiorca zawodowo prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie œwiadczenia us³ug
turystycznych,
2 ) czas trwania wczasów, wycieczki itp. jest d³u¿szy ni¿ 7 dni,
3 ) nieszczêœliwy wypadek zdarzy³ siê przed up³ywem po³owy czasu trwania wczasów, wycieczki itp.

Postanowienia koñcowe
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy OWU NNW.

6

Szczególne warunki ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków dzieci, m³odzie¿y i wychowawców na koloniach i obozach

Postanowienia koñcowe

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy OWU NNW.

§6

§1
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków dzieci, m³odzie¿y i wychowawców w zwi¹zku z pobytem
na koloniach lub obozach.
2. Umowê ubezpieczenia zawiera siê w zakresie pe³nym (ca³odobowym).
3. Przez u¿yte w niniejszych warunkach okreœlenia rozumie siê:
1) kolonie, obozy - zorganizowany pobyt dzieci i m³odzie¿y poza
miejscem sta³ego zamieszkania dla wypoczynku w czasie wolnym od zajêæ szkolnych (np. wakacji, ferii),
2 ) wychowawca - osoba sprawuj¹ca opiekê, na podstawie odpowiedniej umowy, nad dzieæmi i m³odzie¿¹ w czasie ich pobytu
na kolonii, obozie.

Specjalne szczególne warunki ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§1
Umowê ubezpieczenia zawiera siê w zakresie pe³nym (ca³odobowym).
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§2
Umowê ubezpieczenia zawiera siê indywidualnie w formie imiennej
na roczny okres ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
Rodzaje i wysokoœæ œwiadczeñ
§2
§3
Umowê ubezpieczenia zawiera organizator imprezy w formie grupowej imiennej na czas turnusu trwaj¹cego maksymalnie do 30 dni.
Czas trwania umowy ubezpieczenia
§3
Odpowiedzialnoœci¹ UNIQA TU S.A. objête s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, które wydarzy³y siê w czasie od opuszczenia domu,
podczas pobytu na kolonii, obozie, do czasu powrotu do domu z kolonii, obozu.
Rodzaje i wysokoœæ œwiadczeñ
§4
Umowa ubezpieczenia obejmuje n/w œwiadczenia w nastêpuj¹cych
wariantach:
1) wariant podstawowy - œwiadczenia podstawowe okreœlone w § 5
ust.1 OWU NNW,
2 ) wariant rozszerzony - œwiadczenia podstawowe okreœlone w § 5
ust.1 OWU NNW oraz nastêpuj¹ce œwiadczenia dodatkowe:
a) zwrot kosztów leczenia - w wysokoœci do 10% sumy ubezpieczenia,
b) zadoœæuczynienie za ból - w wysokoœci 10% sumy ubezpieczenia,
c) œwiadczenie z tytu³u koniecznoœci rezygnacji z pobytu na kolonii,
obozie - w wysokoœci 5% sumy ubezpieczenia, nie wiêcej jednak ni¿ op³ata za pobyt na kolonii, obozie.
§5
1. Œwiadczenie z tytu³u koniecznoœci rezygnacji z pobytu na kolonii
lub obozie wskutek nieszczêœliwego wypadku wyp³acane jest przy
³¹cznym spe³nieniu n/w przes³anek:
1) organizatorem kolonii, obozu jest przedsiêbiorca zawodowo
prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie œwiadczenia us³ug turystycznych,
2 ) czas trwania obozu, kolonii jest d³u¿szy ni¿ 7 dni,
3 ) nieszczêœliwy wypadek zdarzy³ siê przed up³ywem po³owy czasu trwania turnusu kolonijnego, obozowego.
2. Œwiadczenie z tytu³u koniecznoœci rezygnacji z pobytu na kolonii
lub obozie wskutek nieszczêœliwego wypadku wyp³acane jest na
podstawie n/w dokumentów:
1) przed³o¿enia orygina³u umowy uczestnictwa na kolonii, obozie,
2 ) przed³o¿enia dowodu op³aty za pobyt na kolonii, obozie,
3 ) dokumentacji lekarskiej niezbêdnej do ustalenia przebiegu
i okolicznoœci powstania nieszczêœliwego wypadku (diagnoza,
przebieg leczenia).

Umowa ubezpieczenia obejmuje wyp³atê n/w œwiadczeñ:
1) z tytu³u uszkodzenia organu lub funkcji organizmu - w wysokoœciach podanych w tabeli:
L.p.

Rodzaj uszkodzenia organu lub funkcji organizmu

% sumy ubezpieczenia

1

Utrata wzroku w obojgu oczach

100

2

Utrata koñczyny górnej i koñczyny dolnej

100

3

Utrata obu przedramion lub obu koñczyn górnych

100

4

Utrata koñczyny górnej i jednego podudzia

100

5

Utrata koñczyny dolnej i jednego przedramienia

100

6

Utrata jednego podudzia i jednego przedramienia

100

7

Utrata obu koñczyn dolnych

100

8

Utrata obu podudzi

100

9

Utrata koñczyny dolnej

50

10

Utrata koñczyny górnej

50

11

Utrata jednego przedramienia

50

12

Utrata d³oni

40

13

Utrata jednego oka

40

14

Utrata jednego podudzia

40

15

Utrata wszystkich palców u r¹k

40

16

Utrata stopy

30

17

Utrata wszystkich palców u stóp

25

18

Utrata kciuka

10

2 ) z tytu³u œmierci bêd¹cej nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku,
jeœli zgon nast¹pi³ w ci¹gu 1 roku od daty wypadku – 100% sumy
ubezpieczenia.
Postanowienia koñcowe
§4
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy OWU NNW.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wraz ze szczególnymi warunkami ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA
TU S.A. Nr 195/2005 z dnia 28 paŸdziernika 2005 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2006 r.
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