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Ogólne Warunki Indywidualnego
Ubezpieczenia „Wygodna Ochrona”
dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

OWU

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia „Wygodna
Ochrona” dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Numer zapisu z wzorca umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania lub
innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia.

§ 3 - § 7, § 10 - § 11, § 14 - § 15, § 17 - § 19,
§ 21 - § 22, § 24 - § 25, § 28 - § 29, § 31,
§ 33 - § 34, § 36 - § 37
przy uwzględnieniu definicji zawartych w § 2,
§ 13, § 20, § 27, § 32

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub ich obniżenia.

§ 3 - § 8, § 10 - § 11, § 14 - § 19, § 21 - § 25,
§ 28 - § 31, § 33 - § 37,
przy uwzględnieniu definicji zawartych w § 2,
§ 13, § 20, § 27, § 32
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I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE
Postanowienia ogólne
§1
1.

8)
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego „Wygodna Ochrona” (zwane dalej
OWU) stanowią integralną część Umów Ubezpieczenia indywidulanego dla Klientów Raiffeisen Bank
Polska S.A. zawieranych na podstawie OWU pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A. a Klientami
Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanymi dalej Ubezpieczającymi.

9)

10)

2.

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia i objęcie Ochroną
ubezpieczeniową potwierdzane jest Polisą wystawianą przez UNIQA TU S.A.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

11)

4.

Ubezpieczający/Ubezpieczony przed zawarciem
Umowy Ubezpieczenia powinien szczegółowo
zapoznać się z treścią niniejszych OWU.

12)

Definicje ogólne
§2
Przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się:
1) Akty terrorystyczne - nielegalne akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub
zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych,
religijnych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji
i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu
publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego,
bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia lub
wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, realizowane za pomocą różnych środków, w szczególności
takich jak: przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych, z zamiarem nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie;
2) Bank - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Bankiem;
3) Bójka - wzajemne starcie co najmniej dwóch osób
połączone z naruszeniem nietykalności cielesnej jej
uczestników, którzy wspólnie wymieniają uderzenia,
występując tym samym zarazem jako napastnicy
i broniący się; za Bójkę nie uznaje się:
a) włączenia się do zajścia w celu przywrócenia
porządku lub spokoju publicznego, związanego z rodzajem wykonywanej pracy, potwierdzonym posiadaniem stosownej legitymacji lub
innego ważnego dokumentu,
b) działania w ramach obrony koniecznej lub
samoobrony;
4) Centrum Operacyjne - AWP Polska Sp. z o.o.
z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 50B (02-672
Warszawa), realizujące usługi assistance w imieniu
UNIQA TU S.A., któremu Ubezpieczony lub inna
osoba występująca w jego imieniu zobowiązana jest
zgłosić szkodę pod numerem telefonu: (22)522 29 33
oraz (22) 232 29 33 (awaryjny);
5) Działanie pod wpływem alkoholu - działanie
w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie
wynosi lub prowadzi do:
a) stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu lub
b) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg
alkoholu w 1 dm3;
6) Dziecko - każde Dziecko własne Ubezpieczonego,
Współmałżonka lub Partnera/Partnerki a także
Dziecko przez niego lub każdego z nich z osobna
przysposobione do ukończenia 18 roku życia,
a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej
lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), w trybie
dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem kształcenia korespondencyjnego - do czasu ukończenia
nauki, lecz nie dłużej niż do końca rocznego Okresu
ochrony, w którym Dziecko ukończyło 25 rok życia;
7) Hospitalizacja - pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych w następ-

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)
21)

22)
23)

24)

stwie Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego
zachorowania, trwający nieprzerwanie co najmniej
24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do Szpitala
potwierdzonego dokumentem;
Klient Banku - osoba fizyczna która zawarła z Bankiem umowę o Produkt bankowy;
Lekarz prowadzący leczenie - lekarz prowadzący
leczenie Ubezpieczonego lub Dziecka Ubezpieczonego na skutek jego Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, nie będący ani Osobą bliską
Ubezpieczonego ani Lekarzem Centrum Operacyjnego;
Miejsce ubezpieczenia - Lokal mieszkalny wraz
z pomieszczeniem gospodarczym, Budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi, na Terytorium RP, którego adres podany został przez Ubezpieczającego na Polisie; w przypadku zmiany Miejsca
ubezpieczenia Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia zmienionego adresu Miejsca ubezpieczenia
do Ubezpieczyciela;
Nagłe zachorowanie - powstały w okresie Ochrony
ubezpieczeniowej w sposób nagły i niespodziewany
stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu
Ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej;
Nieszczęśliwy wypadek - zaistniałe w okresie
Ochrony ubezpieczeniowej nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli,
doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo
zmarł. Dodatkowo w odniesieniu do ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków Dzieci
w placówkach szkolnych za Nieszczęśliwy wypadek
uważa się również:
a) niezależne od woli Ubezpieczonego wziewanie
gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących,
b) powstałe wskutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni,
więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez
skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej
w czasie zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny;
c) zachorowanie na sepsę (posocznicę) meningokokową lub pneumokokową oraz Zawał serca
i Udar mózgu poniżej 25 roku życia;
Ochrona ubezpieczeniowa - ochrona udzielana
przez UNIQA TU S.A. w zakresie i na warunkach
określonych w Umowie Ubezpieczenia oraz w niniejszych OWU na wypadek wystąpienia Zdarzeń ubezpieczeniowych przewidzianych Umową Ubezpieczenia;
Okres ubezpieczenia - roczny okres, w trakcie którego UNIQA TU S.A. udziela Ochrony ubezpieczeniowej w zakresie i na podstawie niniejszych OWU;
Osoby bliskie - osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe,
za które uważa się Współmałżonka (w tym również
Partnera/Partnerkę w związkach nieformalnych),
rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów, synowe, ojczyma, macochę, pasierba, pasierbicę oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
Osoby trzecie - osoby pozostające poza stosunkiem
ubezpieczeniowym;
OWU - niniejsze Ogólne Warunki Indywidualnego
Ubezpieczenia „Wygodna Ochrona” dla Klientów
Raiffeisen Bank Polska S.A.;
Pakiet - dostępny w ramach Umowy Ubezpieczenia
Pakiet podstawowy oraz Pakiet rozszerzony;
Partner/Partnerka - osoba pozostająca z Ubezpieczonym w związku nieformalnym i prowadząca
z nim wspólne gospodarstwo domowe, niepozostająca z Ubezpieczonym ani inną osobą w związku
małżeńskim, niezłączona pokrewieństwem ani stosunkiem prawnym, takim jak przysposobienie lub
powinowactwo;
Polisa - dokument potwierdzający zawarcie Umowy
Ubezpieczenia;
Produkt bankowy - usługa oferowana przez Bank
w zakresie wykonywanych czynności bankowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
Rocznica Polisy - każda kolejna rocznica zawarcia
Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego;
Składka - kwota pieniężna, wyrażona w złotych polskich, należna UNIQA TU S.A. z tytułu udzielania
danemu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy Ubezpieczenia;
Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna - kwota
będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia/odszkodowania i stanowiąca górny limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu Zdarzeń
ubezpieczeniowych powstałych w Okresie ubezpieczenia; Suma ubezpieczenia/Suma gwaran-

25)
26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

cyjna określona na dany Okres ubezpieczenia ulega
pomniejszeniu o kwotę wypłaconego świadczenia/
odszkodowania w tym czasie aż do jej wyczerpania
i ulega odnowieniu po upływie każdego rocznego
Okresu ubezpieczenia, o ile nie umówiono się inaczej;
Szkoda osobowa - szkoda polegająca na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci;
Szkoda rzeczowa - szkoda polegająca na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia;
Szpital - działający zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu pobytu Ubezpieczonego zakład
opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka zdrowotna nad chorymi, ich leczenie,
prowadzenie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tego przystosowanych
pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy,
wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca Szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich
dzienne rejestry medyczne. Definicja Szpitala nie
obejmuje: ośrodków opieki społecznej, ośrodków
dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych,
ośrodków leczenia uzależnień narkotykowych, alkoholowych i innych, ośrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych;
Terytorium RP - Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Ubezpieczający - Klient Banku, który zawarł z Bankiem umowę o Produkt bankowy, zawierający
Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, zobowiązany do opłacania Składki;
Ubezpieczony - osoba fizyczna, która jest stroną
zawartej z Bankiem umowy o Produkt bankowy,
objęta Ochroną ubezpieczeniową na podstawie
niniejszych OWU oraz dodatkowo:
a) w przypadku ubezpieczenia Kosztów leczenia i usług assistance w Podróży zagranicznej
na prawach Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową objęte są podróżujące z Ubezpieczonym osoby, zamieszkujące i prowadzące wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe,
za które uważa się: Współmałżonka, Partnera/
Partnerkę oraz Dzieci Ubezpieczonego będące
na utrzymaniu Ubezpieczonego wyjeżdżające
poza Terytorium RP lub poza Kraj zamieszkania,
b) w przypadku ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków Dzieci w placówkach
oświatowych - Dziecko Ubezpieczonego;
Ubezpieczyciel - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwany dalej też
UNIQA TU S.A.;
Umowa Ubezpieczenia - umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a UNIQA TU S.A. na podstawie niniejszych OWU;
Uposażony - spadkobiercy ustawowi Ubezpieczonego;
Wniosek ubezpieczeniowy - oświadczenie Ubezpieczającego o woli zawarcia Umowy Ubezpieczenia złożone w formie pisemnej;
Współmałżonek - osoba, z którą Ubezpieczony
pozostaje w związku małżeńskim w rozumieniu
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dzień wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego;
Zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie zaistniałe w Okresie ubezpieczenia objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych
OWU powodujące szkodę polegającą w zależności
od rodzaju ubezpieczenia na:
a) w przypadku Stałych elementów Lokalu lub
Budynku mieszkalnego, Garażu, ogrodu
i posesji oraz nagrobka cmentarnego - zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia,
b) w przypadku Usług assistance domowego:
i. Awarii, Zdarzeniu losowym, zagubieniu kluczy, unieruchomieniu samochodu osobowego,
ii. pojawieniu się w Miejscu ubezpieczenia
gryzoni, owadów oraz założeniu gniazd
przez osy i/lub szerszenie,
iii. Awarii sprzętu AGD,
iv. Awarii sprzętu PC,
v. Awarii sprzętu RTV,
vi. Awarii urządzenia grzewczego lub klimatyzacyjnego,
vii. Nagłym zachorowaniu lub Nieszczęśliwym
wypadku,
c) w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - Szkodzie
osobowej lub Szkodzie rzeczowej wyrządzonej
Osobie trzeciej,
d) w przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej - wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego
powodującego konieczność poniesienia Kosztów ochrony prawnej,

3

e)

f)

w przypadku ubezpieczenia Kosztów leczenia
oraz usług assistance w Podróży zagranicznej
- następstwie Nieszczęśliwych wypadków oraz
Nagłym zachorowaniu;
w przypadku ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków Dzieci w placówkach
oświatowych - następstwie Nieszczęśliwych
wypadków.

Przedmiot i zakres Ubezpieczenia
§3
W ramach Umowy Ubezpieczenia w zależności
od rodzaju ubezpieczenia oraz wybranego Pakietu
przedmiotem ubezpieczenia są:

Pakiet
podstawowy

Przedmiot
ubezpieczenia

Pakiet
rozszerzony

Budynek mieszkalny

Lokal mieszkalny

Budynek mieszkalny

Lokal mieszkalny

Stałe elementy

ü

ü

ü

ü

Ruchomości domowe

ü

ü

ü

ü

Ruchomości domowe podczas przeprowadzki

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Zewnętrzne elementy

(w tym również ogrodzenia)

(w tym również ogrodzenia

Ogród i posesja

ü

-
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Zawarcie Umowy Ubezpieczenia
§4
1.

Umowa Ubezpieczenia zawierana jest w formie
pisemnej na podstawie Wniosku ubezpieczeniowego wypełnionego i podpisanego oraz złożonego
w Banku.

2.

Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko, PESEL/lub data urodzenia
w przypadku obcokrajowców oraz adres Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
2) adres ubezpieczanego Lokalu lub Budynku
mieszkalnego;
3) lokalizację nagrobka cmentarnego;
4) Okres ubezpieczenia;
5) rodzaj wybranego Pakietu;
6) wysokość Sumy ubezpieczenia/Sumy gwarancyjnej oraz Składki.

3.

Składając Wniosek ubezpieczeniowy Klient Banku
potwierdza wolę zawarcia Umowy Ubezpieczenia.

4.

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia jest możliwe
w każdym czasu trwania umowy o Produkt bankowy
z zastrzeżeniem ust. 6.

5.

Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia UNIQA
TU S.A. ma obowiązek poinformowania Ubezpieczającego o warunkach ubezpieczenia zawartych
w OWU oraz o prawach i obowiązkach Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a także doręczyć Ubezpieczającemu OWU.

6.

Klient Banku, bez względu na liczbę posiadanych
Produktów bankowych, może zawrzeć Umowę Indywidualnego Ubezpieczenia „Wygodna Ochrona”
wyłącznie w ramach jednego Produktu bankowego.

7.

Ubezpieczenie może zostać zawarte przez Klienta
Banku, który w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego ukończył 18 lat oraz nie ukończył
70-go roku życia.

8.

Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani
podać do wiadomości UNIQA TU S.A. wszystkie
znane sobie okoliczności, o które UNIQA TU S.A.
pytała we Wniosku ubezpieczeniowym i w innych
pismach skierowanych do Ubezpieczającego przed
zawarciem Umowy Ubezpieczenia.

9.

UNIQA TU S.A. potwierdza Polisą zawarcie Umowy
Ubezpieczenia i objęcie Ubezpieczonego Ochroną
ubezpieczeniową.
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4)

z dniem odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia
lub z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,
w którym rozwiązana została Umowa Ubezpieczenia z powodu wypowiedzenia jej przez Ubezpieczającego;
5) z ostatnim dniem rocznego okresu Ochrony
ubezpieczeniowej, jeżeli zostanie złożone
oświadczenie o braku woli kontynuacji Umowy
Ubezpieczenia na następny roczny okres
Ochrony ubezpieczeniowej;
6) z ostatnim dniem miesiąca za jaki opłacono
Składkę, jeśli Składka za kolejny miesiąc nie
została zapłacona w dodatkowym terminie
mimo uprzedniego wezwania do zapłaty, zgodnie z § 7;
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 5.

10. W przypadku wprowadzenia odrębnych uregulowań w Umowie Ubezpieczenia lub jeśli Polisa
zawiera zapisy odbiegające od treści Wniosku ubezpieczeniowego, UNIQA TU S.A. zwróci na nie uwagę
na piśmie Ubezpieczającemu, informując go,
iż w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia pisma
może zgłosić sprzeciw do UNIQA TU S.A.
11. W przypadku braku sprzeciwu o którym mowa
w ust. 10 uważa się, że Umowa Ubezpieczenia
została zawarta - zgodnie z treścią Polisy - następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego
do złożenia sprzeciwu.
12. W przypadku złożenia przez Ubezpieczającego
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, uważa się,
że Ubezpieczający odstąpił od Umowy Ubezpieczenia, w takim przypadku Ubezpieczyciel nie udziela
Ochrony ubezpieczeniowej a Ubezpieczającemu
przysługuje zwrot Składki.

5.

Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do Współmałżonka, Partnera/Partnerki oraz Dziecka z zastrzeżeniem ust. 4 ustaje:
1) z dniem zgonu Współmałżonka, Partnera/Partnerki, Dziecka;
2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,
w którym Współubezpieczony, Partner/Partnerka ukończył 70. rok życia;
3) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,
w którym Dziecko ukończyło odpowiednio
18. lat, a jeżeli Dziecko uczy się, z dniem ukończenia nauki, lecz nie dłużej niż do końca rocznego Okresu ochrony, w którym Dziecko ukończyło 25 rok życia.

6.

Z chwilą wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu, wygasa również
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana osobom będącym na prawach Ubezpieczonego w przypadku
ubezpieczenia Kosztów leczenia w Podróży zagranicznej oraz ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków Dzieci w placówkach oświatowych.

7.

Jeżeli
Umowa
Ubezpieczenia
jest
zawarta
na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający
ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia
w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia Umowy
Ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia
umowy Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia,
w którym Ubezpieczający będący konsumentem
dowiedział się o tym prawie. W takim przypadku
UNIQA TU S.A. nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej, a wpłacona Składka zwracana jest Ubezpieczającemu.

Czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela
§5
1.

Umowę Ubezpieczenia zawiera się na okres
roku. Umowa Ubezpieczenia ulega przedłużeniu
na następny roczny Okres ubezpieczenia, jeżeli
żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na miesiąc przed upływem każdego rocznego
Okresu ubezpieczenia, pisemnego oświadczenia
o braku woli kontynuacji Umowy Ubezpieczenia.
Umowa Ubezpieczenia może być przedłużana wielokrotnie.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym opłacono pierwszą Składkę.

3.

Początek Ochrony ubezpieczeniowej wskazany jest
w Polisie.

4.

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego wygasa odpowiednio:
1) z dniem zgonu Ubezpieczonego;
2) z ostatnim dniem rocznego Okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony ukończył 70. rok
życia;
3) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,
w którym rozwiązana została ostatnia umowa
o Produkt bankowy, co spowodowało, że Ubezpieczający przestał być Klientem Banku, z tym,
że nie później niż z ostatnim dniem miesiąca,
za który została opłacona ostatnia Składka ubezpieczeniowa;

8.

9.

Ubezpieczający ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia składając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia
do Ubezpieczyciela. W takim przypadku Umowa
Ubezpieczenia zostaje rozwiązana z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczający
złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy
Ubezpieczenia.

Zmiana Umowy Ubezpieczenia
§8
1.

Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia Składki
za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało Ochrony
ubezpieczeniowej.

10. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu
Umowy Ubezpieczenia można złożyć:
1) w formie pisemnej lub
2) w formie ustnej z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, właściwie rejestrowane za pomocą urządzenia nagrywającego
dźwięk.

2.

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna
§6
1.

Suma ubezpieczenia lub Suma gwarancyjna ustalana jest dla każdego rodzaju ubezpieczanego
ryzyka oddzielnie.

2.

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna stanowi
górny limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. w stosunku do wszystkich szkód powstałych w rocznym
Okresie ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i ryzyk ubezpieczeniowych.

3.

3.

4.

5.

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconego
odszkodowania, aż do jej wyczerpania, o ile nie
umówiono się inaczej.
Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna ulega
odnowieniu po upływie każdego rocznego Okresu
ubezpieczenia, o ile nie umówiono się inaczej.
Ubezpieczyciel w granicach Sumy ubezpieczenia
zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Składka ubezpieczeniowa

4.

Składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia
Umowy Ubezpieczenia, a jej wysokość zależy od:
1) zakresu ubezpieczenia;
2) wybranego Pakietu ubezpieczenia;
3) wysokości Sumy ubezpieczenia/Sumy gwarancyjnej;
4) indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Warunki Umowy Ubezpieczenia w tym wysokość
Składki ustalona jest na okres jednego roku trwania
Umowy Ubezpieczenia. UNIQA TU S.A. zastrzega
sobie możliwość zmiany warunków umowy obowiązujących w następnym rocznym okresie Umowy
Ubezpieczenia. Zmiana warunków Umowy Ubezpieczenia jest możliwa wyłącznie od pierwszego
dnia, rozpoczynającego kolejny, roczny Okres ubezpieczenia. W razie zmiany, UNIQA TU S.A. poinformuje Ubezpieczającego o zmianie obowiązującej
w następnym rocznym okresie trwania Umowy
Ubezpieczenia, nie później niż na trzy miesiące
przed jego rozpoczęciem.
Jeżeli Ubezpieczający po otrzymaniu od UNIQA
TU S.A. informacji o nowych warunkach ubezpieczenia w następnym rocznym Okresie ubezpieczenia doręczy UNIQA TU S.A., najpóźniej
na 30 dni przed upływem rocznego Okresu ubezpieczenia, pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody
na proponowane przez UNIQA TU S.A. nowe
warunki, oświadczenie takie będzie traktowane jako
oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy Ubezpieczenia.
Wpłata składki w terminie i wysokości wskazanej
w informacji otrzymanej od UNIQA TU S.A. oznacza
zgodę Ubezpieczającego na tę zmianę i przedłużenie ubezpieczenia na nowych warunkach obowiązujących w następnym rocznym Okresie ubezpieczenia.
UNIQA TU S.A. informując Ubezpieczającego
o zmianie warunków Umowy Ubezpieczenia obowiązującej w następnym rocznym Okresie ubezpieczenia jednocześnie poda do wiadomości skutki nie
wyrażenia zgody na proponowaną zmianę opisaną
w ust. 2. powyżej.

5.

Zmiana warunków Umowy Ubezpieczenia potwierdzana jest przez UNIQA TU S.A. Polisą zawierającą
dokonane zmiany.

6.

Ubezpieczający po otrzymaniu Polisy, zawierającej
dokonane zmiany, o których mowa w ust 5. ma prawo
do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia. Przepis
§ 4, ust. 12 stosuje się odpowiednio.

7.

W trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający może złożyć wniosek do UNIQA TU S.A.
o zmianę Pakietu ubezpieczenia.

6)
7)
8)

9)

2.

Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust.1 pkt. 2 UNIQA TU S.A. jest
wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe
z tego powodu.

3.

Niedopełnienie pozostałych obowiązków wymienionych w ust.1 może skutkować odmową wypłaty
części lub całości odszkodowania, jeżeli miało
to wpływ na ustalenie odpowiedzialności UNIQA
TU S.A., ustalenie okoliczności powstania szkody lub
na jej rozmiar albo wysokość odszkodowania/świadczenia.

Ustalenie wysokości świadczenia/odszkodowania
§ 11
W przypadku ubezpieczenia Stałych elementów
lub Ruchomości domowych w Budynku lub Lokalu
mieszkalnym, ogrodu oraz posesji, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia nagrobka cmentarnego, usług Assistance domowego, Kosztów leczenia i usług assistance w Podróży
zagranicznej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej
należne odszkodowanie/ świadczenie oblicza się zgodnie z przyjętym w niniejszych OWU rodzajem wartości
dla danej grupy mienia, do ustalonej wysokości Sumy
ubezpieczenia/Sumy gwarancyjnej lub ustalonych
w niniejszych OWU limitów odpowiedzialności.

8.

W przypadku zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia w wyniku zmiany Pakietu ubezpieczenia,
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym złożono wniosek o zmianę
i opłacono Składkę.

§ 12
1.

Świadczenie/odszkodowanie jest wypłacane w kwocie nie wyższej niż wysokość szkody, w granicach
limitów określonych w niniejszych OWU, a jeżeli
limit nie został ustalony maksymalnie do wysokości
Sumy ubezpieczenia lub Sumy gwarancyjnej.

2.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia
ubezpieczeniowego objętego Ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego,
jeżeli nie jest on występującym z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia/
odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób,
na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

3.

W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia
na cudzy rachunek zawiadomienie o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego może zgłosić również Ubezpieczony lub jego spadkobiercy; w takim przypadku
spadkobierca traktowany jest jako uprawniony
z Umowy Ubezpieczenia.

4.

Ubezpieczony może żądać pisemnego potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. udostępnionych informacji i dokumentów, a także sporządzenia na swój
koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia przez
UNIQA TU S.A. ich zgodności z oryginałem.

5.

UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie/odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego
z Umowy Ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim
ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia
§9

2.

Wysokość Składki, termin oraz sposób jej zapłaty
są określone w Polisie.

3.

Składka płatna jest miesięcznie w złotych polskich
przez Ubezpieczającego na konto wskazane w Polisie.

4.

Pierwsza Składka płatna jest do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym złożono Wniosek
ubezpieczeniowy.

5.

Dniem płatności Składki jest dzień uznania rachunku
bankowego UNIQA TU S.A.

w przypadku uzasadnionego podejrzenia
powstania szkody w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, niezwłocznie powiadomić o tym policję;
podjąć współpracę z UNIQA TU S.A. w zakresie
likwidacji szkody w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiarów;
w przypadku pozwania Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego na drogę sądową, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie UNIQA TU S.A.;
przedłożyć UNIQA TU S.A. orzeczenie sądowe
w terminie umożliwiającym wniesienie środka
odwoławczego, celem uzgodnienia stanowisk
co do ewentualnego zaskarżenia orzeczenia;
umożliwić UNIQA TU S.A. dokonanie czynności
niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz udzielić ubezpieczycielowi niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie.

Wypłata świadczenia/odszkodowania

§7
1.

5)

UNIQA TU S.A. może rozwiązać Umowę ubezpieczenia tylko z ważnych powodów. Ważne powody
wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia przez UNIQA
TU S.A. muszą być pod rygorem nieważności wymienione w Umowie Ubezpieczenia.
Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego
§ 10

6.

7.

Każda kolejna Składka płatna jest do 20-tego dnia
miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który jest należna. Niezapłacenie w terminie kolejnej Składki powoduje ustanie odpowiedzialności UNIQA TU S.A., o ile po upływie terminu
do zapłaty UNIQA TU S.A. wezwała Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty
w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, spowoduje ustanie odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. Termin do zapłaty będzie nie krótszy niż
7 dni od dnia otrzymania wezwania.
W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia
przed upływem okresu na jaki Umowa Ubezpieczenia została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot Składki za okres niewykorzystanej Ochrony
ubezpieczeniowej.

1.

W przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający/
Ubezpieczony lub Uposażony zobowiązani są:
1) niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A. o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego;
2) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
3) udzielić UNIQA TU S.A. wszelkiej pomocy,
w tym poprzez dostarczenie dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych
za szkodę;
4) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, m.in. poprzez złożenie dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia;
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6.

7.

a)
b)
c)
d)

UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji
przedłożonych przez Ubezpieczonego lub Uposażonego dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody.
Świadczenie/odszkodowanie wypłaca się na Terytorium RP, w walucie polskiej, przelewem na rachunek bankowy. W razie potrzeby przeliczenia walut
obcych dokonuje się według kursu średniego NBP
z dnia wystawienia rachunku, faktury.

8.

UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić świadczenie/odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, o ile nie umówiono się inaczej.

9.

W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 8
wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia
odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo wysokości
świadczenia/odszkodowania okazało się niemożliwe,
świadczenie/odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Jednakże w terminie wskazanym w ust. 8
UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części oraz wypłaca
bezsporną część świadczenia/odszkodowania.

3)

4)

5)

10. UNIQA TU S.A. powiadamia pisemnie Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub Uposażonego o wysokości przyznanego świadczenia/odszkodowania.
11. Jeżeli świadczenie/odszkodowanie nie przysługuje
lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. poinformuje pisemnie o tym osobę występującą z roszczeniem wskazując na okoliczności oraz na podstawę
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty świadczenia/odszkodowania wraz
z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń
na drodze sądowej.

6)

12. W razie odzyskania mienia po wypłacie odszkodowania - Ubezpieczony, zobowiązany jest niezwłocznie
zwrócić UNIQA TU S.A. wypłacone odszkodowanie
lub odpowiednią jego część albo na żądanie UNIQA
TU S.A. nieodpłatnie przenieść na jego rzecz własność tego mienia.
II.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

A. -

UBEZPIECZENIE STAŁYCH ELEMENTÓW ORAZ
RUCHOMOŚCI DOMOWYCH W LOKALU LUB
BUDYNKU MIESZKALNYM
UBEZPIECZENIE OGRODU ORAZ POSESJI
USŁUGI ASSISTANCE DOMOWEGO
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM
UBEZPIECZENIA NAGROBKA CMENTARNEGO

Definicje dodatkowe
§ 13
1.
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Dodatkowo oprócz definicji określonych w § 2
w przypadku ubezpieczenia Stałych elementów
oraz Ruchomości domowych znajdujących się
z Lokalu lub w Budynku mieszkalny, Usług assistance domowego, odpowiedzialności cywilnej
w życiu prywatnym oraz ubezpieczenia nagrobka
cmentarnego przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się:
1) Awaria:
a) uszkodzenie techniczne sprzętu AGD, RTV,
sprzętu PC lub urządzeń grzewczych, urządzeń klimatyzacyjnych uniemożliwiające
jego prawidłowe funkcjonowanie, które nie
jest skutkiem użytkowania niezgodnego
z instrukcją obsługi oraz nie jest spowodowane celowym, bezpośrednim działaniem
człowieka oraz
b) dodatkowo w odniesieniu do usług świadczonych w ramach usługi pomoc DOM każde wadliwe funkcjonowanie urządzenia
spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub
hydraulicznymi;
2) Budynek mieszkalny - budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
Lokali mieszkalnych albo jednego Lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni łącznej nie przekraczającej 50% powierzchni całkowitej Budynku mieszkalnego; przez Budynek
mieszkalny rozumie się:

7)

budynek wolnostojący,
budynek w zabudowie bliźniaczej,
budynek w zabudowie szeregowej,
część Budynku mieszkalnego objętego
zgodnie z zapisami aktu notarialnego prawem współwłasności z wyodrębnionymi
dwoma lokalami mieszkalnymi;
Choroba przewlekła - zdiagnozowany przed
objęciem Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową stan chorobowy, charakteryzujący
się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroba stale lub okresowo
leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną
Hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed objęciem Ochroną ubezpieczeniową;
Choroba psychiczna - choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99);
Czynności życia prywatnego - działania
i zaniechania w sferze życia prywatnego Ubezpieczonego oraz jego Osób bliskich polegające
na:
a) użytkowaniu oraz posiadaniu znajdujących
się w Miejscu ubezpieczenia:
i. Budynku lub Lokalu mieszkalnego,
pomieszczenia/ budynku gospodarczego, Garażu oraz miejsca postojowego wraz z działką, na której położone są te obiekty,
ii. instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz urządzeń
domowych,
b) sprawowaniu opieki nad osobami małoletnimi, za których czyny Ubezpieczony oraz
jego Osoby bliskie ponoszą odpowiedzialność z mocy prawa,
c) użytkowaniu pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych trwających do 60 dni,
d) wyrządzeniu szkody przez pomoc domową;
Garaż - obiekt budowlany wraz z instalacjami
i urządzeniami technicznymi, z pełnym wydzieleniem przegrodami budowlanymi, w szczególności ścianami i zamykanymi otworami (okna,
drzwi, bramy wjazdowe i wyjazdowe), przeznaczony do przechowywania i niezawodowej
obsługi pojazdów mechanicznych będący:
a) samodzielnym obiektem budowlanym
lub częścią innego obiektu budowlanego
(tzw. Garaż wolnostojący),
b) częścią Budynku mieszkalnego (tzw. Garaż
w bryle budynku);
Koszty dodatkowe:
a) koszty wykonania dokumentacji projektowej i prac nad przywróceniem do stanu
pierwotnego - udokumentowane koszty
poniesione w związku ze szkodą w Stałych
elementach Lokalu lub Budynku mieszkalnego zaistniałe i wynikające ze Zdarzenia
ubezpieczeniowego objętego zakresem
Umowy Ubezpieczenia,
b) koszty dozoru mienia - poniesione i udokumentowane koszty dozoru mienia, jeżeli
w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Lokal lub Budynek mieszkalny nie nadają
się do użytkowania,
c) koszty poszukiwania przyczyny szkody
w Budynku lub Lokalu mieszkalnym:
i. poniesione i udokumentowane koszty
poszukiwania elementu, którego uszkodzenie lub Awaria są bezpośrednią
przyczyną powstałej szkody w Stałych
elementach Budynku/Lokalu mieszkalnego oraz
ii. koszty usunięcia uszkodzenia/Awarii
wadliwego elementu.
Przez szkodę na potrzeby niniejszej definicji
rozumie się następstwo Zdarzenia ubezpieczeniowego polegającego na awarii instalacji oraz pękaniu mrozowym wewnętrznych
instalacji Budynku/Lokalu mieszkalnego,
d) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - poniesione konieczne koszty rozbiórki, wywozu i utylizacji po szkodzie
w wyniku Zdarzenia ubezpieczeniowego
objętego Umową Ubezpieczenia,
e) koszty akcji ratowniczej - poniesione
i udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w razie zajścia objętego ochroną
Zdarzenia ubezpieczeniowego, dostępnych
mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te środki

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
Lekarz Centrum Operacyjnego - lekarz konsultant współpracujący z Centrum Operacyjnym;
Lokal mieszkalny - samodzielny, wyodrębniony
w budynku wielorodzinnym lub dwurodzinnym
lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; za Lokal mieszkalny uważa się również
lokal, w którym do celów prowadzenia działalności gospodarczej wydzielono nie więcej niż
50% powierzchni całkowitej lokalu;
Mienie - Stałe elementy oraz Ruchomości
domowe znajdujące w Lokalu lub Budynku
mieszkalnym jak również Stałe elementy Garażu
znajdujące się w Miejscu ubezpieczenia;
Pracownik ochrony - osoba posiadająca licencję
pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, wykonująca zadania ochrony
na rzecz przedsiębiorstwa posiadającego koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia;
Punkt naprawczy - autoryzowany przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora ubezpieczonego sprzętu danej marki punkt
obsługi i naprawy z siedzibą na Terytorium RP
lub inny punkt obsługi i naprawy uzgodniony
z Centrum Operacyjnym;
Ruchomości domowe - ruchomości znajdujące
się w Miejscu ubezpieczenia i stanowiące własność Ubezpieczonego i/lub jego Osób bliskich,
m.in.:
a) urządzenia domowe, meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, wykładziny,
b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty
muzyczne, sprzęt medyczny wykorzystywany przez Ubezpieczonego lub jego
Osoby bliskie,
d) gotówka i inne środki płatnicze krajowe
i zagraniczne, papiery wartościowe (w tym
akcje oraz obligacje),
e) wyroby ze srebra, złota, platyny, monety
złote i srebrne nie będące środkami płatniczymi,
f) broń myśliwska z osprzętem,
g) mienie ruchome służące do prywatnego
użytku czasowo znajdujące się w posiadaniu
osób objętych Ochroną ubezpieczeniową,
jeżeli zostało im przydzielone do użytkowania lub wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię lub inną jednostkę organizacyjną pod
warunkiem, że fakt przydzielenia do użytkowania lub wypożyczenia został udokumentowany lub potwierdzony przez te organizacje,
h) zapasy gospodarstwa domowego,
i) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy
i rehabilitacyjny oraz części zamienne
do samochodów, motorowerów i motocykli;
j) sprzęt ogrodniczy, sprzęt do majsterkowania,
k) mienie ruchome służące do prowadzenia działalności gospodarczej tj. mienie
w postaci środków trwałych wykorzystywane do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną
w ubezpieczonym Lokalu lub Budynku
mieszkalnym,
l) przedmioty związane z prowadzeniem
warsztatu chałupniczego,
m) zwierzęta domowe,
n) specjalny sprzęt sportowy tj. quady, skutery wodne, skutery śnieżne, motorówki,
gokarty, kajaki wodne, rowery wodne,
pontony, deski surfingowe wraz z żaglem,
sprzęt jeździecki, sprzęt do nurkowania oraz
sprzęt wykorzystywany do amatorskiego
uprawiania sportu,
o) niezamontowane przedmioty zakupione
w celu dokonania remontu objętego
ochroną Budynku/Lokalu mieszkalnego;
Sprzęt AGD - wykorzystywane wyłącznie
do użytku domowego i znajdujące się w Miejscu
ubezpieczenia następujące urządzenia: kuchnie
gazowe i elektryczne, mikrofalówki, piekarniki
elektryczne, pralki, pralko-suszarki, elektryczne
suszarki ubraniowe stanowiące element stałego
wyposażenia Budynku/Lokalu mieszkalnego,
chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki,
zmywarki, nie starsze niż 8 lat w chwili wystąpienia Awarii, z wyłączeniem urządzeń, chronionych gwarancją producenta;

15) Sprzęt PC - znajdujący się w Miejscu ubezpieczenia komputer stacjonarny wraz z monitorem
lub komputer przenośny i stacja dokująca oraz
stacjonarny monitor do komputerów przenośnych, nie starsze niż 5 lat w chwili wystąpienia
Awarii, z wyłączeniem urządzeń chronionych
gwarancją producenta;
16) Sprzęt RTV - znajdujące się w Miejscu ubezpieczenia domowe urządzenia audio-video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe,
tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze VIDEO
i DVD, zestawy HI-FI wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego, nie starsze niż 8 lat
w chwili wystąpienia Awarii, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta;
17) Stałe elementy - znajdujące się w Miejscu ubezpieczenia i stanowiące własność Ubezpieczonego lub jego Osób bliskich oraz zamontowane
w sposób trwały i uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi elementy wyposażenia/
wykończenia, których koszt naprawy, wymiany
i konserwacji obciąża Ubezpieczonego lub jego
Osoby bliskie, w tym m.in.:
a) meble wbudowane, zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie, trzony kuchenne,
b) wszelkie trwale związane z podłożem okładziny ścian, sufitów, podłóg, wraz z tynkami i powłokami malarskimi,
c) kotły Co, grzejniki i ich obudowy, piece,
bojlery, kominki,
d) drzwi i okna wraz z oszkleniem, zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi,
e) parapety wewnętrzne i zewnętrzne, rynny
i rury spustowe,
f) oszklenie dachowe, schody wewnętrzne,
antresole,
g) wyposażenie instalacji znajdujących się
wewnątrz Budynku/ Lokalu mieszkalnego
(np.: armatura sanitarna, grzejniki, podgrzewacze wody, włączniki, gniazda wtykowe, czujki, sygnalizatory, wewnętrzna
instalacja alarmowa);
18) Usługi assistance domowego - usługi wykonywane, na zasadach określonych w niniejszych
OWU, przez Centrum Operacyjne na rzecz
Ubezpieczonego polegające na zapewnieniu
pomocy (usługi serwisowe) i informacji (usługi
informacyjne) w przypadku wystąpienia Zdarzenia losowego objętego odpowiedzialnością
UNIQA TU S.A.;
19) Wartość rzeczywista - Wartość nowa mienia
pomniejszona o zużycie techniczne;
20) Wartość nowa - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz
nie ulepszonego tj.:
a) w przypadku Ruchomości domowych
i Stałych elementów - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia, tj. zakupu lub
naprawy uszkodzonych, zniszczonych lub
utraconych Ruchomości domowych, Stałych elementów znajdujących się w Miejscu
ubezpieczenia,
b) w przypadku sprzętu elektronicznego koszt nabycia nowego sprzętu tego samego
rodzaju i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych;
21) Zdarzenie losowe - szkoda zaistniała w Okresie ubezpieczenia objęta odpowiedzialnością
Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych OWU
polegająca na wystąpieniu:
a) awarii instalacji wodnej lub grzewczej nagłe, samoistne pęknięcie bądź rozszczelnienie, znajdujących się wewnątrz objętego ochroną ubezpieczeniową Budynku
lub Lokalu mieszkalnego, instalacji lub
urządzeń instalacji wodnej i grzewczej, nie
będące następstwem pękania mrozowego;
b) awarii systemu gaśniczego/gaśnic awaria instalacji gaśniczej znajdującej się
wewnątrz objętego Ochroną ubezpieczeniową Budynku/Lokalu mieszkalnego,
c) deszczu nawalnego - opad deszczu
o współczynniku wydajności co najmniej
4, przy ocenie intensywności opadów bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar
szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; w przypadku braku możliwości dokonania oceny
i uznania opadu za deszcz nawalny decyduje ekspertyza Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej,
d) dewastacji - uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia przez Osoby trze-

cie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży
z włamaniem, także w sytuacji, gdy nie
doszło do pokonania zabezpieczeń,
e) dymu - lotny produkt niepełnego spalania ciał stałych, ciekłych oraz gazowych,
który nagle wydobył się z palenisk, instalacji i urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w Miejscu ubezpieczenia, z wyjątkiem szkód powstałych
w wyniku ciągłego i powolnego oddziaływania dymu,
f) gradu - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,
g) graffiti - napisy i inne znaki graficzne
umieszczone przez Osoby trzecie bez wiedzy i zgody Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na objętym ochroną ubezpieczeniową Budynku mieszkalnym,
h) huraganu - działanie wiatru o prędkości nie
mniejszej niż 17,5 m/s, przy ocenie wystąpienia huraganu bierze się pod uwagę stan
faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich
powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o masowym
i niszczycielskim działaniu wiatru; w przypadku braku możliwości dokonania oceny
i uznania wiatru za huragan decyduje ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
i) huku ponaddźwiękowego - uderzeniowa
fala dźwiękowa wywołana przez statek
powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku,
j) kradzieży z włamaniem - usiłowanie
zaboru lub zabór mienia w celu jego przywłaszczenia dokonany przez sprawcę
z zamkniętego i zabezpieczonego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych
OWU Lokalu/Budynku mieszkalnego, objętego ubezpieczeniem:
i. po uprzednim usunięciu zabezpieczenia siłą lub przy użyciu narzędzia albo
ii. po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzędziem albo
iii. po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który
sprawca zdobył w wyniku kradzieży
z włamaniem do innego lokalu/
budynku lub w wyniku rabunku;
k) kradzieży zwykłej - dokonany przez Osobę
trzecią bezprawny zabór mienia w celu jego
przywłaszczenia,
l) lawiny - gwałtowne zsuwanie lub staczanie
się po stromym zboczu górskim leżącego
na jego powierzchni materiału np. śniegu,
lodu, błota, skał lub kamieni,
m) osuwania się ziemi - ruch ziemi na stokach,
nie spowodowany działalnością ludzką,
n) pęknięcia wężyka doprowadzającego
wodę - pęknięcie przewodu wraz z mocowaniem, doprowadzającego lub odprowadzającego wodę z urządzeń domowych
i armatury;
o) pękania
mrozowego
wewnętrznych
instalacji
Budynku/Lokalu
mieszkalnego - uszkodzenie spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu znajdujących
się wewnątrz Budynku/Lokalu mieszkalnego instalacji wodno - kanalizacyjnych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej lub
gaśniczej oraz jego następstwo w postaci
zalania mienia objętego ochroną wskutek
wycieku wody, pary lub cieczy,
p) powodzi - zdarzenie polegające na czasowym pokryciu się wodą terenu spowodowane czynnikami:
i. klimatycznymi np. intensywnymi opadami deszczu lub śniegu, nagłym ociepleniem, sztormem i podniesieniem
się poziomu morskich wód przybrzeżnych,
ii. innymi niezależnymi od klimatu,
tj. zatorami lodowymi, osuwiskami
spiętrzającymi wodę, uszkodzeniami
obwałowania, uszkodzeniami zapory,
ukształtowaniem terenu,
q) pożaru - działanie ognia, który przedostał
się poza palenisko lub powstał samoistnie
bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
r) przepięcia - gwałtowna zmiana napięcia
w sieci elektrycznej lub elektronicznej,
powodująca wystąpienie napięcia przekraczającego wartości dopuszczalne, okre-

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

bb)

cc)

ślone przez producenta dla danego urządzenia,
rabunku - zabór mienia:
i. przy użyciu przemocy fizycznej wobec
Ubezpieczonego albo jego Osób bliskich, bądź osoby uprawnionej do przechowywania kluczy do zamków albo
groźby natychmiastowego użycia takiej
przemocy lub
ii. przy doprowadzeniu Ubezpieczonego
albo jego Osoby bliskiej lub osoby
uprawnionej do przechowywania kluczy do Miejsca ubezpieczeń do stanu
nieprzytomności lub bezbronności lub
iii. przy użyciu podstępu wobec osób
małoletnich, niedołężnych, będących
w podeszłym wieku lub nie w pełni
sprawnych, o ile sprawca został zatrzymany i skazany za ten czyn prawomocnym wyrokiem sądu,
rażącego zaniedbania - działania i zaniechania Ubezpieczonego oraz jego Osób bliskich powodujące powstanie szkody wynikającej z rażącego niedbalstwa,
sadzy - czarny proszek złożony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego
spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym gazu ziemnego lub
węglowodorów), który nagle wydobył się
z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących
się w Miejscu ubezpieczenia, bądź powstał
na skutek pożaru ubezpieczonego mienia
z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku
ciągłego i powolnego oddziaływania sadzy,
śniegu - gwałtowne niszczące działanie ciężaru śniegu lub lodu bezpośrednio na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie lub zawalenie mienia sąsiedniego
na ubezpieczone mienie; za szkody spowodowane przez ciężar śniegu lub lodu uważa
się również szkody polegające na uszkodzeniu rur spustowych, rynien, dachówek,
płotków śniegowych i opierzeń blacharskich,
stłuczenia szklanych elementów stałych, w tym również w związku z rozbiciem lub uszkodzeniem akwarium - rozbicie nieuszkodzonych w chwili przyjęcia
do ubezpieczenia:
i. oszkleń ściennych i dachowych;
ii. luster na stałe wbudowanych w ściany
lub szafy stanowiące stałą zabudowę;
iii. słupów lub filarów oraz innych przedmiotów szklanych na stałe zamontowanych w Miejscu ubezpieczenia;
iv. szyb okiennych, drzwiowych, oszklenie
tarasów, balkonów, logii;
v. akwarium, terrarium;
vi. szklanych przegród ściennych, w tym
wykonanych z luksferów;
szkody po akcji ratunkowej - powstanie szkody w wyniku akcji ratunkowej
w związku z wystąpieniem ryzyk objętych
Ochroną ubezpieczeniową,
trzęsienia ziemi - niespowodowane działalnością człowieka, gwałtowne wstrząsy
skorupy ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego
w głębi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal
sejsmicznych,
uderzenia pioruna - gwałtowne odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery
do ziemi bezpośrednio przez ubezpieczony
obiekt, pozostawiające wyraźne ślady
świadczące o jego działaniu w postaci śladów działania wysokiej temperatury, uszkodzeń mechanicznych,
uderzenia pojazdu mechanicznego bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony
przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego, a także uderzenie części pojazdu lub
przewożonego nim ładunku, powodujące
bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, z wyłączeniem
szkód w pojeździe i ładunku,
upadku przedmiotów na ubezpieczenie
Mienie - upadek drzew lub ich elementów,
części budowli lub innych przedmiotów
na ubezpieczone mienie,
upadku statku powietrznego - katastrofa,
bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka, a także upadek jego części lub przewożonego w nim ładunku na ubezpieczone
mienie,
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oraz w związku z naprawą/ modernizacją/przebudową instalacji,
iv. cofnięcie się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo
kanalizacyjnej, oraz szkody spowodowane przez: wylanie wody z uszkodzonego akwarium lub łóżka wodnego,
zalanie przez nieszczelne dachy i okna,
v. Osoby trzecie, o ile do zalania doszło
z zewnątrz ubezpieczonego obiektu
budowlanego lub z Lokalu mieszkalnego znajdującego się na wyższej kondygnacji,
vi. topnienie mas śniegu lub lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatury,
gg) zalaniu przez inny Lokal mieszkalny
w budynku wielolokalowym - działanie
na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy
lub innych substancji, które wydostały się
w sposób niezamierzony i niekontrolowany
z innego Lokalu spowodowane przez:
i. awarię instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych,
pomp wodnych, instalacji gaśniczych,
klimatyzacyjnych, domowych urządzeń AGD typu pralki, wirówki, zmywarki, lodówki,
ii. nieumyślne pozostawienie otwartych
zaworów na skutek przerwy w dopływie wody,
iii. samoczynne uruchomienie się instalacji
gaśniczych z przyczyn innych niż pożar
oraz
naprawa/modernizacja/przebudowa instalacji,

dd) wandalizmu - niezwiązane z kradzieżą
z włamaniem i rabunkiem oraz kradzieżą
zwykłą bezprawne, celowe, dokonane przez
Osoby trzecie uszkodzenie lub zniszczenie
objętego ochroną Mienia,
ee) wybuchu - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy
wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja); w odniesieniu do naczyń
ciśnieniowych i innych podobnych zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych
urządzeń uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów,
pary lub cieczy, nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również
implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego przez ciśnienie zewnętrzne,
ff) zalaniu - działanie na ubezpieczone Mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydostały się w sposób niezamierzony i niekontrolowany spowodowane
przez:
i. awarię instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych,
pomp wodnych, instalacji gaśniczych,
klimatyzacyjnych, domowych urządzeń AGD typu pralki, wirówki, zmywarki, lodówki,
ii. nieumyślne pozostawienie otwartych
zaworów na skutek przerwy w dopływie wody,
iii. samoczynne uruchomienie się instalacji
gaśniczych z przyczyn innych niż pożar

iv. cofnięcie się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo
kanalizacyjnej,
hh) zapadaniu się ziemi - nagłe obniżenie się
terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, które
powstały wskutek procesów naturalnych,
a nie w następstwie jakiejkolwiek działalności człowieka;
22) Zewnętrzne
elementy
Budynku/Lokalu
mieszkalnego/ogrodzenia - trwale zamontowane na Budynku/Lokalu mieszkalnym/ogrodzeniu urządzenia i osprzęt tj.:
a) anteny wszelkiego rodzaju,
b) urządzenia służące do konwersji energii
promieniowania słonecznego na energię
cieplną lub elektryczną wykorzystywaną
na cele mieszkalne, takie jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne,
c) automatyka bram,
d) zabudowa balkonów, tarasów i logii,
e) zewnętrzne elementy instalacji alarmowych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, domofonowych, video-domofonowych oraz
f) zewnętrzne elementy oświetlenia zamontowane na Budynku mieszkalnym.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 14
1.

W zależności od rodzaju ubezpieczonego Mienia
zakres Ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody
powstałe w wyniku następujących Zdarzeń losowych
określonych w Tabeli nr 1 poniżej:

Tabela nr 1 - Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
BUDYNEK MIESZKALNY:
1) Stałe elementy;
2) Ruchomości domowe;
3) Ruchomości domowych podczas przeprowadzki
oraz 5 dni od dnia pierwszego transportu,
4) Zewnętrzne elementy Budynku mieszkalnego/
ogrodzenia;
5) Garaż.

11) kradzież zwykła (Zewnętrzne elementy Budynku/
Lokalu mieszkalnego);
12) Koszty dodatkowe.

LOKAL MIESZKALNY:
1) Stałe elementy;
2) Ruchomości domowe;
3) Ruchomości domowych podczas przeprowadzki
oraz 5 dni od dnia pierwszego transportu,
4) Garaż.
5) Zewnętrzne elementy Lokalu mieszkalnego.

rażące zaniedbanie;
kradzież z włamaniem - nie dotyczy Garażu;
powódź;
pękanie mrozowe wewnętrznych instalacji Budynku/
Lokalu mieszkalnego;
5) zalanie przez inny Lokal mieszkalny w budynku
wielolokalowym;
6) uderzenie pojazdu mechanicznego;
7) upadek przedmiotów na ubezpieczone Mienie;
8) stłuczenia szklanych elementów stałych, w tym
również w związku z rozbiciem lub uszkodzeniem
akwarium;
9) pęknięcie wężyka doprowadzającego wodę;
10) awaria instalacji wodnej lub grzewczej lub pozostawienia otwartych zaworów jak również awarii systemu
gaśniczego;

OGRÓD ORAZ POSESJA:
(przynależne do Budynku mieszkalnego - ubezpieczenie nie ma zastosowania w przypadku posiadania przez
Ubezpieczonego Lokalu mieszkalnego):
1) drzewa i krzewy na posesji przynależnej do Budynku
mieszkalnego;
2) Zewnętrzne stałe elementy ogrodzenia;
3) mała architektura na terenie ogrodu/posesji, np. plac
zabaw, piaskownica, trwale zamontowane huśtawki;
4) ogrodzenie wraz z bramami i siłownikami;
5) drogi, chodniki i podesty przynależne do nieruchomości;
6) śmietniki, zbiorniki na nieczystości (szambo).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14) graffiti;
15) kradzież zwykła (Zewnętrzne elementy ogrodzenia);
16) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

POMOC DOM

USŁUGI ASSISTANCE
DOMOWEGO
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Zdarzenia ubezpieczeniowe
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

pożar;
uderzenie pioruna;
wybuch;
uderzenie pojazdu mechanicznego;
upadek statku powietrznego;
huragan;
grad;
lawina;
zapadanie się ziemi;
osuwanie się ziemi;
huk ponaddźwiękowy;
upadek przedmiotów na ubezpieczone Mienie;
powódź;

deszcz nawalny;
dym;
grad;
huragan;
huk ponaddźwiękowy;
kradzież z włamaniem;
lawina;
pękanie mrozowe wewnątrz instalacji Budynku/Lokalu mieszkalnego;
9) powódź;
10) przepięcie;
11) rabunek;

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

sadza;
śnieg;
stłuczenie szyb;
trzęsienie ziemi;
uderzenie pioruna;
uderzenie pojazdu mechanicznego;
upadek przedmiotów na ubezpieczone Mienie;
upadek statku powietrznego;
wybuch;
zalanie;
zapadanie się ziemi;

POMOC AGD/PC/RTV

Awaria powodująca brak możliwości prawidłowego korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem

POMOC MEDYCZNA

Nieszczęśliwy wypadek lub Nagłe zachorowanie w wyniku których konieczna jest wizyta lekarska

POMOC INFOLINIE

1)
2)

usługi informacyjne;
usługi Concierge - koszty związane z wykonywaniem usług pokrywa Ubezpieczony;

Przedmiot ubezpieczenia

Zdarzenia ubezpieczeniowe
1)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU
PRYWATNYM
2)

1)
NAGROBEK CMENTARNY
Nagrobek, stanowiący własność Ubezpieczonego, tzn.
płyta lub głaz umieszczony na cokole łącznie z tablicą
napisową i/lub rzeźbą nagrobną albo pomnik lub grobowiec z dostępnym wnętrzem do wysokości Sumy ubezpieczenia oraz limitów odpowiedzialności określonych
w Tabeli nr 2;

2.

2)

W przypadku Usług assistance domowego:
1) Ubezpieczyciel realizuje świadczenia i wypłaca
odszkodowanie wyłącznie po uprzednim
powiadomieniu przez Ubezpieczonego Centrum Operacyjnego o Zdarzeniu ubezpieczeniowym;
2) Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszych OWU dotyczy szkód powstałych na Terytorium RP i jest udzielana na Terytorium RP;

3)

szkody powstałe w następstwie czynu niedozwolonego, jaki miał miejsce w Okresie ubezpieczenia powodującego powstanie zobowiązania do naprawienia
szkód wyrządzonych Osobie trzeciej przez:
a) spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia oraz/lub
b) uszkodzenia albo zniszczenia mienia Osoby trzeciej,
ochrona Ubezpieczonego, jego Osób bliskich oraz
pomocy domowej za szkody wyrządzone Osobie
trzeciej czynem niedozwolonym i powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego, jego
Osoby bliskie oraz pomoc domową Czynności życia
prywatnego oraz dodatkowo
warunkiem zawarcia ubezpieczenia jest podanie
przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lokalizacji
ubezpieczanego nagrobka (miejscowość, kod pocztowy, nazwa cmentarza);
UNIQA TU S.A. odpowiada, na zasadach określonych
w niniejszych OWU za szkody powstałe wskutek
następujących Zdarzeń losowych:
a) pożaru,
b) uderzenia pioruna,
c) wybuchu,
d) upadku statku powietrznego,
e) huraganu,
3)

przy zgłoszeniu interwencji w przypadku Awarii sprzętu, Ubezpieczony, powinien podać datę
nabycia uszkodzonego sprzętu i wysłać dowód
zakupu emailem, na adres wskazany przez Centrum Operacyjne. W przypadku braku takiej
możliwości wiek sprzętu może zostać zweryfikowany przez przybyłego specjalistę w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania
danego modelu urządzenia w odpowiednim
roku.

w przypadku pomocy domowej odpowiedzialność
UNIQA TU S.A. ograniczona jest do szkód wynikających z czynów niedozwolonych zaistniałych
w związku z wykonywaniem przez te osoby czynności polegających na realizacji postanowień
umownych oraz w związku z normalnym użytkowaniem Budynku/Lokalu mieszkalnego w czasie
ich pobytu w ubezpieczonym Budynku/Lokalu
mieszkalnym.

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

gradu,
deszczu nawalnego,
trzęsienia ziemi,
lawiny,
śniegu,
huku ponaddźwiękowego,
powodzi,
uderzenia pojazdu mechanicznego,
osuwania się ziemi,
upadku przedmiotów na ubezpieczone
mienie oraz
wandalizmu.

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
§ 15
Mienie określone w § 14, ust. 1 objęte jest Ochroną
ubezpieczeniową w rocznym Okresie ubezpieczenia do
wysokości Sum ubezpieczenia/Sum gwarancyjnych oraz
limitów odpowiedzialności określonych w Tabeli nr 2
poniżej.

Tabela nr 2 - Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
BUDYNEK LUB LOKAL MIESZKALNY
(na Terytorium RP)
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
(SU)

Limity odpowiedzialności
(na poszczególne przedmioty
ubezpieczenia)

Wartość wypłaty odszkodowania
do 20 lat od powstania Budynku/
Lokalu mieszkalnegoWartość nowa

Stałe elementy Budynku lub Lokalu mieszkalnego

15 000 PLN
do wysokości SU

Zewnętrzne elementy Budynku/Lokalu mieszkalnego/
ogrodzenia

2 000 PLN

Garaż

10 000 PLN

Ruchomości domowe

Wartość rzeczywista

gotówka i inne środki płatnicze

do 5% SU

wyroby ze srebra, złota nie będące środkami płatniczymi

do 5% SU

broń myśliwska

powyżej 20 lat od powstania
Budynku/Lokalu mieszkalnegoWartość rzeczywista

7 000 PLN

Wartość nominalna

do 5% SU
Wartość nowa

mienie ruchome służące
do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz w warsztatach
chałupniczych
Ruchomości domowe podczas przeprowadzki oraz 5 dni
od dnia pierwszego transportu

do 10% SU

w ramach SU
Ruchomości domowych

do wysokości SU
Ruchomości domowych

Wartość nowa

KOSZTY DODATKOWE
Uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

10% SU
dla danego rodzaju uszkodzonego
mienia

Dozoru mienia

10% SU
dla danego rodzaju uszkodzonego
mienia
w ramach SU

Wykonania dokumentacji projektowej i prac nad przywróceniem do stanu pierwotnego
Poszukiwania przyczyny szkody w Budynku lub Lokalu
mieszkalnym
Akcji ratowniczej

10% SU
dla danego rodzaju uszkodzonego
mienia

Nie dotyczy

10 % SU Stałych elementów
BRAK
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UBEZPIECZENIE OGRODU I POSESJI
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Limity odpowiedzialności

Wartość wypłaty odszkodowania
Wartość rzeczywista

3 000 PLN

do wysokości SU z limitem na:
kradzież zwykłą: 1 000 PLN
graffiti: 1 000 PLN
10% wartości szkody

Nie dotyczy

Ogród i posesja przynależne do Budynku mieszkalnego nie dotyczy Lokalu mieszkalnego
Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

ASSISTANCE DOMOWY
POMOC DOM

Kiedy oferujemy pomoc

Rodzaj pomocy

Limit odpowiedzialności na
jedno Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Usługi w ramach limitu

Ilość
Zdarzeń
ubezpieczeniowych

Ślusarz
Hydraulik
Technik urządzeń
grzewczych i klimatyzacyjnych
Ryzyko utraty lub dalszego
uszkodzenia ubezpieczonego
Mienia
(Zdarzenie losowe objęte
ochroną i/lub Awaria)

Pomoc/
interwencja
specjalisty

do 600 PLN

Organizacja oraz pokrycie kosztów dojazdu, robocizny
i zakupu części zamiennych niezbędnych do wykonania
usługi.

Elektryk
Bez limitu
Dekarz
Stolarz
Szklarz
(stłuczenie szyby
okiennej w Miejscu
ubezpieczenia)

Przegląd zamków
i instalacji alarmowej
po szkodzie kradzieżowej

Ślusarz lub technik
systemów alarmowych

Zgubienie przez Ubezpieczonego kluczy do Miejsca
ubezpieczenia

Organizacja wymiany
zamków po zagubieniu
kluczy

Ślusarz

Usługa na życzenie Klienta

Organizacja przeglądu
instalacji gazowej
i elektrycznej

Elektryk lub technik
urządzeń grzewczych

Kradzież z włamaniem
i/ lub rabunek

Nie dotyczy

Organizacja oraz pokrycie kosztów koniecznego oszklenia
zastępczego oraz usług ekspresowych, ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, naprawy uszkodzonych elementów mocujących szybę w ramie powstałych w związku
z wybiciem szyby.
Organizacja oraz pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny.
1
(jedno)

600 PLN
Organizacja i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny.

Nie dotyczy

Organizacja dostępu do usługodawcy, bez pokrycia
kosztów dojazdu, wizyty, materiałów i części zamiennych.

Unieruchomienie samochodu
osobowego (rozładowany
akumulator)

Uruchomienie pojazdu

Specjalista

700 PLN

Organizacja i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny,
jeżeli pojazd ten jest zaparkowany na posesji, w Garażu
lub miejscu postojowym przynależnym do Miejsca ubezpieczenia lub znajdującym się w odległości nie większej niż
5 kilometrów od Miejsca ubezpieczenia.

Wystąpienie w Miejscu
ubezpieczenia gryzoni i/lub
owadów

Deratyzacja i/lub
dezynsekcja

Specjalista

600 PLN

Organizacja oraz pokrycie kosztów deratyzacji i/lub
dezynsekcji.

Szkoda powstała w wyniku
Zdarzenia losowego
objętego ochroną

Uporządkowanie Mienia
po szkodzie

Grupa sprzątająca

1 000 PLN

Specjalista

600 PLN

Koszty usunięcia gniazd os i/lub szerszeni.

Hospitalizacja Ubezpieczonego wskutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego
wypadku

Specjalista

800 PLN

Koszty opieki do psa przez okres nie dłuższy niż 5 dni.
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1
(jedno)

Koszty uporządkowania po szkodzie.

Założenie przez osy/szerszenie
Usuwanie gniazd
gniazd w Miejscu ubezpieos i/lub szerszeni
czenia
Opieka do psa na czas
Hospitalizacji

2
(dwa)

Bez limitu

POMOC DOM cd.
Transport ocalałego
Mienia
2 000 PLN
Transport powrotny
ocalałego Mienia
Specjalista
Miejsce ubezpieczenia w stanie
wykluczającym dalsze zamieszkiwanie w wyniku wystąpienia
Zdarzenia losowego objętego
ochroną

Zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Mienia
do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca składowania lub ze wskazanego miejsca składowania do Miejsca
ubezpieczenia.
Transport mienia zostanie zapewniony samochodem
ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Przewożone jest tylko Mienie, które można załadować
do samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Bez limitu

Przechowanie ocalałego
Mienia

1 000 PLN

Koszty przechowania ocalałego Mienia we wskazanym
przez Ubezpieczonego miejscu składowania.

Dozór ocalałego Mienia

1 000 PLN

Zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru mienia
w Miejscu ubezpieczenia przez pracownika ochrony przez
okres 48 godzin od zgłoszenia wystąpienia Zdarzenia
losowego.

800 PLN

Organizacja i pokrycie kosztów biletów kolejowych pierwszej klasy lub biletów autobusowych oraz transportu
bagażu podręcznego do najbliższego hotelu, jednak nie
dalej niż 100 km od Miejsca ubezpieczenia.

Bez limitu

300 PLN

Koszty zakwaterowania w hotelu na każdą osobę (maksymalnie przez 3 dni) w najbliższym hotelu posiadającym
wolne miejsca, jednakże oddalonym nie więcej niż 100 km
od miejsca zamieszkania.

2
(dwa)

Transport osób
Specjalista
Zakwaterowanie
w hotelu

POMOC AGD/PC/RTV
(limity na pojedyncze zdarzenie)

Kiedy oferujemy pomoc

Limit odpowiedzialności na
jedno Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Rodzaj pomocy

Awaria sprzętu PC
Awaria sprzętu AGD

600 PLN
Dojazd odpowiedniego technika
w celu dokonania naprawy

600 PLN

Awaria sprzętu RTV

600 PLN

Usługi w ramach limitu

Organizacja dojazdu odpowiedniego technika w celu
dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów:
1) dojazdu i robocizny technika;
2) zakupu części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi;
3) ewentualnego transportu sprzętu do serwisu
naprawczego.

Ilość
Zdarzeń
ubezpieczeniowych
2
(dwa)
2
(dwa)
2
(dwa)

POMOC MEDYCZNA

Kiedy oferujemy pomoc

Nagłe zachorowanie/
Nieszczęśliwy wypadek
na Terytorium RP

Rodzaj pomocy

Wizyta lekarska po Nieszczęśliwym wypadku

Wizyta lekarska po Nagłym zachorowaniu

Limit odpowiedzialności na
jedno Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Usługi w ramach limitu

1 000 PLN
(łącznie
na wszystkie
wizyty)

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub koszty dojazdów i honorariów lekarza
do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub Dziecka Ubezpieczonego. Koszty wizyty lekarskiej są pokrywane, jeżeli
z uwagi na stan zdrowia nie jest wymagana interwencja
pogotowia ratunkowego.

Ilość
Zdarzeń
ubezpieczeniowych
2
(dwie)
2
(dwie)

POMOC - INFOLINIE
(bez limitu)

Infolinia
Remontowo-Budowlana
(infolinia nie obejmuje porad
prawnych)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

przeprowadzkowa;
wywozu i utylizacji zniszczonego mienia;
projektowa;
aranżacyjna ogrodów;
rzeczoznawstwa majątkowego;
informacje użyteczne przy prowadzeniu prac budowlanych;
informacje o wymogach formalno - prawnych związanych z przeprowadzanymi remontami i prowadzoną budową;
informacje o formalnościach jakich trzeba dokonać przy remoncie mieszkania;
informacje o formalnościach jakich trzeba dokonać przy zakupie działki, mieszkania lub domu;
informacje teleadresowe placówek banków;
informacje teleadresowe sklepów z materiałami budowlanymi.

Infolinia o Służbach
Użyteczności Publicznej

Udzielanie telefonicznych informacji o numerach telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia gazowego, pogotowia
energetycznego, straży miejskiej.

Infolinia Medyczna

Udzielanie telefonicznych informacji o lekarzach specjalistach, dyżurujących placówkach medycznych, aptekach i lekach oraz uprawnieniach
w przypadku inwalidztwa.
Informacje medyczne nie są usługami leczniczymi i nie mają charakteru diagnostycznego.

Pomoc w przypadku kradzieży
kart płatniczych

Całodobowa pomoc w zakresie przekazywania informacji o właściwym numerze telefonu do banku będącego emitentem karty lub jednostki
przyjmującej zastrzeżenia kart.
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POMOC - INFOLINIE cd.
(bez limitu)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Infolinia prawna

dostęp do wzorów umów (sprzedaży, zmiany, darowizny, umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej itd.);
dostęp do aktów prawnych (przepisy KC, przepisy kodeksu administracyjnego);
dane teleadresowe kancelarii prawnych;
dane teleadresowe organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych spraw;
zasady emerytalne oraz wymagane dokumenty i tryb ich składania;
przepisy dotyczące zasad przyznawania i wysokości świadczeń przedemerytalnych;
dane o rodzajach działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach;
dane o służbie zdrowia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
szczegóły ubezpieczenia ZUS - rodzaje zasiłków i zasady ich przyznawania;
zasady przyznawania odpraw pieniężnych;
zapisy o prawach i obowiązkach bezrobotnych;
zasady rejestracji w urzędzie pracy;
zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i jego wysokości;
dane o innych formach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym;
dane teleadresowe biur pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
dane teleadresowe biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
możliwość korzystania z pomocy psychologa w ramach ubezpieczenia społecznego - adresy, telefony;
instrukcja dotycząca pisania CV oraz listu motywacyjnego;
instrukcja dotycząca pisania biznesplanu;
pomoc w planowaniu i organizowaniu uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów oraz cateringu, dekoracji sali,
organizacja firmy zajmującej się doradztwem w projektowaniu ogrodów wraz z organizacją transportu elementów dekoracyjnych
do ogrodu;

Rezerwacja

1)
2)

biletów lotnicznych i kolejowych;
hoteli, biletów do kin i teatrów, w restauracji, sal konferencyjnych;

Zamówienie

1)
2)

taksówki;
kuriera;

1)
2)
3)
4)

Organizacja

Serwis Concierge
(zapewniana jest wyłącznie organizacja, wszelkie koszty związane
z wykonywaniem usług pokrywa Organizacja i dostarUbezpieczony)
czenie pod wskazany
adres

dowozu i odbioru ubrań z pralni oraz od krawca, butów od szewca;
usług pomocy domowej (w tym pomocy w prasowaniu);
opieki do dzieci, korepetycji dla dzieci;
przeglądu samochodu, wizyty w serwisie samochodowym, wynajęcia oraz podstawienia samochodu zastępczego;
5) wynajęcia limuzyny wraz z kierowcą;
6) wynajęcia jachtu/łodzi;
7) firmy zajmującej się ochroną mienia;
8) wniesienia i montażu mebli i sprzętu RTV/AGD;
9) firmy zajmującej się doradztwem w projektowaniu ogrodów wraz z organizacją transportu elementów dekoracyjnych do ogrodu;
10) firmy zajmującej się doradztwem w projektowaniu wnętrz wraz z organizacją transportu elementów dekoracyjnych do domu;
11) profesjonalnego fotografa;
12) firmy przeprowadzkowej.
1)
2)

kwiatów, prezentów, zakupów, posiłków;
biletów na imprezy sportowe, kulturalne.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zorganizowaniu wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych);
organizacji usług tłumacza w miejscu pobytu za granicą;
wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu;
planowaniu i organizacji uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów;
organizacji cateringu;
organizacji dekoracji sali;

Informacje

1)
2)
3)
4)
5)

sportowe;
o rozrywkach (koncerty, wystawy, repertuar kin, teatrów);
o procedurach w przypadku kradzieży karty płatniczych, telefonu komórkowego, dokumentów;
o podróżach i turystyce, o szczepieniach koniecznych w danym kraju;
o warunkach drogowych, procedurze postępowania w przypadku włamania do samochodu, kolizji drogowej;

Informacje
teleadresowe

1)
2)
3)

firm holowniczych;
wypożyczalni samochodów;
stacji naprawczych;

Pomoc w:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Zakres ubezpieczenia

Zakres terytorialny
(*) - z wyłączeniem USA, Australii i Kanady

Suma gwarancyjna
Lokal mieszkalny

Budynek mieszkalny

Szkody wyrządzone przez Dzieci
Nieumyślne spowodowanie szkód w hotelu,
na kwaterze, wyjeździe

Cały świat (*)
20 000 PLN
10 000 PLN

Użytkowanie i posiadania Budynku/Lokalu
mieszkalnego
Terytorium RP
Podlimit
10 000 PLN

Szkody wyrządzone przez pomoc domową

UBEZPIECZENIE NAGROBKA CMENTARNEGO
Suma ubezpieczenia (SU)

Limity odszkodowania

Wartość odszkodowania
wiek nagrobka nie przekracza 5 lat - Wartość nowa

3 000 PLN

do wysokości SU
wiek nagrobka przekracza 5 lat - Wartość rzeczywista
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Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
2)

§ 16
1.

W przypadku ubezpieczenia Stałych elementów oraz Ruchomości domowych w Budynku lub
Lokalu mieszkalnym, ogrodu/posesji, Garażu,
nagrobka cmentarnego oraz zewnętrznych elementów Budynku/Lokalu mieszkalnego/ogrodu:
1) UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności
za szkody i ich następstwa:
a) powstałe poza Terytorium RP, o ile nie umówiono się inaczej,
b) jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło w innym Miejscu ubezpieczenia niż
wskazane w Polisie jako Miejsce ubezpieczenia, o ile Ubezpieczający/Ubezpieczony
nie powiadomił o zmianie adresu Miejsca
ubezpieczenia,
c) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub Osobę bliską,
d) wyrządzone
przez
Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub Osoby bliskie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
Działających pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub innych środków odurzających, lekarstw
nieprzepisanych przez lekarza lub przepisanych, ale stosowanych niezgodnie z zaleceniami, lub innych środków wyłączających
lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim
postępowaniem,
e) polegające na zapłacie kar pieniężnych,
w tym należności podatkowych lub innych
obciążeń publicznoprawnych, grzywien
sądowych lub kar administracyjnych, odsetek, należności pieniężnych związanych
z zaciąganiem kredytów, udzielaniem gwarancji kredytowych lub poręczeń,
f) powstałe podczas usiłowania popełnienia
lub popełnienia przez Ubezpieczonego/
Ubezpieczającego przestępstwa lub samobójstwa,
g) w postaci utraconych korzyści,
h) powstałe wskutek:
i. działań wojennych, strajków, lokautów,
demonstracji, Aktów terrorystycznych,
zamieszek i rozruchów,
ii. defraudacji, sprzeniewierzenia, niewyjaśnionego zniknięcia mienia,
iii. wydania lub zaniechania wydania
decyzji administracyjnej,
iv. konfiskaty, zajęcia, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia z nakazu organów
administracji rządowej, samorządowej
lub sądów,
v. szkód geologicznych i górniczych
w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego,
vi. katastrofy budowlanej,
vii. powstałe w wyniku ciągłego i powolnego działania hałasu, temperatury,
gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu,
wyciekania, powolnego niszczenia
przedmiotów,
i) powstałe w wyniku:
i. niewykonania lub nienależytego wykonania bieżącej konserwacji objętego
ochroną Mienia,
ii. braku dokonania odpowiednich okresowych przeglądów technicznych
wymaganych przepisami prawa,
j) na skutek zalania z powodu nieszczelności
ścian, dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej i urządzeń odprowadzających wodę
z dachu, wynikłe z ich złego stanu technicznego, jeżeli obowiązek bieżącej konserwacji tych elementów należy do obowiązków
Ubezpieczonego lub jego Osób bliskich,
k) w gotówce, krajowych i zagranicznych
środkach płatniczych, papierach wartościowych, przedmiotach ze srebra, złota,
platyny, kamieniach szlachetnych oraz
w biżuterii, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich znajdujących się w Lokalach/
Budynkach mieszkalnych przeznaczonych
na wynajem;
l) związane z prowadzeniem prac ziemnych
na posesji,
m) powstałe wskutek uszkodzenia podczas
montażu,
n) powstałe poprzez spowodowanie pożaru
przez Ubezpieczonego,
o) spowodowane przez materiały wybuchowe,
p) powstałe w związku z powolnym niszczeniem materiałów,

2.

3.

q) związane z naruszeniem dóbr osobistych
lub wartości intelektualnej;
z Ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
a) obiekty oraz mienie w nich się znajdujące:
i. wybudowane bez wymaganych zezwoleń,
ii. które nie nadają się do zamieszkania
lub użytkowania ze względu na stan
techniczny, tj. nie spełnione są zasady
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania - z wyjątkiem mienia tego rodzaju objętego ochroną
na
mocy
ubezpieczenia mienia
w budowie,
b) srebro, złoto i platyna w złomie i w sztabkach, kamienie szlachetne, półszlachetne,
szlachetne substancje organiczne i perły,
nie stanowiące wyrobu użytkowego,
c) akta, dokumenty, programy i dane komputerowe, dane zgromadzone na zewnętrznych nośnikach danych (np. pendrive),
d) materiały opałowe, wszelkie paliwa, płyny
łatwopalne i inne substancje chemiczne,
e) jednostki pływające i statki powietrzne
a także pojazdy lądowe i specjalny sprzęt
sportowy dla których przewidziany jest
obowiązek rejestracji oraz części i materiały eksploatacyjne do nich przeznaczone,
z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy
części zamiennych do samochodów, motorowerów i motocykli,
f) szkody
w
sprzęcie
przygotowanym
do instalacji,
g) biżuteria, dzieła sztuki, karty płatnicze,
futra, antyki.

Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym poza
wyłączeniami określonymi w ust. 1 powyżej UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) podlegające systemowi ubezpieczeń obowiązkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
2) spowodowane przy użyciu jednostek pływających;
3) spowodowane wyczynowym uprawnianiem
sportu;
4) wyrządzone Osobie bliskiej Ubezpieczonego;
5) powstałe wskutek skażenia środowiska;
6) powstałe w związku z pracą zawodową działalnością w organizacjach lub wolontariatem
Ubezpieczonego.
Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia Usług
assistance domowego poza wyłączeniami określonymi w ust. 1:
1) przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy
interwencyjnej specjalistów oraz koszty Usług
assistance domowego w razie uszkodzenia lub
ryzyka uszkodzenia mienia w wyniku Awarii lub
Zdarzenia losowego, ale nie utrata lub ubytek
mienia;
2) z usług wyłączony jest transport mienia, które
ze względu na swoją wagę i/lub gabaryty
nie może być przewożone samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony;
3) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
za szkody:
a) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego,
chyba że zapłata odszkodowania z tytułu
szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności,
b) powstałe na skutek popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego
lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
c) powstałe przed objęciem Ochroną ubezpieczeniową,
d) powstałe wskutek umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub jego usiłowania
przez Ubezpieczonego,
e) powstałe na skutek działań wojennych,
stanu wojennego, stanu wyjątkowego,
wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń,
reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią jądrową lub promieniotwórczą, energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego,
f) spowodowane opóźnieniem lub brakiem
świadczenia usług assistance wskutek strajków, niepokojów społecznych, zamieszek,
Aktów terrorystycznych, sabotażu, wojny,

4)

5)

wojny domowej, promieniowania radioaktywnego,
g) powstałe wskutek strajków, lokautów,
Aktów terrorystycznych, sabotażu, buntu,
rozruchów, rewolucji, powstania, zamieszek społecznych i wojskowych, wojny,
wojny domowej, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania, zarekwirowania
i zniszczenia Mienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
h) powstałe wskutek spożycia przez Ubezpieczonego lub Osoby bliskie alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, chyba, że nie miało to wpływu
na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego,
i) w szybach podlegających ubezpieczeniu
wynikłe na skutek:
i. zarysowania, poplamienia, zmianie
barwy lub odpryśnięcia powierzchni
ubezpieczonych szyb,
ii. zastosowania niewłaściwej technologii
wykonawstwa lub montażu,
iii. obróbki, montażu, wymianie w czasie
prac konserwatorskich, remontowych,
naprawczych w Miejscu ubezpieczenia,
iv. zużycia, braku należytej konserwacji,
v. usunięcia szyb z miejsca stałego zainstalowania;
dodatkowo w ramach pomocy DOM, AGD, PC,
RTV Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a) spowodowane katastrofami naturalnymi,
z wyjątkiem Zdarzenia losowego,
b) wynikające z utraty danych na nośniku
w wyniku Awarii, Zdarzenia losowego lub
naprawy sprzętu PC,
c) wynikające z chemicznych, termicznych lub
celowych uszkodzeń sprzętu AGD, RTV, PC,
urządzenia grzewczego lub urządzenia klimatyzacyjnego oraz wywołane nimi wady,
d) wynikające z użycia biologicznych lub chemicznych materiałów, substancji lub składników w celu spowodowania zagrożenia
życia lub zdrowia ludzkiego,
e) powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu
AGD, RTV, PC, urządzenia grzewczego lub
urządzenia klimatyzacyjnego;
Ubezpieczyciel w ramach pomocy DOM, AGD,
PC, RTV nie ponosi odpowiedzialności za koszty:
a) usług związanych z uszkodzeniami instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, za naprawę których, odpowiedzialność ponoszą zarządca nieruchomości lub
dostawca energii elektrycznej, dostawca
usług komunalnych lub dostawca energii
gazowej,
b) usług elektryka lub technika urządzeń
grzewczych i klimatyzacyjnych, związanych
z uszkodzeniami żarówek, przedłużaczy,
żyrandoli,
c) usług związanych z konserwacją sprzętu
AGD, RTV, PC oraz Stałych elementów
wyposażenia w Miejscu ubezpieczenia,
d) usług związanych z naprawą sprzętu
AGD, RTV, PC powstałych przed objęciem
Ochroną ubezpieczeniową,
e) wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego
za doznaną krzywdę,
f) następujących usług w przypadku awarii
sprzętu PC:
i. związanych z uszkodzeniem oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie PC, centrali telefonicznej, urządzeń peryferyjnych, drukarki, skanera,
myszy optycznej,
ii. na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz zastosowania Sprzętu PC niezgodnie
z przepisami bezpieczeństwa,
iii. związanych z uszkodzeniami i wadami
wynikłymi z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw,
przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez
użytkującego,
iv. związanych z brakiem wzajemnej kompatybilności elementów Sprzętu PC
i oprogramowania albo wynikających
z zainstalowania oprogramowania bez
ważnych licencji,
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6)

7)

14

naturalnego zużycia elementów Sprzętu
AGD, RTV, PC, m.in. toner, atrament, bateria, czytnik lasera, żarówka,
h) usług naprawy i transportu do autoryzowanego serwisu Sprzętu AGD, RTV, PC, będącego na gwarancji producenta,
i) czynności przewidzianych w instrukcji
obsługi/instalacji, do wykonania których
zobowiązany jest Ubezpieczony lub użytkujący we własnym zakresie i na własny koszt:
zainstalowanie, konserwacja Sprzętu AGD,
RTV, PC, instalacja oprogramowania,
j) materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy, o ile nie umówiono się inaczej;
dodatkowo w ramach pomocy medycznej
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe wskutek:
a) umyślnego samookaleczenia, samobójstwa
lub jego usiłowania przez Ubezpieczonego
lub Dziecko Ubezpieczonego,
b) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub
Dziecko Ubezpieczonego, chyba że zapłata
odszkodowania z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności,
c) leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami,
d) zabiegów ze wskazań estetycznych niezależnie od powodu ich wykonania,
e) leczenia stomatologicznego bez względu
na to czy jest wykonywane przez lekarza
stomatologa, czy chirurga twarzowo-szczękowego,
f) wad wrodzonych,
g) zarażenia się HIV, AIDS, chorobami przekazywanymi drogą płciową,
h) chorób przewlekłych,
i) nieprzestrzegania zaleceń lekarza,
j) leczenia medycznego, zachowawczego lub
zapobiegawczego, chyba, że było ono zalecone przez lekarza Centrum Operacyjnego,
k) amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych tj. uprawiania następujących dyscyplin i aktywności sportowych: abseiling,
alpinizm, baloniarstwo, bobsleje, bouldering, canoeing górski, downhill MTB, ekstremalne maratony biegowe, football amerykański, free skiing (narciarstwo poza
wyznaczonymi trasami), gimnastyka sportowa i akrobatyczna, heli-skiing, heli-snowboarding, himalaizm (wyprawy w góry
powyżej 5 500 m n.p.m.), kajakarstwo górskie, kite-snowboarding, kite-skiing, kite-surfing, motocross, nurkowanie z akwalungiem poniżej 30 m, polo, rafting, rajdy
terenowe, rugby, saneczkarstwo, skoki
do wody, skoki na bungee, skoki spadochronowe, jazda skuterem wodnym, speleologia, szybownictwo, taternictwo, triathlon,
signum polonicum, walki rycerskie, wspinaczka indoorowa, wspinaczka lodowa,
wspinaczka wysokogórska,
l) wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu polegającego na regularnych lub
intensywnych treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach czy
obozach kondycyjnych i szkoleniowych,
również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji
sportowych, niezależnie od faktu, czy czerpany jest dochód z uprawionej dyscypliny
sportu,
m) katastrof naturalnych,
n) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub
innych środków odurzających, leków niezaordynowanych przez lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich użycia, o ile miało to wpływ
na powstanie lub rozmiar szkody,
o) choroby psychicznej, o ile miało to wpływ
na powstanie lub rozmiar szkody;
Ubezpieczyciel dodatkowo w ramach pomocy
medycznej nie ponosi odpowiedzialności
za koszty:
a) leczenia ze wskazań estetycznych niezależnie od powodu ich wykonania,
b) leczenia powstałego na skutek wojen,
działań wojennych, konfliktów zbrojnych,
zamieszek, rozruchów, zamachów stanu,
Aktów terrorystycznych, powstania, strajków oraz skażeń chemicznych lub radioaktywnych, materiałów nuklearnych, spalania
paliwa jądrowego, azbestozy,

c)

rutynowych badań fizykalnych, w tym
badań i testów ginekologicznych, szczepień
i innych leków zapobiegawczych,
d) świadczeń i usług medycznych w związku
ze szkodami, które miały miejsce poza granicami RP,
e) wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego
za doznaną krzywdę.

g)

Zabezpieczenie mienia (dotyczy
Budynku lub Lokalu mieszkalnego)

ubezpieczenia

§ 17
1.

Lokal/Budynek mieszkalny uważa się za należycie
zabezpieczony jeśli zachowano wszystkie wymagania wskazane w ust. 2-9 a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące
do Lokalu/Budynku mieszkalnego są w należytym stanie technicznym i dodatkowo zamknięte
są na jedno z podanych niżej rodzajów zabezpieczeń:
a) dwa różne zamki wielozatrzaskowe,
b) jeden zamek wielopunktowy,
c) jednej zamek mechaniczno-elektroniczny,
d) co najmniej jeden zamek stanowiący wyposażenie drzwi antywłamaniowych posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacji jakości lub inny dokument wydany przez
upoważnioną jednostkę;
2) jeżeli z pomieszczenia/budynku gospodarczego
lub Garażu prowadzi przejście bezpośrednio
do części mieszkalnej wówczas drzwi prowadzące do pomieszczenia/budynku gospodarczego lub Garażu muszę spełniać warunki określone w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt. 3;
3) jeżeli z Garażu, zabezpieczonego elektronicznym systemem zamykania bramy, prowadzi
przejście bezpośrednio do części mieszkalnej
wówczas uznaje się to zabezpieczenie za wystarczające.

2.

Drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajdują się w
należytym stanie technicznym i są tak umocowane,
osadzone i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie wymaga użycia siły i narzędzi.

3.

Jeśli drzwi wejściowe zawierają w swej konstrukcji elementy szklane muszą być dodatkowo zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wejście
do pomieszczeń lub otwarcie w tych drzwiach
zamka przez otwór wybity w szybie znajdującej się
w tych drzwiach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

11. W odniesieniu do Zewnętrznych elementów Budynków/Lokali mieszkalnych takich jak elementy instalacji alarmowych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych wymaga się, aby były one zamocowane
na dachu lub ścianie budynku na wysokości nie
mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu.
12. W odniesieniu do automatyki bram wymagane jest,
aby zamontowana była wewnątrz posesji w sposób
uniemożliwiający jej zabór bez użycia siły i narzędzi.
13. W odniesieniu do nagrobka cmentarnego:
1) płyta pozioma jest przytwierdzona w sposób
uniemożliwiający jej zdemontowanie bez użycia
siły i narzędzi;
2) płyta pionowa jest przytwierdzona w sposób
uniemożliwiający jej zdemontowanie bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia
siły i narzędzi;
3) elementy ozdobne i litery przytwierdzone winny
być na stałe do płyty poziomej lub pionowej.
Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
§ 18
W przypadku ubezpieczenia Budynku lub Lokalu mieszkalnego Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest
do:
1) zabezpieczenia Miejsca ubezpieczenia zgodnie
z postanowieniami niniejszych OWU;
2) utrzymywania Miejsca ubezpieczenia w odpowiednim stanie technicznym oraz do natychmiastowego
usuwania usterek i uszkodzeń w mieniu, w szczególności dotyczy to instalacji i urządzeń;
3) zapewnienia wystarczającego ogrzewania wszystkich pomieszczeń w okresie występowania mrozów,
a w razie potrzeby zakręcenia zaworów i spuszczenia
wody z rur;
4) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku w zakresie uprzątnięcia śniegu, błota,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
5) przestrzegania zaleceń producenta dotyczących
składowania mienia objętego Ochroną ubezpieczeniową;
6) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego
§ 19
1.

4.

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi być unieruchomione przy pomocy zasuwy
u góry i dołu, od wewnętrznej strony Lokalu/
Budynku mieszkalnego, pomieszczenia/budynku
gospodarczego/Garażu.

5.

W ścianach i stropach brak jest otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów bez włamania.

6.

Ściany, podłogi, stropy i dachy nie zawierają elementów wykonanych z materiałów nietrwałych np. siatki.

7.

Otwory w ścianach, stropach, dachach lub podłogach są zabezpieczone w taki sposób, że nie jest
możliwe wydostanie przedmiotów z wewnątrz bez
użycia siły i narzędzi.

8.

Sztaby, skoble i zawiasy, jeżeli nie są wmurowane
w ścianę, muszą być przytwierdzone śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w innych sposób
od wewnątrz.

9.

Klucze od zamków są w wyłącznym posiadaniu
Ubezpieczonego lub jego Osób bliskich albo osób
uprawnionych do przechowywania tych kluczy
za zgodą i wiedzą Ubezpieczonego.

10. Garaż uważa się za należycie zabezpieczony,
jeżeli zachowano wszystkie wymagania wskazane
w ust. 4-9, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące
do Garażu są w należytym stanie technicznym
i dodatkowo zamknięte są na jeden z podanych
niżej rodzajów zabezpieczeń:
a) jeden zamek wielozastawkowy,
b) jedna kłódka wielozastawkowa,
c) elektroniczny system zamykania bramy.

Dodatkowo oprócz obowiązków określonych
w § 10, w przypadku ubezpieczenia Budynku lub
Lokalu mieszkalnego, Garażu, ogrodu oraz posesji, ubezpieczenia nagrobka cmentarnego w razie
zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany:
1) w przypadku pożaru wezwać straż pożarną;
2) niezwłocznie złożyć u Ubezpieczyciela spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia;
3) przedstawić
dokument
potwierdzający,
że Ubezpieczony jest właścicielem Garażu
(o ile nie znajduje się na posesji przynależnej
do Budynku mieszkalnego);
4) nie zmieniać bez zgody UNIQA TU S.A. stanu
faktycznego będącego następstwem zdarzenia,
które było przyczyną powstania szkody do czasu
przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela
UNIQA TU S.A., chyba że zmiana jest niezbędna
w celu zabezpieczenia mienia lub zmniejszenia
szkody; UNIQA TU S.A. nie może powołać się
na ten zakaz, jeżeli nie przystąpiło do czynności
likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody;
5) w razie uzyskania informacji o przedmiotach
zaginionych, skradzionych lub zrabowanych
niezwłocznie powiadomić policję i UNIQA
TU S.A.;
6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
nagrobka cmentarnego należy dostarczyć
do UNIQA TU S.A.:
a) fakturę lub inny dokument (np. umowa
na wymurowanie nagrobka) określający rok
postawienia nagrobka oraz jego wartość;
b) dokumentację fotograficzną nagrobka
po wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego.

2.

3.

4.

B.

W przypadku niedopełnienia któregokolwiek obowiązku wymienionego w ust. 1 może nastąpić
odmowa wypłaty części lub całości odszkodowania,
jeżeli miało to wpływ na odpowiedzialność UNIQA
TU S.A., ustalenie okoliczności powstania szkody lub
na jej rozmiar albo wysokość odszkodowania.
W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej:
1) w przypadku zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpośrednio do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jest on zobowiązany
do zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń, bądź zawarcia z nim ugody, do czasu
uzyskania zgody UNIQA TU S.A. wyrażonej
w formie pisemnej;
2) uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony
poszkodowanej przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A. jeżeli czynność ta nastąpiła bez uprzedniej zgody UNIQA
TU S.A.
W przypadku Usług assistance domowego:
1) Ubezpieczający/Ubezpieczony lub inna osoba
występująca w jego imieniu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Centrum Operacyjne
o powstaniu szkody lub zaistnieniu konieczności skorzystania z usługi assistance pod numerem telefonu (22)522 29 33 oraz (22) 232 29 33
(awaryjny);
2) w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony nie dopełnił obowiązku zgłoszenia
szkody, nie postępował zgodnie z dyspozycjami Centrum Operacyjnego lub nie zapobiegł
zwiększeniu szkody, Centrum Operacyjne ma
prawo zmniejszyć świadczenie, o ile miało to
wpływ na wysokość szkody lub możliwość jej
ustalenia;
3) w razie zaistnienia szkody Ubezpieczony lub
inna osoba w jego imieniu jest zobowiązana
skontaktować się telefonicznie z Centrum Operacyjnym i podać:
a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
b) adres Miejsca ubezpieczenia,
c) numer polisy,
d) okres Ochrony ubezpieczeniowej,
e) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym lub osobą
występującą w jego imieniu,
f) opis szkody i rodzaj wymaganej pomocy,
g) adres korespondencyjny;
4) ponadto, w zakresie:
a) pomocy Dom: dostarczyć w przypadku
kradzieży z włamaniem kopię protokołu
policyjnego potwierdzającego zaistnienie
szkody;
b) pomocy Medycznej: dostarczyć do Centrum Operacyjnego dokumentację niezbędną do ustalenia zasadności roszczenia
Ubezpieczonego, to jest kserokopię diagnozy lekarskiej, dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy
medycznej lub dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia oraz,
w przypadku poniesienia kosztów we własnym zakresie - rachunki i dowody poniesionych kosztów.

3)

4)

5)

5.

UNIQA TU S.A. udziela Ochrony ubezpieczeniowej w związku z wystąpieniem w Okresie ubezpieczenia wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły
na Terytorium RP, przez które rozumie się w przypadku:
1) ochrony prawnej związanej z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych
- wystąpienie szkody, która powoduje powstanie roszczenia; za dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych uznaje się również
roszczenia odszkodowawcze w związku z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zdefiniowany w obowiązujących przepisach prawa;
2) ochrony prawnej związanej z obroną przed
dochodzeniem roszczeń skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu - otrzymanie przez
Ubezpieczonego pisemnego roszczenia Osoby
trzeciej skierowanego przeciwko Ubezpieczonemu;
3) ochrony prawnej w zakresie prawa karnego
i wykroczeń - zachowanie Ubezpieczonego
stanowiące czyn zabroniony pod groźbą kary,
o popełnienie którego Ubezpieczony jest podejrzany/obwiniony/oskarżony/ukarany;
4) ochrony prawnej w sprawach podatkowych powstania obowiązku podatkowego, będącego
przyczyną sporu z organem podatkowym;
5) doradztwa w zakresie prawa rodzinnego,
opiekuńczego i spadkowego - zaistnienie każdego zdarzenia, powodującego lub mogącego
spowodować zmianę sytuacji prawnej Ubezpieczonego w sferze prawa rodzinnego, opiekuńczego lub spadkowego;
6) w pozostałych przypadkach, które nie
zostały wskazane w pkt. 1) - 5) - zachowanie
Ubezpieczonego lub drugiej strony sporu stanowiące naruszenie przepisów prawa i będące
podstawą roszczeń i odpowiedzialności.

6.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony.

7.

W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej
w sytuacji wystąpienia sprzeczności interesów lub
różnicy zdań w sprawie rozstrzygnięcia sporu, Ubezpieczony ma prawo do swobodnego wyboru Adwokata w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym, a także do poddania sporu pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga
zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Ubezpieczonym a UNIQA TU S.A.

8.

UNIQA TU S.A. udziela Ochrony ubezpieczeniowej:
1) w sprawach cywilnych rozstrzyganych przez
polskie sądy powszechne, w których Ubezpieczony występuje w charakterze powoda lub
pozwanego;
2) w sprawach karnych rozstrzyganych przez polskie sądy powszechne lub polskie organy ścigania przestępstw, w których Ubezpieczony
występuje w charakterze podejrzanego lub
oskarżonego, - w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na Terytorium RP
w okresie Ochrony ubezpieczeniowej.

9.

UNIQA TU S.A. udziela także Ochrony ubezpieczeniowej w sporach rozstrzyganych przez polskie sądy
powszechne w sprawach o wykroczenia, w których
Ubezpieczony występuje w charakterze obwinionego lub pokrzywdzonego w związku z wypadkami
ubezpieczeniowymi, które zaszły na Terytorium RP
w okresie Ochrony ubezpieczeniowej.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 21
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie
obrony interesów prawnych oraz dochodzenia roszczeń przez Ubezpieczonego oraz pokrycie niezbędnych kosztów poniesionych w tym celu, w zakresie
i na zasadach wskazanych w niniejszych OWU.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie
Kosztów ochrony prawnej w sprawach wynikłych
z wypadków ubezpieczeniowych związanych
z Czynnościami w życiu prywatnym w zakresie:
1) dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego z tytułu czynów
niedozwolonych za szkody osobowe i rzeczowe;
2) obrony Ubezpieczonego przed dochodzeniem
roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów
niedozwolonych za Szkody osobowe i rzeczowe;
3) prawa karnego i wykroczeń;
4) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
5) dochodzenia roszczeń przeciwko Ubezpieczonemu związanych z przysługującymi mu prawami rzeczowymi;
6) doradztwa w ramach ubezpieczenia pomocy
prawnej w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego;
7) doradztwa w ramach pomocy prawnej z innych
dziedzin, nie związanych z działalnością gospodarczą, zarobkową ani zawodową Ubezpieczonego.

3.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Definicje dodatkowe
§ 20
Dodatkowo oprócz definicji określonych w § 2 w przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej przez użyte
w niniejszych OWU określenia rozumie się:
1) Adwokat - adwokat lub radca prawny wykonujący
zawód, tj. świadczący pomoc prawną;
2) Czynności w życiu prywatnym - z zastrzeżeniem
wyłączeń odpowiedzialności UNIQA TU S.A. wskazanych w niniejszych OWU, czynności w obszarze sfery osobistej Ubezpieczonego, które dotyczą aktywności pozazawodowej i pozostającej bez
związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
lub działalności gospodarczej, takie np. jak:
a) opieka nad małoletnimi dziećmi oraz innymi
członkami rodziny, za których czyny Ubezpieczony oraz jego Osoby bliskie ponoszą odpowiedzialność z mocy prawa,
b) posiadanie zwierząt domowych i sprawowaniem nad nimi opieki,
c) posiadanie pasiek do 5 uli dla celów niehodowlanych,

d) amatorskie uprawianie sportu,
e) użytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego,
sprzętu
rehabilitacyjnego,
ogrodniczego,
do majsterkowania, sprzętu sportowego;
Koszty ochrony prawnej - niezbędne koszty
pomocy prawnej, w tym koszty sądowe, wynagrodzenie adwokata, koszty tłumaczeń, koszty dojazdów, koszty notarialne, które Ubezpieczony poniósł
w celu obrony lub dochodzenia swoich praw;
Koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym - kwota składana przez Ubezpieczonego jako oskarżonego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania; koszty poręczenia majątkowego
ponoszone są tymczasowo przez UNIQA TU S.A.,
a Ubezpieczony zobowiązany jest do ich zwrotu
w momencie ustania poręczenia majątkowego bądź
z chwilą przepadku przedmiotu poręczenia;
Ochrona prawna w życiu prywatnym - koszty
dotyczące sporów prawnych wynikających z wypadków ubezpieczeniowych dotyczących Czynności
w życiu prywatnym Ubezpieczonego.

4.

Ubezpieczenie obejmuje następujące Koszty
ochrony prawnej, które Ubezpieczony poniósł lub
będzie zobowiązany ponieść w celu obrony lub
w związku z dochodzeniem swoich praw:
1) wynagrodzenie jednego Adwokata ustanowionego w sprawie, obejmujące:
a) postępowanie przedsądowe,
b) postępowanie sądowe obejmujące również
mediacje,
c) postępowanie sądowe,
d) postępowanie egzekucyjne;
2) koszty i opłaty sądowe, w tym koszty wynagrodzenia biegłych;
3) koszty postępowania egzekucyjnego;
4) koszty postępowania administracyjnego;
5) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym;
6) koszty dojazdu Ubezpieczonego do sądów
mających siedzibę poza miejscowością zamieszkania Ubezpieczonego, o ile stawiennictwo jest
obowiązkowe, a koszty te nie zostały zasądzone
na rzecz Ubezpieczonego w prawomocnym
orzeczeniu sądu;
7) koszty sądowe poniesione przez stronę przeciwną, jeśli Ubezpieczony zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu jest zobowiązany do ich
zwrotu lub pokrycia;
8) koszty niezbędnych czynności notarialnych;
9) koszty tłumaczenia dokumentów koniecznych
do obrony interesów Ubezpieczonego, o ile
koszty te nie zostały zasądzone na rzecz Ubezpieczonego w prawomocnym orzeczeniu sądu.
Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1), w przypadku jednej sprawy nie mogą przekraczać kwoty
ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie opłat za czynności adwokackie lub radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
z urzędu.

10. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych wskazanych w ust. 3, które
wynikają z oświadczeń woli albo z wypadków mających miejsce przed rozpoczęciem Okresu ubezpieczenia.
11. Ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru
Adwokata w zakresie obrony, reprezentowania lub
wspierania jego interesów w zakresie postępowań
wskazanych w OWU oraz jest zobowiązany do poinformowania o dokonanym wyborze UNIQA TU S.A.
niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia
dokonania wyboru.
12. W jednym postępowaniu sądowym UNIQA TU S.A.
pokrywa koszty jednego Adwokata.
13. UNIQA TU S.A. na wniosek Ubezpieczonego może
wskazać listę Adwokatów, wykonujących zawód
w miejscowości, w której ma siedzibę sąd właściwy
miejscowo dla rozpatrzenia danej sprawy.

15

UNIQA TU S.A. wyłącza z Ochrony ubezpieczeniowej Koszty ochrony prawnej ponoszone przez Ubezpieczonego w każdej sprawie, gdzie drugą stroną
postępowania jest UNIQA TU S.A.

to Ubezpieczony jest zobowiązany do przekazania ich UNIQA TU S.A. do wysokości kwoty zapłaconych kosztów, bez wezwania, w terminie 7 dni
od ich otrzymania.

Suma ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe wynosi 5 000 PLN w rocznym okresie
Ochrony ubezpieczeniowej.

Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego

C. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ORAZ
USŁUGI ASSISTANCE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

§ 24

Definicje dodatkowe

§ 23

1.

§ 27

Suma ubezpieczenia

3.

§ 22

1.

UNIQA TU S.A. nie pokrywa Kosztów ochrony prawnej za sprawy dotyczące wypadków ubezpieczeniowych:
1) powstałych poza Terytorium RP;
2) wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
3) wyrządzonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego będącego pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających,
lekarstw lub innych wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia
czynu lub kierowania swoim postępowaniem;
4) polegających na zapłacie kar pieniężnych,
w tym należności podatkowych lub innych
obciążeń publicznoprawnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odsetek, należności pieniężnych związanych z zaciąganiem kredytów, udzielaniem gwarancji kredytowych lub
poręczeń;
5) powstałych w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego/
Ubezpieczającego przestępstwa z winy umyślnej
lub samobójstwa;
6) w postaci utraconych korzyści;
7) w sporach, gdzie stroną jest Osoba bliska Ubezpieczonego;
8) wynikających z zarządzeń publicznoprawnych,
skierowanych do większej liczby osób w związku
ze stanem wyjątkowym lub inną sytuacją wyjątkową kraju;
9) związanych z posiadaniem i użytkowaniem
pojazdów mechanicznych oraz specjalnego
sprzętu sportowego;
10) z zakresu:
a) prawa prasowego i prawa ochrony dóbr
osobistych,
b) prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, praw patentowych,
c) prawa skarbowego i celnego,
d) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych niezwiązanego z Czynnościami w życiu prywatnym,
e) prawa upadłościowego lub naprawczego,
f) prawa geologicznego i górniczego,
g) prawa handlowego, prawa obligacji i papierów wartościowych;
11) związanych z:
a) stosunkiem pracy,
b) działalnością gospodarczą lub rolniczą,
c) inną działalnością zarobkową;
12) związanej z:
a) umową kredytu udzieloną na zakup nieruchomości,
b) sprawami pomiędzy współwłaścicielami
nieruchomości,
c) sprawami z zakresu ksiąg wieczystych i hipotek,
d) wywłaszczeniem nieruchomości.

2.

W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A.
o wypadku ubezpieczeniowym i okolicznościach jego zajścia;
2) przekazać wszelkie dokumenty, dotyczące tego
zdarzenia oraz wskazać dowody na okoliczności
uzasadniające wysokość Kosztów ochrony prawnej i celowość ich poniesienia;
3) uzgadniać z UNIQA TU S.A. w formie pisemnej
rodzaj i zakres wszelkich czynności mogących
powodować powstanie kosztów objętych ubezpieczeniem;
4) uzyskać zgodę UNIQA TU S.A. w formie pisemnej przed zawarciem ewentualnej ugody w sporze;
5) na wezwanie UNIQA TU S.A. informować o stanie sprawy;
6) bez zbędnej zwłoki przekazywać UNIQA
TU S.A. wszelkie rachunki, faktury, pokwitowania, powiadomienia (UNIQA TU S.A. zastrzega
sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów, będących podstawą do wypłaty
odszkodowania), t.j.:
a) rachunki lub faktury Adwokata, biegłych,
tłumaczy,
b) sądowe pisma wzywające do zapłaty,
c) rachunki za dojazdy,
d) prawomocne orzeczenia sądów,
e) inne dokumenty potwierdzające zasadność
i wysokość poniesionych kosztów.
Niedopełnienie któregokolwiek obowiązku wymienionego w ust. 1 pkt. 2)-6) może skutkować odmową
pokrycia kosztów w części lub całości, jeżeli miało
to wpływ na ustalenie okoliczności powstania Kosztów ochrony prawnej oraz ich rozmiar albo wysokość.

Ustalenie wysokości i wypłata Kosztów ochrony prawnej
§ 25
1.

Koszty ochrony prawnej ustalane są w wysokości
kosztów, do poniesienia których zobowiązany jest
Ubezpieczony w sprawie prowadzonej w związku
z wypadkiem ubezpieczeniowym. UNIQA TU S.A.
pokrywa Koszty ochrony prawnej z uwzględnieniem
zasad określonych w niniejszych OWU w kwocie nie
wyższej niż Suma ubezpieczenia.

2.

Koszty ochrony prawnej wypłaca się w PLN. W razie
potrzeby przeliczenia walut obcych dokonuje się
według kursu średniego NBP z dnia wystawienia
rachunku, faktury.

3.

Ubezpieczonemu przysługuje możliwość wniesienia
do UNIQA TU S.A. odwołania do otrzymanej decyzji.

Roszczenia regresowe
2.
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Ponadto z Ochrony ubezpieczeniowej wyłączone
są koszty:
1) obsługi prawnej, wykonywanej przez osoby nie
będące Adwokatami;
2) w sprawach, gdzie Ubezpieczony świadomie
udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających
w błąd informacji albo dostarczył sfałszowane
lub wadliwe pod względem formalno-prawnym
dokumenty;
3) w sprawach, gdzie Ubezpieczony świadomie
zataił informacje lub dokumenty mogące mieć
wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej
albo przebieg postępowania;
4) których łączna wysokość nie przekracza 200 PLN;
5) w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu
wierzytelności, które zostały scedowane
na rzecz Ubezpieczonego lub przez niego przejęte;
6) dojazdu pełnomocnika Ubezpieczonego na rozprawę;
7) stanowiące równowartość wynagrodzenia utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.

§ 26
1.

Z dniem zapłaty Kosztów ochrony prawnej roszczenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeciwko
Osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę/ wobec
strony przeciwnej procesu, dotyczące zwrotu kosztów sądowych lub innych kosztów wypłaconych
przez drugą stronę procesu przechodzą z mocy
prawa na UNIQA TU S.A. do wysokości wypłaconego
odszkodowania/ kwot zapłaconych kosztów.

2.

W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej, jeżeli
postępowanie karne przeciwko Ubezpieczonemu
zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem
sądu stwierdzającym jego winę umyślną, UNIQA
TU S.A. przysługuje roszczenie do Ubezpieczonego
o zwrot uprzednio wypłaconych Kosztów ochrony
prawnej.

3.

Jeżeli Koszty ochrony prawnej zapłacone przez
UNIQA TU S.A. zostaną następnie zwrócone Ubezpieczonemu przez sąd lub drugą stronę sporu,

Dodatkowo oprócz definicji określonych w § 2, w przypadku ubezpieczenia Kosztów leczenia oraz usług
assistance w Podróży zagranicznej przez użyte
w niniejszych OWU określenia rozumie się:
1) Amatorskie uprawianie sportów - uprawianie
sportu, które nie jest podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, ani w celach zarobkowych, a jedynie dla
wypoczynku lub odnowy sił psychofizycznych oraz
niezwiązane z uczestnictwem w wyczynowych
zawodach i konkursach sportowych, oficjalnych treningach do tych imprez lub w wyprawach i podróżach odbywanych w ramach ekspedycji i survivalu;
za amatorskie uprawianie sportu przyjmuje się również narciarstwo;
2) Artykuły pierwszej potrzeby - artykuły spożywcze,
napoje bezalkoholowe, podstawowa odzież oraz
przybory toaletowe na wyłączny użytek Ubezpieczonego;
3) Cudzoziemiec/obcokrajowiec - osoba fizyczna
przebywająca na Terytorium RP:
a) nie posiadająca obywatelstwa polskiego lub
b) posiadająca obywatelstwo polskie, ale zamieszkująca poza Terytorium RP,
4) Członek rodziny - małżonek, dzieci, zięć, synowa,
rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie,
osoby przysposobione; za członka rodziny uznaje się
również Partnera/Partnerkę;
5) Koszty leczenia - koszty pomocy medycznej udzielonej Ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym
do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego
powrót lub transport Ubezpieczonego na Terytorium RP lub do Kraju zamieszkania, uzasadnione
z medycznego punktu widzenia i pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem, który
wystąpił podczas Podróży zagranicznej;
6) Kraj zamieszkania - kraj, w którym Ubezpieczony
objęty jest aktualnie ubezpieczeniem społecznym
na podstawie obywatelstwa lub zezwolenia na osiedlenie się; Krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dany Ubezpieczony przebywa jedynie w celu
kształcenia się lub do którego jest oddelegowany
do pracy;
7) Leczenie ambulatoryjne - leczenie, podczas którego Ubezpieczony przebywa w Szpitalu lub w placówce ambulatoryjnej przez okres poniżej 24 godzin;
8) Lekarz prowadzący leczenie - lekarz prowadzący
leczenie Ubezpieczonego na skutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, niebędący
Członkiem rodziny Ubezpieczonego;
9) Nagłe zaostrzenie choroby przewlekłej - stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej;
10) Osoba niesamodzielna - Osoba bliska, która
ze względu na zły stan zdrowia i/lub podeszły wiek
lub wady wrodzone, wymaga stałej opieki;
11) Osoba towarzysząca - osoba odbywająca podróż
wraz z Ubezpieczonym;
12) Podróż zagraniczna - pobyt Ubezpieczonego
poza Terytorium RP trwający łącznie nie dłużej niż
60 dni; za początek Podróży zagranicznej uznaje się
moment przekroczenia granicy Terytorium RP przy
wyjeździe, a za koniec - moment przekroczenia granicy Terytorium RP przy powrocie;
13) Poszukiwanie - okres od zgłoszenia odpowiednim
służbom zaginięcia Ubezpieczonego do jego odnalezienia albo podjęcia przez odpowiednie służby decyzji o zaprzestaniu akcji poszukiwawczej;
14) Przewoźnik zawodowy - przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie umożliwiające wykonywanie płatnego przewozu osób i mienia środkami transportu
lądowego, wodnego lub lotniczego;
15) Uprawianie sportów wyczynowych - uprawianie
dyscyplin sportowych w ramach klubów, związków
sportowych i innych organizacji sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach,
przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych lub obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników
sportowych.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

3.

§ 28
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne, celowe
Koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego
w Podróży zagranicznej, w zakresie niezbędnym
do przywrócenia jego stanu zdrowia umożliwiającego jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na Terytorium RP albo
Kraju zamieszkania Ubezpieczonego zaistniałe w Okresie
ubezpieczenia, związane z:
1) Nieszczęśliwym wypadkiem,
2) Nagłym zachorowaniem, w tym również leczeniem
związanym z ciążą i porodem nie później jednak niż
do zakończenia 32 tygodnia ciąży.

W ramach rozszerzenia Ochrony ubezpieczeniowej
Kosztów leczenia w Podróży zagranicznej UNIQA
TU S.A. pokrywa następujące koszty pomocy assistance określone w Tabeli nr 4 poniżej:

Tabela nr 4 - Ubezpieczenie usług Assistance w Podróży
zagranicznej
II.

USŁUGI ASSISTANCE

Limit
odpowiedzialności
1 wizyta
max.
1 000 PLN

1.

Koszty leczenia stomatologicznego

2.

Koszty akcji ratowniczej (poszukiwanie w górach i na morzu) wraz z udzie24 000 PLN
leniem pomocy oraz transportem
do Szpitala

3.

Transport z miejsca Nagłego zachorowania/Nieszczęśliwego wypadku
lub miejsca leczenia do następnego
etapu podróży

4 000 PLN

Z tytułu ubezpieczenia Kosztów leczenia w Podróży
zagranicznej wymienionych powyżej UNIQA
TU S.A. pokrywa następujące koszty określone
w Tabeli nr 3.

4.

Transport Osób towarzyszących
Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej w przypadku jego śmierci

do SU
Kosztów
leczenia

Tabela nr 3 - Ubezpieczenie Kosztów leczenia w Podróży
zagranicznej

5.

Całodobowy dyżur telefoniczny
Centrum Operacyjnego

X

Suma ubezpieczenia:
50 000 PLN
KOSZTY LECZENIA W PODRÓŻY
z limitami
ZAGRANICZNEJ (KL)
odpowie- cały świat
dzialności
określonymi
poniżej

6.

Informacje przed podróżą (usługa
informacyjna)

X

7.

Przekazanie informacji wskazanej
osobie lub instytucji (usługa informacyjna)

X

8.

Kontakt i telekonferencja z Osobą
bliską (usługa informacyjna)

X

9.

Pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, karty płatniczej (usługi informacyjne)

X

10.

Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu (przekazanie danych teleadresowych do przewoźnika)

X

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
§ 29
1.

Suma ubezpieczenia w rocznym Okresie ubezpieczenia na jeden i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe wynosi 50 000 zł.

2.

I.

9)

10)
11)

12)

13)

1. Koszty Hospitalizacji
2. Koszty leczenia ambulatoryjnego
3.

Badania i zabiegi zalecane przez
lekarza prowadzącego leczenie

do SU KL

4. Konsultacje lekarskie
Koszty leczenia związanego z ciążą
5. i porodem (do zakończenia 32. tygo- 600 PLN
dnia ciąży)

12.

6. Honoraria lekarskie
Dojazd lekarza do miejsca pobytu,
7. jeżeli wymaga tego stan zdrowia
Ubezpieczonego
do SU KL
Zakup płynów infuzyjnych, lekarstw,
8. środków opatrunkowych, pomocniczych środków ortopedycznych
Naprawa protez (z wyłączeniem pro9. tez stomatologicznych) w tym rów- 1 000 PLN
nież okularów
Transport z miejsca Nagłego zacho10. rowania
lub
Nieszczęśliwego
wypadku do Szpitala
Transport z miejsca Nagłego zachoro11. wania lub Nieszczęśliwego wypadku
do miejsca Leczenia ambulatoryjnego
do SU KL
Transport pomiędzy placówkami
12. medycznymi, o ile Szpital nie zapewnia odpowiedniej opieki
Transport do Szpitala lub miejsca
13. zamieszkania na Terytorium RP lub
Kraju zamieszkania
14.

11. Dodatkowe koszty dojazdu

Transport w obie strony Osoby bli5 000 PLN
skiej Ubezpieczonego

Transport zwłok Ubezpieczonego
na Terytorium RP lub Kraju zamiesz15. kania (wraz z kosztami trumny meta- 10 000 PLN
lowej) bądź koszt pochówku za granicą

Przedłużenie ochrony w sytuacjach
nagłych

13. Pomoc w przypadku opóźnienia lotu

5 000 PLN
24h
400 PLN

III. BAGAŻ PODRÓŻNY

Limit
odpowiedzialności

1.

Utrata bagażu podróżnego

1 000 PLN

2.

Opóźnienie bagażu podróżnego

4.

400 PLN

UNIQA TU S.A. pokrywa do wysokości Sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem limitów określonych
w Tabeli nr 3, udokumentowane Koszty leczenia
w postaci:
1) kosztów Hospitalizacji - leczenie, badania,
zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie
można było, ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego, odłożyć do czasu powrotu na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania Ubezpieczonego;
2) kosztów leczenia ambulatoryjnego;
3) badań i zabiegów zalecanych przez Lekarza
prowadzącego leczenie;
4) konsultacji lekarskich;
5) Kosztów leczenia związanego z ciążą i porodem (do zakończenia 32 tygodnia ciąży);
6) honorariów lekarskich;
7) dojazdu lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego po konsultacji z Centrum Operacyjnym;
8) zakupu przepisanych przez lekarza - płynów
infuzyjnych, lekarstw, środków opatrunkowych a także pomocniczych środków ortopedycznych takich jak: kule i laski do chodzenia,
temblak, szyny, gorsety, kołnierze, pasy stabilizujące;

14)

15)

naprawa protez (z wyłączeniem protez stomatologicznych), w tym również okularów - bezpośrednio po wystąpieniu wypadku
podczas pobytu za granicą, w przypadku gdy
ich uszkodzenie związane było z Nieszczęśliwym wypadkiem objętym odpowiedzialnością
UNIQA TU S.A. i jest potwierdzone dokumentacją lekarską;
transportu Ubezpieczonego z miejsca
Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego
wypadku do Szpitala;
transportu Ubezpieczonego z miejsca
Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego
wypadku do miejsca Leczenia ambulatoryjnego;
transportu Ubezpieczonego pomiędzy placówkami medycznymi - w przypadku, gdy
Szpital, w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, nie zapewnia odpowiedniej opieki, organizacja transportu zgodnie z pisemnymi zaleceniami Lekarza prowadzącego leczenie
po uzgodnieniu z Centrum Operacyjnym; koszt
transportu nie pomniejsza Sumy ubezpieczenia
Kosztów leczenia i pomocy assistance;
transportu do Szpitala na Terytorium RP lub
Kraju zamieszkania - Centrum Operacyjne
zapewnia organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do Szpitala lub miejsca zamieszkania na Terytorium RP lub Kraju
zamieszkania Ubezpieczonego, o ile wymaga
tego jego stan zdrowia, a uprzednio przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Transport odbywa się dostosowanym
do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem
transportu, po udzieleniu poszkodowanemu
niezbędnej pomocy medycznej, umożliwiającej
transport na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania Ubezpieczonego. O konieczności, możliwości i wyborze miejsca, do którego odbywa
się transport decyduje lekarz prowadzący leczenie, w porozumieniu z Centrum Operacyjnym.
Świadczenie realizowane jest do kwoty jaka
odpowiada zorganizowaniu przez Centrum
Operacyjne takiego transportu na Terytorium
RP lub Kraju zamieszkania (jednak nie więcej
niż do wysokości Sumy ubezpieczenia określonej na Koszty leczenia w Podróży zagranicznej)
a jego koszt nie pomniejsza Sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia. W przypadku zorganizowania transportu we własnym zakresie przez
Członków rodziny Ubezpieczonego lub Osoby
trzecie, Centrum Operacyjne może zrefundować poniesione koszty jednak do wysokości
kosztów, jakie poniosłoby Centrum Operacyjne
organizując transport Ubezpieczonego na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania Ubezpieczonego;
transport w obie strony Osoby bliskiej Ubezpieczonego - o ile pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego trwa powyżej 5 dni lub Ubezpieczony nie jest zdolny do samodzielnej podróży
do Kraju zamieszkania;
transportu zwłok Ubezpieczonego na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania - w przypadku
gdy Ubezpieczony zmarł w Podróży zagranicznej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku albo
Nagłego zachorowania, UNIQA TU S.A. w porozumieniu z rodziną Ubezpieczonego organizuje
wszelkie formalności oraz pokrywa koszty:
a) transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na Terytorium RP lub Kraju
zamieszkania Ubezpieczonego. Transport
zwłok świadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu takiego transportu
przez Centrum Operacyjne na Terytorium
RP lub Kraju zamieszkania; koszt transportu
zwłok pomniejsza Sumę ubezpieczenia
określoną dla zakresu Kosztów leczenia lub
b) pochówku za granicą, jednak do wysokości kosztów jakie poniosłoby Centrum Operacyjne organizując transport zwłok Ubezpieczonego na Terytorium RP lub Kraju
zamieszkania,
c) w przypadku kremacji zwłok w kraju wystąpienia
Zdarzenia
ubezpieczeniowego,
UNIQA TU S.A. pokrywa koszty kremacji
i koszty transportu prochów (urny) do miejsca pochówku na Terytorium RP lub Kraju
zamieszkania do wysokości kwot, jakie
zostałyby poniesione przez Centrum Operacyjne w przypadku transportu zwłok,
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5.
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d) zakupu metalowej trumny przewozowej
maksymalnie do limitu określonego dla tej
usługi. W przypadku ponoszenia kosztów
określonych w lit. a lub c wyboru sposobu
i środka transportu dokonuje Centrum Operacyjne, przy czym koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokości limitu
dla tej usługi. W przypadku zorganizowania
transportu przez Członków rodziny Ubezpieczonego albo Osoby trzecie we własnym
zakresie UNIQA TU S.A. zrefunduje poniesione koszty do wysokości kosztów, jakie
poniosłoby Centrum Operacyjne organizując przewóz zwłok Ubezpieczonego na
Terytorium RP lub Kraju zamieszkania.
W ramach natychmiastowej pomocy assistance
UNIQA TU S.A. pokrywa do wysokości Sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem limitów określonych
w Tabeli nr 4 następujące usługi i świadczenia
w rocznym Okresie ubezpieczenia w odniesieniu
do Ubezpieczonego:
1) koszty leczenia stomatologicznego - UNIQA
TU S.A. pokrywa koszty jednej wizyty stomatologicznej w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych wymagających udzielenia
natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistniałych w okresie Ochrony ubezpieczeniowej podczas Podróży zagranicznej;
2) koszty akcji ratowniczej (poszukiwanie
w górach i na morzu) - UNIQA TU S.A. pokrywa
koszty poszukiwania i ratownictwa Ubezpieczonego w górach lub na morzu przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze. Za poszukiwanie uznaje się okres od zgłoszenia zaginięcia
do odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej Ubezpieczonego. Za ratownictwo
uznaje się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższego Szpitala;
3) transport Ubezpieczonego z miejsca Nagłego
zachorowania/Nieszczęśliwego
wypadku
lub miejsca leczenia do następnego etapu
podróży, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego
po wystąpieniu Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, na podstawie pisemnej opinii Lekarza prowadzącego leczenie, nie
pozwala na jego dalszą samodzielną podróż;
4) transport osób podróżujących z Ubezpieczonym objętych Ochroną ubezpieczeniową organizacja i pokrycie kosztów transportu towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży lub
pobycie osób objętych Ochroną ubezpieczeniową, na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania
w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego
Ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem
że pierwotnie przewidziany środek transportu
nie może być wykorzystany;
5) całodobowy dyżur telefoniczny Centrum
Operacyjnego - uzyskanie przez Ubezpieczonego przez całą dobę informacji w języku polskim i angielskim;
6) informacje przed podróżą (usługa informacyjna) - usługa obejmującą informacje z zakresu:
a) przygotowania do podróży,
b) wiz, paszportów,
c) wymaganych szczepień podczas podróży
zagranicznych,
d) przepisów celnych,
e) kursów walut i podatków VAT,
f) danych kontaktowych placówek konsularnych i ambasad,
g) przepisów obowiązujących przy uprawianiu
następujących sportów: rekreacyjna jazda
na nartach lub snowboardzie, żeglarstwo,
sporty powietrzne, motorowe, narciarstwo
wodne, wspinaczka,
h) warunków
klimatyczno-przyrodniczych
w kraju do którego udaje się Ubezpieczony;
7) przekazanie informacji wskazanej osobie
lub instytucji (usługa informacyjna) - w razie
zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia niezależnego od Ubezpieczonego, które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu Podroży
zagranicznej Ubezpieczonego, Centrum Operacyjne na życzenie Ubezpieczonego przekaże
niezbędne informacje wskazanej instytucji lub
osobie. Ponadto na wniosek Ubezpieczonego,
Centrum Operacyjne dołoży starań w celu
zmiany rezerwacji hotelu, samochodu lub linii
lotniczej;
8) kontakt i telekonferencja z Osobą bliską
(usługa informacyjna) - w przypadku, gdy
Ubezpieczony w Podróży zagranicznej ulegnie Nieszczęśliwemu wypadkowi lub Nagłemu
zachorowaniu, Centrum Operacyjne może poin-

9)

10)

11)

12)

13)

formować Członków rodziny lub Osobę bliską
o stanie zdrowia Ubezpieczonego a także może
zorganizować telekonferencję Ubezpieczonego
z Członkiem rodziny lub Osobą bliską;
pomoc w przypadku utraty lub kradzieży
dokumentów, karty płatniczej (usługi informacyjne) - w przypadku utraty paszportu,
prawa jazdy, wizy wjazdowej lub biletu lotniczego Centrum Operacyjne udzieli informacji
oraz pomocy polegającej na przekazaniu informacji na temat dalszego postępowania, przekazaniu numerów telefonów do placówek konsularnych, oddziałów banków, policji itp., w celu
uzyskania duplikatów utraconych bądź skradzionych dokumentów;
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu
bagażu - w przypadku utraty lub błędnego skierowania przez przewoźnika bagażu podróżnego
Ubezpieczonego, Centrum Operacyjne poczyni
starania w celu odzyskania i przekazania Ubezpieczonemu utraconego bagażu, poprzez przekazanie danych teleadresowych do przewoźnika;
przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych
- w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych poniżej odpowiedzialność UNIQA TU S.A.
z tytułu Kosztów leczenia w Podróży zagranicznej może zostać przedłużona o nie więcej niż
24 godziny w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego opóźnia się z następujących przyczyn
losowych:
a) awaria środka transportu komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
b) zdarzenia losowe: pożar, huragan, powódź,
deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch lub upadek pojazdu powietrznego,
c) akcja ratownicza, prowadzona w związku
ze zdarzeniami losowymi wymienionymi
w ppkt. b powyżej,
d) odwołanie lub opóźnienie środka transportu publicznego, ze względu na złe
warunki atmosferyczne,
e) wypadek w komunikacji lądowej, wodnej
lub powietrznej.
W przypadku uzyskania przez Ubezpieczonego informacji o prawdopodobnym przedłużeniu się Podróży zagranicznej, Ubezpieczony
jest zobowiązany niezwłocznie (o ile posiada
taką możliwość) skontaktować się z Centrum
Operacyjnym. Warunkiem wypłaty świadczenia przez Centrum Operacyjne w okresie przedłużenia Ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych jest udokumentowanie przez
Ubezpieczonego zajścia w/w zdarzeń. W przypadku awarii środka komunikacji dokumentem
potwierdzającym jest rachunek za naprawę lub
holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii przez przewoźnika;
dodatkowe koszty dojazdu - w przypadku
jeżeli Ubezpieczony nie mógł odbyć zaplanowanej Podróży zagranicznej na skutek opóźnienia
przybycia do miejsca odjazdu lub odlotu samolotem w związku z:
a) opóźnionym przybyciem wykonawcy usługi
transportowej do miejsca odjazdu lub
odlotu na Terytorium RP, pod warunkiem,
że przewoźnik jadąc zgodnie z rozkładem
jazdy, mógł przybyć na lotnisko lub miejsce
rozpoczęcia dalszej części podróży w czasie
wymaganym przez warunki określone dla
dalszej podróży,
b) wypadkiem (kolizją) samochodu osobowego, którym Ubezpieczony podróżował do miejsca odjazdu lub odlotu samolotem, pod warunkiem rozpoczęcia podróży
tym samochodem w czasie, który pozwoliłby dotrzeć Ubezpieczonemu na miejsce odjazdu lub odlotu w czasie wymaganym przez warunki określone dla dalszej
podróży.
Usługa polega na organizacji zastępczego
środka lokomocji oraz pokryciu kosztów dojazdu
do miejsca docelowego samolotem klasy turystycznej lub koleją 2 klasy lub innym środkiem
transportu;
pomoc w przypadku opóźnienia lotu w przypadku opóźnienia lotu rejsowego w trakcie Podróży zagranicznej (z wyłączeniem Terytorium RP lub Kraju zamieszkania Ubezpieczonego) co najmniej o 6 godzin w stosunku
do czasu odlotu planowanego w rozkładzie
lotów, na który Ubezpieczony posiada ważny
bilet, Centrum Operacyjne zwraca poniesione
przez Ubezpieczonego wydatki na zakup artykułów pierwszej potrzeby. Ponadto Centrum Ope-

racyjne udziela informacji o wolnych miejscach
hotelowych znajdujących się w pobliżu lotniska,
na którym znajduje się Ubezpieczony;
14) w odniesieniu do bagażu podróżnego:
a) przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż
podróżny, tj. rzeczy będące własnością
Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu (np. wypożyczone przez Ubezpieczonego) i służące do jego użytku zwyczajowo
zabierane w podróż zagraniczną, za które
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
b) za bagaż podróżny uważa się: walizy, nesesery, torby, plecaki, odzież obuwie, kosmetyki, leki,
c) bagaż podróżny objęty jest Ochroną ubezpieczeniową, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:
i. znajduje się pod opieką Ubezpieczonego,
ii. został powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentów
przewozowych,
iii. został oddany za pokwitowaniem
do przechowalni bagażu,
iv. został zamknięty w indywidualnym
pomieszczeniu bagażowym na dworcu,
lotnisku lub w hotelu,
v. jest
zostawiony
w
zamkniętym
pomieszczeniu
zajmowanym
przez
Ubezpieczonego
w miejscu tymczasowego zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu);
vi. został zamknięty w kabinie przyczepy,
kabinie jednostki pływającej (posiadającej stały dach oraz zamkniętej odpowiednio na zamek zabezpieczający),
bagażniku samochodu lub w zainstalowanym bagażniku samochodowym
(zamykanym na zamek mechaniczny
bądź elektroniczny);
vii. podczas przewozu, o ile w jego trakcie
pozostaje on niewidoczny z zewnątrz
pojazdu z zastrzeżeniem, że podczas
postoju pojazdu, w którym znajduje
się ubezpieczone mienie, spełnione
są następujące warunki:
a. bagaż jest przechowywany w zamkniętym bagażniku,
b. każde drzwi pojazdu są zamknięte
na klucz (w tym zamek centralny),
c. system alarmowy jest włączony
w pojeździe,
d. w porze nocnej (w godz. 22:00 6:00) pojazd znajduje się na parkingu strzeżonym lub w Garażu
zamkniętym co najmniej na jeden
zamek
wielozastawkowy
lub
kłódkę wielozastawkową.
viii. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty bagażu podróżnego, które nastąpiło w Okresie
ubezpieczenia podczas Podróży zagranicznej w przypadku:
a. zaginięcia bagażu w związku
z potwierdzonym zaświadczeniem
lekarskim Nieszczęśliwym wypadkiem lub Nagłym zachorowaniem
Ubezpieczonego, w wyniku którego Ubezpieczony był pozbawiony możliwości sprawowania
pieczy nad bagażem,
b. zaginięcia bagażu powierzonego
do przewozu na postawie listu
przewozowego potwierdzonego
przez przewoźnika zawodowego,
c. zaginięcia bagażu, który został
oddany do przechowalni za pokwitowaniem,
d. kradzieży z włamaniem lub
rabunku, o których niezwłocznie
powiadomiono policję,
e. uszkodzenia lub zniszczenia waliz,
toreb, neseserów, plecaków oraz
podobnych przedmiotów wyłącznie na skutek udokumentowanej kradzieży części lub całej ich
zawartości,
f. opóźnienie bagażu - zakup niezbędnych artykułów pierwszej
potrzeby na własny użytek (odzież,
przybory toaletowe) w przypadku opóźnienia dostawy bagażu
do miejsca pobytu Ubezpieczonego poza Terytorium RP lub
Kraju zamieszkania o co najmniej
8 godzin, o ile bagaż został powierzony przewoźnikowi za pokwitowaniem.

20) wskutek brania udziału w Bójkach, z wyjątkiem
działania w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
§ 30
1.

2.

UNIQA TU S.A. nie odpowiada za zdarzenia, które
miały miejsce:
1) przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia poza
okresem ubezpieczenia oraz na Terytorium RP
oraz/lub Kraju zamieszkania;
2) w Podróży zagranicznej trwającej powyżej
60 dni (maksymalna łączna ilość dni w jednej
lub wielu Podróżach zagranicznych w rocznym
okresie Ochrony ubezpieczeniowej nie może
przekroczyć 60 dni). Ochrona ubezpieczeniowa
ustaje z upływem 60 dnia Podróży zagranicznej.
Z Ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty
dotyczące Zdarzeń ubezpieczeniowych, które
powstały:
1) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego w przypadku, gdy miało to wpływ
na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego, chyba,
że zapłata świadczenia z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności;
2) z winy umyślnej Osób bliskich, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez Osoby trzecie
w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego
Ochroną ubezpieczeniową;
4) wskutek wszelkiego rodzaju strat pośrednich
w postaci kar umownych, utraconych korzyści;
5) wskutek wojny (w tym wojny domowej), zamieszek, Aktów terrorystycznych, rozruchów,
powstań, rewolucji, strajku, demonstracji, sabotażu, przejęcia władzy przez siły militarne,
napaści zbrojnej, zamachu stanu, akcji zbrojnej
przeciwko władzy państwowej;
6) wskutek chorób i wypadków wynikających
z epidemii, pandemii, zanieczyszczeń oraz skażeń;
7) wskutek samookaleczenia Ubezpieczonego
lub okaleczenia na własną prośbę, w związku
z popełnieniem lub próbą popełnienia przez
Ubezpieczonego samobójstwa niezależnie
od stanu poczytalności Ubezpieczonego;
8) wskutek popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
9) wskutek działania wbrew miejscowemu prawu
i zakazom władz lokalnych;
10) wskutek upadłości finansowej lub niedotrzymania zobowiązań przez przewoźnika, biuro
podróży lub dostawcę noclegów;
11) wskutek dodatkowych kosztów lub opłat związanych z błędną lub pomyłkową rezerwacją
podróży lub nieotrzymania wizy lub paszportu;
12) w stosunku do których Ministerstwo Spraw
Zagranicznych lub Światowa Organizacja Zdrowia wydało rekomendację odradzającą podróże
ludności, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
13) wskutek:
a) oddziaływania promieniowania jonizującego lub skażenia, promieniowania radioaktywnego z innych odpadów radioaktywnych powstałych w procesie spalania paliwa
nuklearnego,
b) oddziaływania radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych
właściwości
wybuchowego
układu nuklearnego lub jego podzespołu,
14) wskutek uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych z wyjątkiem Amatorskiego uprawiania
sportów;
15) wskutek uprawiania sportów wyczynowych;
16) wskutek udziału w ćwiczeniach wykonywanych
pod kontrolą władz wojskowych;
17) wskutek działania substancji i związków biologicznych lub chemicznych i im podobnych,
użytych w celu zranienia lub uśmiercenia istot
ludzkich albo w celu szerzenia paniki wśród ludności;
18) wskutek zaburzeń psychicznych lub zaburzeń
zachowania w rozumieniu Międzynarodowej
Statystycznej klasyfikacji chorób i problemów
zdrowotnych ICD-10, o ile miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
19) wskutek spożycia alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba, że nie miało
to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;

3.

Niezależnie od wyłączeń określonych powyżej
odpowiedzialność UNIQA TU S.A. nie obejmuje
Kosztów leczenia i usług assistance:
1) przekraczających zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót lub transport do miejsca
zamieszkania lub placówki medycznej na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania Ubezpieczonego;
2) jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez
Ubezpieczonego Podroży zagranicznej lub gdy
przed wyjazdem za granicę istniały wskazania
do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warunkach Szpitalnych,
o ile nie miało to bezpośredniego związku ze
Zdarzeniem ubezpieczeniowym;
3) związanych z leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych lub ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapią, helioterapią, zabiegami ze wskazań estetycznych,
operacjami z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i kosmetyki oraz ich
następstw a także Kosztów leczenia związanych
z medycyną niekonwencjonalną;
4) powstałych w związku z leczeniem chorób, których leczenie za granicą było jedynym lub jednym z powodów wyjazdu;
5) powstałych w związku z wykonywaniem pracy
przez Ubezpieczonego;
6) związanych z leczeniem stomatologicznym (nie
dotyczy ostrych stanów zapalnych), wykonaniem i naprawą protez zębowych oraz Kosztów leczenia wykraczających poza niezbędną
pomoc stomatologiczną, mającą na celu zlikwidowanie źródła bólu;
7) związanych z zakupem protez, aparatów słuchowych, okularów oraz środków pomocniczych - z wyjątkiem naprawy okularów;
8) związanych z wydatkami na specjalne odżywianie, nawet jeżeli zostało zalecone przez lekarza;
9) niebędących następstwem Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku lub wynikające z zachorowań albo następstw Nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza
Okresem ubezpieczenia;
10) wynikających z niezastosowania się do zaleceń
Lekarza prowadzącego leczenie i lekarzy Centrum Operacyjnego;
11) gdy zdaniem Lekarza prowadzącego moment
rozpoczęcia leczenia może być odłożony
do chwili powrotu Ubezpieczonego na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania Ubezpieczonego;
12) powstałych na Terytorium RP i/lub Kraju
zamieszkania Ubezpieczonego;
13) zbędnych do zdiagnozowania albo leczenia
choroby, związanych z badaniami kontrolnymi
i szczepieniami profilaktycznymi;
14) powstałych na skutek chorób, które były przyczyną Hospitalizacji Ubezpieczonego w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia
Umowy Ubezpieczenia;
15) powstałych wskutek chorób przewlekłych zdiagnozowanych lub leczonych przed wyjazdem,
choćby nagłe zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej pojawiło się podczas Podróży
zagranicznej;
16) powstałych na skutek chorób przenoszonych
drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV;
17) wynikających z niepoddania się szczepieniom
albo innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane takie zabiegi;
18) związanych z przerywaniem ciąży, o ile nie
zostało ono wykonane w celu ratowania życia
albo zdrowia Ubezpieczonego, i którego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo
państwa, na Terytorium którego zabieg jest
dokonany;
19) związanych ze sztucznym zapłodnieniem albo
leczeniem bezpłodności, a także związane
z zakupem środków antykoncepcyjnych;
20) związanych z leczeniem we własnym zakresie
albo leczeniem przez lekarza będącego Członkiem rodziny Ubezpieczonego;
21) w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego
pojazdu bez wymaganych uprawnień, prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli miało to wpływ na zajście
Zdarzenia ubezpieczeniowego;

22) powstałe na skutek uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju
jazd próbnych i testowych oraz uczestniczenia
w zakładach lub konkursach.
4.

Niezależnie od wyłączeń określonych powyżej
- UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności
za opóźnienia w dostarczeniu bagażu lub zagubienia/kradzieży bagażu, który nie został powierzony
przewoźnikowi za pokwitowaniem a ponadto będącego skutkiem:
1) konfiskaty bagażu i/lub rzeczy osobistych przez
władze celne lub jakiekolwiek władze rządowe;
2) opóźnienia spowodowanego strajkiem lub akcją
pracowniczą, które rozszerzyły się lub zostały
ogłoszone przed rozpoczęciem Podróży zagranicznej;
3) opóźnienia
spowodowanego
wycofaniem
samolotu ze służby przez władze lotnictwa
cywilnego, o czym powiadomiono przed rozpoczęciem Podróży zagranicznej;
4) utraty bagażu pozostawionego bez opieki;
5) utratę bagażu podczas lotów czarterowych.

5.

Dodatkowo w przypadku opóźnienia lotu UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie poniósł Ubezpieczony w związku
z niezrealizowaniem w terminie wyjazdu oraz
za koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w związku z opóźnieniem zagranicznego lotu rejsowego, do których pokrycia zobowiązany jest zawodowy przewoźnik lotniczy na mocy obowiązującego
prawa.

Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego
§ 31
1.

W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia Kosztów
leczenia oraz pomocy assistance w Podróży zagranicznej:
1) Ubezpieczony lub osoba występująca w jego
imieniu zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie zgłosić telefonicznie pod numer telefonu (22) 522 29 33 lub (22) 232 29 33 prośbę
o pomoc do Centrum Operacyjnego podając
następujące informacje:
a) imię i nazwisko, PESEL lub numer dowodu
osobistego lub numer paszportu Ubezpieczonego lub w przypadku cudzoziemca
numer innego dokumentu podanego przy
zawarciu ubezpieczenia,
b) dokładnie wyjaśnić operatorowi Centrum
Operacyjnego okoliczności, w których znajduje się Ubezpieczony,
c) określić rodzaj pomocy, której potrzebuje,
d) podać numer telefonu, pod którym Centrum Operacyjne może skontaktować się
z Ubezpieczonym lub osobą występująca
w jego imieniu,
e) umożliwić lekarzom Centrum Operacyjnego dostęp do wszystkich niezbędnych
informacji medycznych,
f) umożliwić operatorom Centrum Operacyjnego dostęp do informacji w zakresie niezbędnym do świadczenia pomocy medycznej w związku z zaistniałym Zdarzeniem
ubezpieczeniowym;
2) warunkiem rozpatrywania roszczenia przez
UNIQA TU S.A. jest:
a) stosowanie się przez Ubezpieczonego albo
osobę występującą w jego imieniu do zaleceń Centrum Operacyjnego, udzielając
wszystkich niezbędnych informacji i pełnomocnictw,
b) umożliwienie Centrum Operacyjnemu
dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, zasadności i wysokości
roszczenia oraz udzielenia pomocy i wyjaśnień.

2.

Jeżeli Ubezpieczony albo osoba występująca w jego
imieniu nie skontaktowali się uprzednio z Centrum
Operacyjnym w celu uzyskania gwarancji pokrycia
albo zwrotu kosztów z przyczyn od siebie niezależnych, zobowiązani są powiadomić Centrum Operacyjne o powstałych kosztach niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.
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3.

Jeżeli Ubezpieczony albo osoba występująca
w jego imieniu z powodów od siebie niezależnych
nie dopełnili obowiązku, o którym mowa w ust. 2
i Ubezpieczony poniósł wydatki, albo gdy uzyskał
zgodę Centrum Operacyjnego na refundację poniesionych kosztów po powrocie na Terytorium RP albo
Kraju zamieszkania Ubezpieczonego, to zobowiązani są zgłosić roszczenie z Umowy Ubezpieczenia
w formie pisemnej niezwłocznie po powrocie
na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania do Centrum Operacyjnego lub UNIQA TU S.A.

4.

Zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia
z tytułu ubezpieczenia Kosztów leczenia oraz
pomocy assistance powinno zawierać:
1) numer rachunku bankowego;
2) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia;
3) kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącej szkody zawierającej dokładną diagnozę oraz
zalecone leczenie;
4) faktury, rachunki, dowody wpłaty lub ich kopie
lub duplikaty lub inne dokumenty, które umożliwią UNIQA TU S.A. określenie łącznych Kosztów
leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego.

5.
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Dodatkowo Ubezpieczony zobowiązany jest w przypadku:
1) opóźnienia lotu:
a) skontaktować się z zawodowym przewoźnikiem i uzyskać od niego pisemne potwierdzenie opóźnienia lotu zawierające: nr lotu,
planowany zgodnie z rozkładem termin
odlotu, datę oraz godzinę dokonania zgłoszenia przez Ubezpieczonego,
b) uzyskać od zawodowego przewoźnika
pisemną informację, jakie koszty poniesione
przez Ubezpieczonego w związku z opóźnieniem lotu pokrywane są przez przewoźnika,
c) zgromadzić wszelkie rachunki i dowody
ich zapłaty lub inne dokumenty związane
z wydatkami poniesionymi w wyniku opóźnienia lotu, których nie pokrywa zawodowy
przewoźnik i które będą mogły stanowić
podstawę do wypłaty świadczenia;
2) utraty bagażu:
a) zawiadomić policję o każdym wypadku kradzieży z włamaniem, rabunku albo zaginięcia przedmiotów objętych Ochroną ubezpieczeniową i uzyskać potwierdzenie tego
faktu (kopia protokołu lub inny dokument)
z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość), z podaniem ich wartości;
b) zawiadomić przewoźnika albo kierownictwo miejsca zakwaterowania o każdym wystąpieniu szkody, która powstała
w publicznym środku komunikacji lub
w miejscu zakwaterowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zaistnienia
szkody od osoby czy firmy odpowiedzialnej
za przechowywanie albo uszkodzenie
bagażu, z wyszczególnieniem utraconych
przedmiotów (rodzaj, ilość) z podaniem ich
wartości;
c) w miarę możliwości zebrać, zabezpieczyć
i udostępnić UNIQA TU S.A. dowody ustalające okoliczności zdarzenia;
d) zabezpieczyć do czasu zakończenia sprawy
rzeczy zniszczone albo uszkodzone w celu
umożliwienia dokonania ich oględzin przez
UNIQA TU S.A. lub policję do czasu zakończenia sprawy;
e) niezwłocznie po powrocie na Terytorium
RP albo Kraju zamieszkania Ubezpieczonego przesłać do UNIQA TU S.A. następujące dokumenty poświadczające:
i. szczegółowy opis okoliczności zaistnienia szkody (datę, miejsce, opis szkody
i działań, jakie Ubezpieczony podjął po
zajściu zdarzenia),
ii. spis uszkodzonych albo utraconych
przedmiotów sporządzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony przez
odpowiednie władze albo osobę lub
firmę odpowiedzialną za przechowywanie, przewóz bagażu,
iii. dokumentację potwierdzającą utratę,
zniszczenie albo uszkodzenie bagażu,
iv. dokumentację lekarską potwierdzając Nieszczęśliwy wypadek lub Nagłe
zachorowanie w wyniku którego Ubez-

3)

pieczony był pozbawiony możliwości
sprawowania pieczy nad bagażem,
v. potwierdzenie złożenia zawiadomienia
do odpowiednich władz,
vi. bilety albo kwity bagażowe,
vii. rachunki za naprawę uszkodzonego
bagażu podróżnego lub uszkodzonych przedmiotów znajdujących się
w bagażu podróżnym i dowody ich
zapłaty,
viii. dla przedmiotów zniszczonych, uszkodzonych, skradzionych lub utraconych
o wartości powyżej 100 PLN - dowody
ich zakupu a w razie ich braku inny
dokument poświadczający wartość
zakupu,
dodatkowych kosztów dojazdu, dostarczyć dokumenty poświadczające:
a) niewykorzystany bilet do miejsca wypoczynku,
b) potwierdzenie wykonawcy usługi transportowej odpowiedzialnego za terminowy
transport, określające przyczynę opóźnienia, które spowodowało dodatkowe koszty
dojazdu,
c) potwierdzenie z policji o zaistnieniu
wypadku/ kolizji samochodu osobowego,
którym podróżował Ubezpieczony,
d) inne dokumenty potwierdzające wystąpienia zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową.

D. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Definicje dodatkowe
§ 32
Dodatkowo oprócz definicji określonych w § 2 w przypadku ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków Dzieci w placówkach oświatowych przez użyte
w niniejszych OWU określenia rozumie się:
1) Broń - przedmioty uznawane za broń zgodnie
z Ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
2) Choroba - proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu zagrażający życiu lub
zdrowiu Ubezpieczonego wymagający pomocy
medycznej (np. zawodowa, zakaźna, pasożytnicza,
tropikalna, zatrucia, zaburzenia psychiczne itp.);
3) Epilepsja/padaczka - choroba rozpoznana przez
specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD - 10 jako kod G40-G40.9;
4) Ekspedycja - zorganizowana wyprawa mająca
na celu zrealizowanie wytyczonych działań o charakterze sportowym lub naukowym, w tym również
wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
5) Koszty leczenia na Terytorium RP - niezbędne
z medycznego punktu widzenia koszty:
a) pobytu w Szpitalu,
b) badań, zabiegów ambulatoryjnych, operacji,
rehabilitacji,
c) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
d) zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
e) naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
f) transportu
medycznego
Ubezpieczonego
do Szpitala, ambulatorium itp. oraz ze Szpitala,
ambulatorium itp. do domu;
6) Klasa sportowa - wybrana klasa, w ramach której
placówka oświatowa prowadzi szkolenia i zajęcia
sportowe;
7) Klub sportowy - jednostka organizacyjna realizująca
cele i zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
posiadająca osobowość prawną. Klub sportowy
może przybierać formę: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskiego klubu sportowego, sportowej spółki akcyjnej lub każdej innej
jednostki organizacyjnej przewidzianej prawem
działalności sportowej;
8) Leczenie ambulatoryjne - leczenie, podczas którego Ubezpieczony przebywa w Szpitalu lub w placówce ambulatoryjnej przez okres poniżej 24 godzin;
9) Niezdolność do nauki - niemożność uczestniczenia
we wszystkich zajęciach szkolnych (dotyczy jedynie
roku szkolnego);

10) Niezdolność do pracy - niemożność wykonywania
jakiejkolwiek pracy zarobkowej;
11) Pobyt w Szpitalu - trwający nieprzerwanie, dłużej
niż 24 godziny, pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu,
w trakcie którego Ubezpieczony poddał się leczeniu
skutków Nieszczęśliwego wypadku;
12) Placówka oświatowa - publiczna i niepubliczna jednostka organizacyjna realizująca zadania z zakresu
kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi;
13) Przeszkolenie zawodowe - przekwalifikowanie
zawodowe Ubezpieczonego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
Konieczność przekwalifikowania wynika wyłącznie
z następstw Nieszczęśliwego wypadku zaistniałego
w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej;
14) Rodzic - osoba sprawująca władzę rodzicielską nad
małoletnim;
15) Sepsa/posocznica - zakażenie krwi wywołane przez
bakterie lub inne drobnoustroje; grzyby lub wirusy;
16) Sport rekreacyjny - uprawianie sportu, które nie
jest podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, ani
w celach zarobkowych, a jedynie dla wypoczynku
lub odnowy sił psychofizycznych oraz niezwiązane
z uczestnictwem w wyczynowych zawodach i konkursach sportowych, oficjalnych treningach do tych
imprez lub w wyprawach i podróżach odbywanych
w ramach Ekspedycji i survivalu. Za sport rekreacyjny
rozumie się również treningi i zajęcia sportowe
w ramach szkolnych i przyszkolnych klubów sportowych oraz uczestnictwo dzieci w zawodach międzyszkolnych, o ile placówka oświatowa nie jest placówką o profilu sportowym;
17) Sport wyczynowy - forma działalności człowieka,
podejmowana dobrowolnie, w drodze rywalizacji,
dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych,
w tym również uprawianie dyscyplin sportowych
w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestnictwie
w treningach i zawodach sportowych;
18) Środki pomocnicze - wszelkie środki niezbędne dla
wspomagania procesu leczniczego prowadzonego
w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem, przepisane
przez lekarza;
19) Trwałe inwalidztwo - powstałe w wyniku Nieszczęśliwego wypadku trwałe uszkodzenie ciała Ubezpieczonego, polegające na całkowitej lub częściowej
fizycznej utracie narządu lub trwałej utracie władzy
nad narządem;
20) Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy,
powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia powstałe w następstwie Nieszczęśliwego
wypadku; Trwały uszczerbek obejmuje wyłącznie przypadki umieszczone w Tabeli procentowego
uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia, stosowanej przy ustalaniu procentowej wysokości Trwałego uszczerbku
na zdrowiu co do skutków zdarzeń objętych umową;
21) Udar mózgu - udar niedokrwienny mózgu, udar
krwotoczny mózgu - stan, w którym część mózgu
obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew;
22) Zawał serca - stan, w którym postępujący proces
miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje
tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 33
1.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa Nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące Trwały
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego,
które wydarzyły się na Terytorium RP i poza jej granicami w Okresie ubezpieczenia.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez całą
dobę.

Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
§ 34
Sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności
w zależności od ubezpieczonego ryzyka określa Tabela
nr 5 poniżej:

8)

podczas uczestnictwa Ubezpieczonego w ekspedycjach, gdy miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
9) podczas uprawiania przez Ubezpieczonego
sportu w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych, gdy miało to wpływ na zajście
Zdarzenia ubezpieczeniowego;
10) w związku z rekreacyjnym uprawianiem następujących dyscyplin sportu: spadochroniarstwo,
szybownictwo, paralotniarstwo, pilotowanie
samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie
poza wyznaczonymi trasami, sporty, w których
wykorzystywane są pojazdy poruszające się
po śniegu lub lodzie, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich, gdy miało to wpływ na zajście
Zdarzenia ubezpieczeniowego;
11) na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, Aktów
terrorystycznych, działania energii jądrowej,
gdy miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
12) powstałych wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju Bronią oraz udziału w polowaniach, gdy miało to wpływ na zajście Zdarzenia
ubezpieczeniowego.

Tabela nr 5 - Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków Dzieci w placówkach oświatowych
Zakres ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Limity odpowiedzialności

Trwały uszczerbek na zdrowiu

1%
Sumy ubezpieczenia
za każdy 1% Trwałego uszczerbku
na zdrowiu

Śmierć będąca
następstwem
Nieszczęśliwego
wypadku

100%
Sumy ubezpieczenia

Zachorowanie
na sepsę (posocznicę) meningokokową lub pneumokokową

10%
Sumy ubezpieczenia

Śmierć w wyniku
samobójstwa

10%
Sumy ubezpieczenia

Pogryzienie przez
psa, które skutkuje co najmniej
10%
10 000 PLN
jedną pełną dobą
Sumy ubezpieczenia
pobytu w Szpitalu

2.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych
w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem objętym Ochroną ubezpieczeniową;
2) chorób, z wyjątkiem zachorowań objętych
Ochroną ubezpieczeniową;
3) uszczerbku na zdrowiu nie mającego trwałego
charakteru.

Przeszkolenie
zawodowe
Ubezpieczonego,
którego
niepełnosprawność została
potwierdzona
orzeczeniem,

5%
Sumy ubezpieczenia,
(o ile stan ten jest
spowodowany Nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał
w okresie Ochrony
ubezpieczeniowej)

Ustalenie wysokości świadczenia

1.

Uszczerbek
spowodowany
Zawałem serca,
Udarem mózgu
u Ubezpieczonego do 25 roku
życia

1) 1% Sumy ubezpieczenia za każdy
1%
Trwałego
uszczerbku na zdrowiu;
2) 100% Sumy ubezpieczenia za zgon
będący
następstwem
Zawału
serce, Udaru mózgu

W przypadku ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków Dzieci w placówkach oświatowych wysokość świadczenia ustala się na podstawie dostarczonych dokumentów dotyczących stanu
zdrowia Ubezpieczonego oraz wyników badań.

2.

UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji
dokumentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów. W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji medycznej przedstawionej przez Ubezpieczonego, Ubezpieczony zobowiązany jest poddać
się dodatkowym badaniom medycznym, badaniu
przez wskazanych przez UNIQA TU S.A. lekarzy, niezbędnych do ustalenia zasadności zgłoszonych roszczeń na zlecenie i koszt UNIQA TU S.A.

3.

Ustalanie wysokości Trwałego uszczerbku na
zdrowiu dokonywane jest przez UNIQA TU S.A.
w oparciu o „Tabelę oceny procentowej Trwałego
uszczerbku na zdrowiu UNIQA TU S.A. i UNIQA
TU na Życie S.A.” będącą Załącznikiem nr 1
do niniejszych OWU.

4.

Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń
w ramach zawartej Umowy Ubezpieczenia ustala
się na podstawie adekwatnego związku przyczynowego między Nieszczęśliwym wypadkiem a jego
skutkiem.

5.

Jeżeli następstwem Nieszczęśliwego wypadku jest
uszkodzenie więcej niż jednej kończyny, narządu lub
układu, UNIQA TU S.A. ustala stopień uszczerbku
na zdrowiu. Ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu jest sumą procentów (stopni uszczerbku) przewidzianych w tabeli dla poszczególnych uszkodzeń.
Ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu nie może
przekroczyć 100%.

danego organu, narządu, układu po wypadku ubezpieczeniowym a stopniem (procentem) Trwałego
uszczerbku na zdrowiu istniejącym bezpośrednio
przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego.
8.

Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu
następstw Nieszczęśliwych wypadków, a następnie zmarł na skutek tego samego Nieszczęśliwego
wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca
się osobie uprawnionej w wysokości różnicy między świadczeniem z tytułu śmierci a wypłaconym
Ubezpieczonemu świadczeniem z tytułu Trwałego
uszczerbku na zdrowiu.

9.

Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu,
z tym, że jeżeli Dziecko objęte ochroną jest pełnoletnie, świadczenie wypłacane jest Dziecku.

10. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem świadczenia, a zgon nie był następstwem Nieszczęśliwego
wypadku objętego Ochroną ubezpieczeniową, ustalone przed śmiercią świadczenie wypłaca się Uposażonym.
11. Świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest Ubezpieczonemu.
Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Uposażonego w przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego
§ 37
1.

§ 36

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
§ 35
1.

UNIQA TU S.A. nie odpowiada za następstwa Nieszczęśliwych wypadków powstałych:
1) w wyniku działań umyślnych Ubezpieczonego;
2) w wyniku działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków,
lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia
czynu lub kierowania swoim postępowaniem,
o ile zażycie którejkolwiek z wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej
rozmiar;
3) podczas obsługiwania przez Ubezpieczonego
maszyn, urządzeń i narzędzi bez wymaganych przepisami prawa uprawnień, o ile miało
to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego i nie miało związku z nauką;
4) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego
pojazdu i maszyn samobieżnych:
a) bez wymaganych prawem uprawnień
do kierowania pojazdem/ maszyną,
b) bez ważnego badania technicznego, o ile
miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
5) na skutek poddania Ubezpieczonego leczeniu oraz zabiegom leczniczym, chyba że dotyczą one leczenia bezpośrednich następstw Nieszczęśliwego wypadku, gdy miało to wpływ
na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
6) w wyniku napadów drgawek epileptycznych
i innych rodzajów drgawek bez względu
na przyczynę je wywołującą, gdy miało
to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
7) w wyniku udziału Ubezpieczonego w Bójkach
gdy miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;

6.

Jeżeli następstwem Nieszczęśliwego wypadku jest
wielomiejscowe uszkodzenie kończyny, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu określa się jako sumę
procentów przewidzianych dla poszczególnych
rodzajów uszkodzeń. Tak ustalony ogólny stopień
uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć stopnia (procentu) Trwałego uszczerbku na zdrowiu
przewidzianego w przypadku utraty całej kończyn.

7.

W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu,
układu, których funkcje przed wypadkiem ubezpieczeniowym były już upośledzone wskutek choroby,
urazu lub Nieszczęśliwego wypadku stopień (procent) Trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się
jako różnicę między stopniem (procentem) Trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonym dla stanu

W przypadku ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków Dzieci w placówkach oświatowych
Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń
lekarskich
2) powiadomić UNIQA TU S.A. niezwłocznie
o Nieszczęśliwym wypadku, nie później jednak
niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym wypadek
objęty Ochroną ubezpieczeniową miał miejsce lub od dnia, w którym ustały przeszkody
(przyczyny) uniemożliwiające powiadomienie
UNIQA TU S.A.;
3) umożliwić UNIQA TU SA uzyskanie informacji odnoszących się do okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, w szczególności u lekarzy
i zakładów opieki zdrowotnej, którzy sprawowali nad Ubezpieczonym opiekę zarówno przed
i po wypadku objętym Ochroną ubezpieczeniową;
4) przedstawić UNIQA TU S.A. dokumentację
medyczną stwierdzającą rozpoznanie (diagnozę
lekarską) uzasadniające konieczność udzielenia
niezwłocznej pomocy lekarskiej, hospitalizacji
lub przepisania określonych leków;
5) udzielić pomocy i wyjaśnień oraz umożliwić
UNIQA TU S.A. dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności wypadku, zasadności i wysokości roszczenia;
6) poddać się, na zlecenie UNIQA TU S.A. badaniu
przez lekarza wskazanego przez UNIQA TU S.A.;
7) oraz dodatkowo w przypadku śmierci Ubezpieczonego dostarczyć w formie kserokopii dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, a w szczególności:
a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego,
b) statystyczną kartę zgonu lub inną dokumentacje lekarską niezbędną do ustalenia
przyczyny zgonu,
c) dokument tożsamości Ubezpieczonego/
Uposażonego do wglądu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - WSPÓLNE
Roszczenia regresowe
§ 38
1.

UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli Ubezpieczony,
bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie się praw albo
ograniczy prawa przysługujące mu w stosunku do
osób odpowiedzialnych za szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania UNIQA TU S.A.
może żądać zwrotu całości lub części wypłaconego
odszkodowania.

2.

Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć UNIQA
TU S.A. wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia przez UNIQA TU S.A. praw określonych
w ust. 1.
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postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo
do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego
do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez
UNIQA TU S.A. usługami.

Skargi i zażalenia
§ 39
1.

2.

Ubezpieczonemu/Ubezpieczającemu/Uposażo nego przysługuje prawo do zgłaszania UNIQA
TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć
skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od daty jej wpływu do UNIQA
TU S.A. informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego.

5.

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez
UNIQA TU S.A. usługami jest Rzecznik Finansowy
(szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/ ).

Postanowienia końcowe

1.

W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w Umowie Ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych
OWU.

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uposażonemu z Umowy Ubezpieczenia będącemu osobą
fizyczną, przysługuje prawo do zgłaszania UNIQA
TU S.A. reklamacji w formie wskazanej w „Informacji dotyczącej procedury składania i rozpatrywania reklamacji” w związku ze świadczonymi przez
UNIQA TU S.A. usługami.

2.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWU muszą być
pod rygorem nieważności wymienione w Polisie lub
innym dokumencie ubezpieczenia.

3.

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające
związek z Umową Ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej.

UNIQA TU S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych
przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Ubezpieczający/
Ubezpieczony/Uposażony z Umowy Ubezpieczenia zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia
odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty
wpływu reklamacji.

4.

Za zgodą UNIQA TU S.A. i odpowiednio Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, oświadczenia woli mogą
być składane w innej formie niż pisemna.

5.

Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia przedawniają
się z upływem lat trzech. Przez zgłoszenie do UNIQA
TU S.A. roszczenia lub przez zgłoszenie Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem
bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie
ulega przerwaniu i rozpoczyna się na nowo od dnia
otrzymania na piśmie oświadczenia UNIQA TU S.A.
o przyznaniu lub odmowie odszkodowania/świadczenia.

3.

UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub
za pomocą innego trwałego nośnika informacji,
albo, o ile Ubezpieczający/Ubezpieczony/ Uposażony z Umowy Ubezpieczenia złożył taki wniosek
pocztą elektroniczną.

6.

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, Uposażonego.

7.
4.

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uposażonemu z Umowy Ubezpieczenia po wyczerpaniu

Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla

§ 40

2.
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8.

Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
nie stanowią inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.

Niniejsze Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Wygodna Ochrona” wraz z Wykazem informacji zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. i mają zastosowanie
do Umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia 3 lipca
2017 r. i zamieszczone są na stronie internetowej
www.uniqa.pl

§ 41

Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

1.

miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego
lub spadkobiercy Uposażonego.

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji - osób fizycznych
Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA
TU S.A. usługami może być złożona przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego będącego
osobą fizyczną:
•

w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.
pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
reklamacje@uniqa.pl;

•

w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA
TU S.A. obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Departament Centrum Klienta Zespół Obsługi Reklamacji

•

ustnie - telefonicznie CONTACT CENTER UNIQA
pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów
stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla telefonów komórkowych), w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty
w godzinach 8.00-16.00) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce UNIQA
TU S.A. obsługującej Klientów.

ZAKRES UBEZPIECZENIA W ROCZNYM OKRESIE UBEZPIECZENIA - PODSUMOWANIE
BUDYNEK LUB LOKAL MIESZKALNY
(na Terytorium RP)
Limity odpowiedzialności
(na poszczególne przedmioty
ubezpieczenia)

Suma ubezpieczenia
(SU)

Przedmiot ubezpieczenia

Stałe elementy Budynku lub Lokalu mieszkalnego

Wartość wypłaty odszkodowania
do 20 lat od powstania Budynku/
Lokalu mieszkalnegoWartość nowa

15 000 PLN
do wysokości SU

Zewnętrzne elementy Budynku/Lokalu mieszkalnego/
ogrodzenia

2 000 PLN

Garaż

10 000 PLN

Ruchomości domowe

Wartość rzeczywista

gotówka i inne środki płatnicze

do 5% SU

wyroby ze srebra, złota nie będące środkami płatniczymi

do 5% SU

broń myśliwska

powyżej 20 lat od powstania
Budynku/Lokalu mieszkalnegoWartość rzeczywista

Wartość nominalna

do 5% SU

7 000 PLN

Wartość nowa

mienie ruchome służące
do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz w warsztatach
chałupniczych

do 10% SU

Ruchomości domowe podczas przeprowadzki oraz 5 dni
od dnia pierwszego transportu

w ramach SU
Ruchomości domowych

do wysokości SU
Ruchomości domowych

Wartość nowa

KOSZTY DODATKOWE
Uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

10% SU
dla danego rodzaju uszkodzonego
mienia

Dozoru mienia

10% SU
dla danego rodzaju uszkodzonego
mienia
10% SU
dla danego rodzaju uszkodzonego
mienia

w ramach SU

Wykonania dokumentacji projektowej i prac nad przywróceniem do stanu pierwotnego
Poszukiwania przyczyny szkody w Budynku lub Lokalu
mieszkalnym

Nie dotyczy

10 % SU
Stałych elementów

Akcji ratowniczej

BRAK

UBEZPIECZENIE OGRODU I POSESJI
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Limity odpowiedzialności

Wartość wypłaty odszkodowania
Wartość rzeczywista

3 000 PLN

do wysokości SU z limitem na:
kradzież zwykłą: 1 000 PLN
graffiti: 1 000 PLN
10% wartości szkody

Nie dotyczy

Ogród i posesja przynależne do Budynku mieszkalnego nie dotyczy Lokalu mieszkalnego
Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

ASSISTANCE DOMOWY
POMOC DOM

Kiedy oferujemy pomoc

Rodzaj pomocy

Limit odpowiedzialności na
jedno Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Usługi w ramach limitu

Ilość Zdarzeń
ubezpieczeniowych

Ślusarz
Hydraulik
Technik urządzeń
grzewczych i klimatyzacyjnych
Ryzyko utraty lub dalszego
uszkodzenia ubezpieczonego
mienia
(Zdarzenie losowe objęte
ochroną i/lub Awaria)

Pomoc/
interwencja
specjalisty

do 600 PLN

Organizacja oraz pokrycie kosztów dojazdu, robocizny
i zakupu części zamiennych niezbędnych do wykonania
usługi.

Elektryk
Bez limitu
Dekarz
Stolarz
Szklarz
(stłuczenie
szyby okiennej w
Miejscu ubezpieczenia)

Kradzież z włamaniem
i/ lub rabunek

Przegląd zamków
i instalacji alarmowej
po szkodzie kradzieżowej

Ślusarz lub technik
systemów alarmowych

Nie dotyczy

600 PLN

Organizacja oraz pokrycie kosztów koniecznego oszklenia
zastępczego oraz usług ekspresowych, ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, naprawy uszkodzonych elementów mocujących szybę w ramie powstałych w związku
z wybiciem szyby.

Organizacja oraz pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny.

1
(jedno)
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POMOC DOM cd.

Kiedy oferujemy pomoc

Limit odpowiedzialności na
jedno Zdarzenie
ubezpieczeniowe

Rodzaj pomocy

Zgubienie przez Ubezpieczonego kluczy do Miejsca
ubezpieczenia

Organizacja wymiany
zamków po zagubieniu
kluczy

Ślusarz

Usługa na życzenie Klienta

Organizacja przeglądu
instalacji gazowej
i elektrycznej

Elektryk lub
technik urządzeń
grzewczych

600 PLN

Usługi w ramach limitu

Organizacja i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny.

Nie dotyczy

Organizacja dostępu do usługodawcy, bez pokrycia
kosztów dojazdu, wizyty, materiałów i części zamiennych.

Unieruchomienie samochodu
osobowego (rozładowany
akumulator)

Uruchomienie pojazdu

Specjalista

700 PLN

Organizacja i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny,
jeżeli pojazd ten jest zaparkowany na posesji, w Garażu
lub miejscu postojowym przynależnym do Miejsca ubezpieczenia lub znajdującym się w odległości nie większej niż
5 kilometrów od Miejsca ubezpieczenia.

Wystąpienie w Miejscu
ubezpieczenia gryzoni i/lub
owadów

Deratyzacja i/lub
dezynsekcja

Specjalista

600 PLN

Organizacja oraz pokrycie kosztów deratyzacji i/lub
dezynsekcji.

Szkoda powstała w wyniku
Zdarzenia losowego
objętego ochroną

Uporządkowanie Mienia
po szkodzie

Grupa sprzątająca

1 000 PLN

Ilość Zdarzeń
ubezpieczeniowych

1
(jedno)
2
(dwa)

1
(jedno)

Koszty uporządkowania po szkodzie.

Założenie przez osy/szerszenie
Usuwanie gniazd os
gniazd w Miejscu ubezpiei/lub szerszeni
czenia

Specjalista

600 PLN

Koszty usunięcia gniazd os i/lub szerszeni.

Hospitalizacja Ubezpieczonego wskutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego
wypadku

Specjalista

800 PLN

Koszty opieki do psa przez okres nie dłuższy niż 5 dni

Bez limitu

Zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu mienia
do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca składowania lub ze wskazanego miejsca składowania do Miejsca
ubezpieczenia.
Transport Mienia zostanie zapewniony samochodem
ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Przewożone jest tylko Mienie, które można załadować
do samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Bez limitu

Opieka do psa na czas
Hospitalizacji
Transport ocalałego
Mienia

2 000 PLN
Transport powrotny
ocalałego Mienia
Specjalista
Miejsce ubezpieczenia w stanie wykluczającym dalsze
zamieszkiwanie w wyniku
wystąpienia Zdarzenia
losowego objętego ochroną

Przechowanie ocalałego
Mienia

1 000 PLN

Koszty przechowania ocalałego Mienia we wskazanym
przez Ubezpieczonego miejscu składowania.

Dozór ocalałego mienia

1 000 PLN

Zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru Mienia
w Miejscu ubezpieczenia przez pracownika ochrony przez
okres 48 godzin od zgłoszenia wystąpienia Zdarzenia
losowego.

800 PLN

Organizacja i pokrycie kosztów biletów kolejowych pierwszej klasy lub biletów autobusowych oraz transportu
bagażu podręcznego do najbliższego hotelu, jednak nie
dalej niż 100 km od Miejsca ubezpieczenia.

Bez limitu

300 PLN

Koszty zakwaterowania w hotelu na każdą osobę (maksymalnie przez 3 dni) w najbliższym hotelu posiadającym
wolne miejsca, jednakże oddalonym nie więcej niż 100 km
od miejsca zamieszkania.

2
(dwa)

Transport osób
Specjalista
Zakwaterowanie w
hotelu

POMOC AGD/PC/RTV
(limity na pojedyncze zdarzenie)

Awaria sprzętu PC

Awaria sprzętu AGD

600 PLN

Dojazd odpowiedniego technika
w celu dokonania naprawy

600 PLN

Awaria sprzętu RTV

600 PLN

Organizacja dojazdu odpowiedniego technika w celu
dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów:
1) dojazdu i robocizny technika;
2) zakupu części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi;
3) ewentualnego transportu sprzętu do serwisu naprawczego.

2
(dwa)
2
(dwa)
2
(dwa)

POMOC MEDYCZNA

Nagłe zachorowanie/
Nieszczęśliwy wypadek
na Terytorium RP

Wizyta lekarska po Nieszczęśliwym wypadku

Wizyta lekarska po Nagłym zachorowaniu
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1 000 PLN
(łącznie
na wszystkie
wizyty)

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub koszty dojazdów i honorariów lekarza
do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub Dziecka Ubezpieczonego. Koszty wizyty lekarskiej są pokrywane, jeżeli
z uwagi na stan zdrowia nie jest wymagana interwencja
pogotowia ratunkowego.

2
(dwie)
2
(dwie)

POMOC - INFOLINIE
(bez limitu)

Infolinia
Remontowo-Budowlana
(infolinia nie obejmuje porad
prawnych)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

przeprowadzkowa;
wywozu i utylizacji zniszczonego mienia;
projektowa;
aranżacyjna ogrodów;
rzeczoznawstwa majątkowego;
informacje użyteczne przy prowadzeniu prac budowlanych;
informacje o wymogach formalno - prawnych związanych z przeprowadzanymi remontami i prowadzoną budową;
informacje o formalnościach jakich trzeba dokonać przy remoncie mieszkania;
informacje o formalnościach jakich trzeba dokonać przy zakupie działki, mieszkania lub domu;
informacje teleadresowe placówek banków;
informacje teleadresowe sklepów z materiałami budowlanymi.

Infolinia o Służbach
Użyteczności Publicznej

Udzielanie telefonicznych informacji o numerach telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia gazowego, pogotowia
energetycznego, straży miejskiej.

Infolinia Medyczna

Udzielanie telefonicznych informacji o lekarzach specjalistach, dyżurujących placówkach medycznych, aptekach i lekach oraz uprawnieniach
w przypadku inwalidztwa.
Informacje medyczne nie są usługami leczniczymi i nie mają charakteru diagnostycznego.

Pomoc w przypadku kradzieży
kart płatniczych

Całodobowa pomoc w zakresie przekazywania informacji o właściwym numerze telefonu do banku będącego emitentem karty lub jednostki
przyjmującej zastrzeżenia kart.
POMOC - INFOLINIE cd.
(bez limitu)

Infolinia prawna

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

dostęp do wzorów umów (sprzedaży, zmiany, darowizny, umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej itd.);
dostęp do aktów prawnych (przepisy KC, przepisy kodeksu administracyjnego);
dane teleadresowe kancelarii prawnych;
dane teleadresowe organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych spraw;
zasady emerytalne oraz wymagane dokumenty i tryb ich składania;
przepisy dotyczące zasad przyznawania i wysokości świadczeń przedemerytalnych;
dane o rodzajach działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach;
dane o służbie zdrowia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
szczegóły ubezpieczenia ZUS - rodzaje zasiłków i zasady ich przyznawania;
zasady przyznawania odpraw pieniężnych;
zapisy o prawach i obowiązkach bezrobotnych;
zasady rejestracji w urzędzie pracy;
zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i jego wysokości;
dane o innych formach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym;
dane teleadresowe biur pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
dane teleadresowe biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
możliwość korzystania z pomocy psychologa w ramach ubezpieczenia społecznego - adresy, telefony;
instrukcja dotycząca pisania CV oraz listu motywacyjnego;
instrukcja dotycząca pisania biznesplanu;
pomoc w planowaniu i organizowaniu uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów oraz cateringu, dekoracji sali,
organizacja firmy zajmującej się doradztwem w projektowaniu ogrodów wraz z organizacją transportu elementów dekoracyjnych
do ogrodu;

Rezerwacja

1)
2)

biletów lotnicznych i kolejowych;
hoteli, biletów do kin i teatrów, w restauracji, sal konferencyjnych;

Zamówienie

1)
2)

taksówki;
kuriera;

1)
2)
3)
4)

Organizacja

Serwis Concierge
(zapewniana jest wyłącznie organizacja, wszelkie koszty związane
z wykonywaniem usług pokrywa Organizacja i dostarUbezpieczony)
czenie pod wskazany
adres

dowozu i odbioru ubrań z pralni oraz od krawca, butów od szewca;
usług pomocy domowej (w tym pomocy w prasowaniu);
opieki do dzieci, korepetycji dla dzieci;
przeglądu samochodu, wizyty w serwisie samochodowym, wynajęcia oraz podstawienia samochodu zastępczego;
5) wynajęcia limuzyny wraz z kierowcą;
6) wynajęcia jachtu/łodzi;
7) firmy zajmującej się ochroną mienia;
8) wniesienia i montażu mebli i sprzętu RTV/AGD;
9) firmy zajmującej się doradztwem w projektowaniu ogrodów wraz z organizacją transportu elementów dekoracyjnych do ogrodu;
10) firmy zajmującej się doradztwem w projektowaniu wnętrz wraz z organizacją transportu elementów dekoracyjnych do domu;
11) profesjonalnego fotografa;
12) firmy przeprowadzkowej;

1)
2)

kwiatów, prezentów, zakupów, posiłków;
biletów na imprezy sportowe, kulturalne.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zorganizowaniu wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych);
organizacji usług tłumacza w miejscu pobytu za granicą;
wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu;
planowaniu i organizacji uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów;
organizacji cateringu;
organizacji dekoracji sali;

Informacje

1)
2)
3)
4)
5)

sportowe;
o rozrywkach (koncerty, wystawy, repertuar kin, teatrów);
o procedurach w przypadku kradzieży karty płatniczych, telefonu komórkowego, dokumentów;
o podróżach i turystyce, o szczepieniach koniecznych w danym kraju;
o warunkach drogowych, procedurze postępowania w przypadku włamania do samochodu, kolizji drogowej;

Informacje
teleadresowe

1)
2)
3)

firm holowniczych;
wypożyczalni samochodów;
stacji naprawczych;

Pomoc w:
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM
Zakres terytorialny
(*) - z wyłączeniem USA, Australii i Kanady

Zakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna
Lokal mieszkalny

Budynek mieszkalny

Szkody wyrządzone przez Dzieci
Cały świat (*)

Nieumyślne spowodowanie szkód w hotelu,
na kwaterze, wyjeździe

20 000 PLN
10 000 PLN

Użytkowanie i posiadania Budynku/Lokalu
mieszkalnego
Terytorium RP
Podlimit
10 000 PLN

Szkody wyrządzone przez pomoc domową

UBEZPIECZENIE NAGROBKA CMENTARNEGO
Suma ubezpieczenia (SU)

Limity odszkodowania

Wartość odszkodowania
wiek nagrobka nie przekracza 5 lat - Wartość nowa

3 000 PLN

do wysokości SU
wiek nagrobka przekracza 5 lat - Wartość rzeczywista

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM
Suma ubezpieczenia (SU)
3 000 PLN

Limity odszkodowania

Wartość odszkodowania

do wysokości SU

Nie dotyczy

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

I.

KOSZTY LECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ (KL)
- cały świat

Suma ubezpieczenia: 50 000 PLN
z limitami odpowiedzialności
określonymi poniżej

1. Koszty Hospitalizacji
2. Koszty leczenia ambulatoryjnego
do SU KL
3. Badania i zabiegi zalecane przez lekarza prowadzącego leczenie
4. Konsultacje lekarskie
5. Koszty leczenia związanego z ciążą i porodem (do zakończenia 32. tygodnia ciąży)

600 PLN

6. Honoraria lekarskie
7. Dojazd lekarza do miejsca pobytu, jeżeli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego

do SU KL

8. Zakup płynów infuzyjnych, lekarstw, środków opatrunkowych, pomocniczych środków ortopedycznych
9. Naprawa protez (z wyłączeniem protez stomatologicznych) w tym również okularów

1 000 PLN

10. Transport z miejsca Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku do Szpitala
11. Transport z miejsca Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku do miejsca Leczenia ambulatoryjnego
do SU KL
12. Transport pomiędzy placówkami medycznymi, o ile Szpital nie zapewnia odpowiedniej opieki
13. Transport do Szpitala lub miejsca zamieszkania na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania
14. Transport w obie strony Osoby bliskiej Ubezpieczonego

5 000 PLN

15.

Transport zwłok Ubezpieczonego na Terytorium RP lub Kraju zamieszkania (wraz z kosztami trumny metalowej) bądź koszt pochówku
za granicą

II.

USŁUGI ASSISTANCE

1.

Koszty leczenia stomatologicznego

2.

Koszty akcji ratowniczej (poszukiwanie w górach i na morzu) wraz z udzieleniem pomocy oraz transportem do Szpitala

24 000 PLN

3.

Transport z miejsca Nagłego zachorowania/Nieszczęśliwego wypadku lub miejsca leczenia do następnego etapu podróży

4 000 PLN

4.

Transport Osób towarzyszących Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej w przypadku jego śmierci

5.

Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Operacyjnego

X

6.

Informacje przed podróżą (usługa informacyjna)

X

7.

Przekazanie informacji wskazanej osobie lub instytucji (usługa informacyjna)

X

8.

Kontakt i telekonferencja z Osobą bliską (usługa informacyjna)

X

9.

Pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, karty płatniczej (usługi informacyjne)

X
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10 000 PLN
Limit odpowiedzialności
1 wizyta
max. 1 000 PLN

do SU
Kosztów leczenia

II.

USŁUGI ASSISTANCE cd.

Limit odpowiedzialności
X

10. Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu (przekazanie danych teleadresowych do przewoźnika)

5 000 PLN

11. Dodatkowe koszty dojazdu

24h

12. Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych

400 PLN

13. Pomoc w przypadku opóźnienia lotu

Limit
odpowiedzialności

III. BAGAŻ PODRÓŻNY

1 000 PLN

1.

Utrata bagażu podróżnego

2.

Opóźnienie bagażu podróżnego

400 PLN

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Limity odpowiedzialności
1%
Sumy ubezpieczenia
za każdy 1% Trwałego uszczerbku na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Śmierć będąca następstwem Nieszczęśliwego wypadku

100%
Sumy ubezpieczenia

Zachorowanie na sepsę (posocznicę) meningokokową
lub pneumokokową

10%
Sumy ubezpieczenia

Śmierć w wyniku samobójstwa

10%
Sumy ubezpieczenia
10 000 PLN

Pogryzienie przez psa, które skutkuje co najmniej jedną
pełną dobą pobytu w Szpitalu

10%
Sumy ubezpieczenia

Przeszkolenie zawodowe Ubezpieczonego, którego
niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem,

5%
Sumy ubezpieczenia,
(o ile stan ten jest spowodowany Nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie Ochrony ubezpieczeniowej)
1)

Uszczerbek spowodowany Zawałem serca, Udarem mózgu
u Ubezpieczonego do 25 roku życia

2)

1% Sumy ubezpieczenia za każdy 1% Trwałego
uszczerbku na zdrowiu;
100% Sumy ubezpieczenia za zgon będący następstwem Zawału serce, Udaru mózgu
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