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Ogólne Warunki Indywidualnego
Ubezpieczenia na ¯ycie
dla Kredytobiorców
Raiffeisen Bank Polska S.A.
- „Kredyt pod ochron¹”

OWU

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na ¯ycie
dla Kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A.- „Kredyt pod ochron¹” zgodnie z Ustaw¹ o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rodzaj informacji
1.

Ograniczenia oraz wy³¹czenia odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ uprawniaj¹ce do odmowy wyp³aty odszkodowania i innych œwiadczeñ lub jego obni¿enia

§ 2 - § 4 oraz § 10
przy uwzglêdnieniu definicji zawartych w § 1
§ 2 - § 4 oraz § 7; § 9 - § 10
przy uwzglêdnieniu definicji zawartych w § 1
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Przes³anki wyp³aty odszkodowania lub
innych œwiadczeñ lub wartoœci wykupu
ubezpieczenia

Numer zapisu wzorca umowy

1

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia maj¹ zastosowanie do umów
indywidualnego ubezpieczenia na ¿ycie zawieranych pomiêdzy Ubezpieczycielem - UNIQA TU na ¯ycie S.A., a Ubezpieczaj¹cym - Kredytobiorc¹.
§ 1 Definicje
Przez u¿yte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia okreœlenia
rozumie siê:
1) Bank - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie, zwany dalej
Bankiem;
2) Choroba - schorzenie lub nieprawid³owoœæ, które powoduj¹ zaburzenia w funkcjonowaniu narz¹dów cia³a Ubezpieczonego, niezale¿ne
od czyjejkolwiek woli, powsta³e w wyniku patologii, co do której lekarz
mo¿e postawiæ diagnozê;
3) Dzieñ zajœcia Zdarzenia ubezpieczeniowego - w przypadku wyst¹pienia zgonu za dzieñ ten przyjmuje siê datê zgonu Ubezpieczonego;
4) Harmonogram sp³at - jest to harmonogram sp³at rat Kredytu, okreœlaj¹cy kapita³ pozosta³y do sp³aty, termin oraz wysokoœæ raty kredytu
aktualny odpowiednio na dzieñ zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
5) Kredyt - ustalana przez Bank kwota kredytu o wartoœci nie ni¿szej ni¿
10 001 z³ przyznana Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu
o ustalonym Harmonogramie sp³at;
6) Kredytobiorca - osoba fizyczna, która zawar³a z Bankiem Umowê kredytu;
7) Nieszczêœliwy wypadek - nag³e, gwa³towne, wywo³ane przyczyn¹
zewnêtrzn¹ zdarzenie, które wyst¹pi³o w czasie trwania Ochrony ubezpieczeniowej niezale¿nie od woli Ubezpieczonego, w wyniku którego
zasz³o Zdarzenie ubezpieczeniowe. Za Nieszczêœliwy wypadek nie
uwa¿a siê zachorowañ, w tym równie¿ zara¿eñ chorobami zakaŸnymi,
udaru, wylewu oraz zawa³u miêœnia sercowego;
8) Ochrona ubezpieczeniowa - ochrona udzielana przez UNIQA TU
na ¯ycie S.A. w zakresie i na warunkach okreœlonych w niniejszych
OWU, na wypadek wyst¹pienia Zdarzeñ ubezpieczeniowych przewidzianych w OWU;
9) Okres ubezpieczenia - roczny okres w trakcie którego UNIQA TU
na ¯ycie S.A. udziela Ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszych OWU;
10) OWU - niniejsze Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia
na ¯ycie dla Kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A.- „Kredyt pod
ochron¹”;
11) Pojazd - urz¹dzenie mechaniczne posiadaj¹ce silnik przeznaczone
do transportu w ruchu l¹dowym, wodnym i lotniczym;
12) Polisa - jest to dokument potwierdzaj¹cy zawarcie Umowy Ubezpieczenia;
13) Regulamin - Regulamin Kredytu na Miarê w Raiffeisen Bank Polska
Spó³ka Akcyjna, na podstawie którego Ubezpieczaj¹cy zawar³ Umowê
kredytu;
14) Saldo zad³u¿enia - nale¿noœæ równa zad³u¿eniu pozostaj¹cemu
do sp³aty na Dzieñ wyst¹pienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, obejmuj¹ca kapita³ zgodnie z Harmonogramem sp³at wraz z nale¿nymi
odsetkami (wed³ug przewidzianej Umow¹ kredytu stop¹ procentow¹)
od nieprzeterminowanych nale¿noœci (kapita³u) za okres nie d³u¿szy ni¿
30 dni;
15) Sk³adka - kwota pieniê¿na, wyra¿ona w PLN, nale¿na UNIQA TU
na ¯ycie S.A. z tytu³u udzielania Ochrony ubezpieczeniowej;
16) Suma ubezpieczenia - przyjmuje wartoœæ sta³¹ i stanowi górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela z tytu³u:
a) zgonu Ubezpieczonego:
i) w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia przy zawarciu
Umowy Kredytu równa jest kwocie udzielonego Kredytu
w wysokoœci okreœlonej w Umowie kredytu,
ii) w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy kredytu równa jest saldu zad³u¿enia na dzieñ
zawarcia Umowy Ubezpieczenia w wysokoœci okreœlonej
w Polisie
i nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 200 000 z³ z tym, ¿e w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w formie ustnej za pomoc¹ œrodków
porozumiewania siê na odleg³oœæ, Suma ubezpieczenia nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ 50 000 z³,
b) Z tytu³u zgonu Ubezpieczonego w nastêpstwie Nieszczêœliwego
wypadku równa jest Sumie ubezpieczenia okreœlonej odpowiednio
w pkt. a) ppkt i) - ii) i nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 100 000 z³ z tym,
¿e w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w formie ustnej za
pomoc¹ œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, Suma ubezpieczenia nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 25 000 z³.
W przypadku gdy w ramach jednej Umowy kredytu, zosta³y zawarte
Umowy Ubezpieczenia przez wiêcej ni¿ jednego Kredytobiorcê, Suma
ubezpieczenia dzielona jest w czêœciach równych pomiêdzy liczbê
Kredytobiorców, którzy zawarli Umowy Ubezpieczenia;
17) Ubezpieczaj¹cy - jest to osoba fizyczna, bêd¹ca klientem Banku zawieraj¹ca Umowê Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, zobowi¹zana
do op³acania Sk³adki;
18) Ubezpieczony - osoba fizyczna bêd¹ca Kredytobiorc¹, która zosta³a
objêta Ochron¹ ubezpieczeniow¹ na podstawie niniejszych OWU;
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19) Ubezpieczyciel - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka
Akcyjna z siedzib¹ w £odzi, zwany dalej UNIQA TU na ¯ycie S.A.;
20) Umowa kredytu - umowa Kredytu na Miarê o ustalonym Harmonogramie sp³at, zawarta pomiêdzy Bankiem a Kredytobiorc¹ okreœlaj¹ca
wzajemne obowi¹zki stron, na podstawie której Kredytobiorcy zosta³
przyznany Kredyt;
21) Umowa Ubezpieczenia - umowa zawarta pomiêdzy Kredytobiorc¹
(Ubezpieczaj¹cym) a UNIQA TU na ¯ycie S.A. (Ubezpieczycielem)
na podstawie OWU;
22) Uposa¿ony - wskazana przez Ubezpieczonego osoba, uprawniona
do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego, na zasadach okreœlonych w OWU, w przypadku zgonu Ubezpieczonego;
23) Uposa¿ony dodatkowy - wskazana przez Ubezpieczonego osoba,
uprawniona do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego, na zasadach okreœlonych w OWU, w przypadku zgonu Ubezpieczonego
w kwocie odpowiadaj¹cej czêœci Sumy ubezpieczenia pozosta³ej
po wyp³acie œwiadczenia w wysokoœci Salda zad³u¿enia z dnia zajœcia
Zdarzenia ubezpieczeniowego, oraz w przypadku zgonu Ubezpieczonego w nastêpstwie Nieszczêœliwego wypadku;
24) Wiek Ubezpieczonego - za wiek Ubezpieczonego przyjmuje siê ró¿nicê daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia i daty urodzenia Ubezpieczonego;
25) Wniosek ubezpieczeniowy - oœwiadczenie Ubezpieczaj¹cego o woli
zawarcia Umowy Ubezpieczenia w :
a) formie pisemnej lub
b) w formie ustnej za pomoc¹ œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w³aœciwie rejestrowane za pomoc¹ urz¹dzenia nagrywaj¹cego dŸwiêk;
26) Zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie, którego zajœcie zobowi¹zuje
Ubezpieczyciela do wyp³aty œwiadczenia na zasadach okreœlonych
w niniejszych OWU.
§ 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce Zdarzenia ubezpieczeniowe:
1) zgon Ubezpieczonego;
2) zgon Ubezpieczonego w nastêpstwie Nieszczêœliwego wypadku.
§ 3 Zawarcie Umowy Ubezpieczenia
1. Wniosek ubezpieczeniowy
1) Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na podstawie Wniosku ubezpieczeniowego oraz wskazanych w nim dokumentów, z³o¿onego
w formie pisemnej lub ustnej obejmuj¹cego w tym zakresie oœwiadczenia w³aœciwie zarejestrowane za pomoc¹ urz¹dzenia nagrywaj¹cego dŸwiêk, w którym Ubezpieczaj¹cy wyra¿a wolê zawarcia
Umowy Ubezpieczenia w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem po wczeœniejszym zapoznaniu siê z postanowieniami niniejszych OWU;
2) zawarcie Umowy Ubezpieczenia jest mo¿liwe przy zawieraniu
Umowy kredytu, o ile strony Umowy Ubezpieczenia nie postanowi¹ inaczej;
3) zawarcie Umowy ubezpieczenia jest mo¿liwe je¿eli kwota odpowiadaj¹ca ³¹cznej wartoœci Sum ubezpieczenia z danej Umowy ubezpieczenia oraz wszystkich wczeœniej zawartych Umów ubezpieczenia wed³ug stanu na dzieñ zawarcia Umowy ubezpieczenia nie
przewy¿sza kwoty:
a) 200 000 z³ dla osób, które zawar³y Umowê Ubezpieczenia
w formie pisemnej,
b) 50 000 z³ dla osób, które zawar³y Umowê Ubezpieczenia w formie ustnej za pomoc¹ œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ;
z zastrze¿eniem pkt 4);
4) w przypadku, gdy kwota odpowiadaj¹ca ³¹cznej wartoœci Sum
ubezpieczenia z danej Umowy ubezpieczenia oraz wszystkich
wczeœniej zawartych Umów Ubezpieczenia wg. stanu na dzieñ
zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez Kredytobiorcê, który ukoñczy³ 55. rok ¿ycia przekroczy 100 000 z³, to Kredytobiorca przy
z³o¿eniu Wniosku ubezpieczeniowego sk³ada oœwiadczenie o stanie
zdrowia;
5) w ramach jednej Umowy kredytu Kredytobiorca mo¿e zawrzeæ
jedn¹ Umowê Ubezpieczenia;
6) ubezpieczeniem mo¿e zostaæ objêta osoba, która w dniu z³o¿enia
Wniosku ubezpieczeniowego ukoñczy³a 18 lat oraz w ostatnim
dniu trwania Umowy kredytu nie ukoñczy 70. roku ¿ycia;
7) przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
ma obowi¹zek poinformowania Ubezpieczaj¹cego o warunkach
ubezpieczenia zawartych w OWU oraz o prawach i obowi¹zkach
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, a tak¿e dorêczyæ Ubezpieczaj¹cemu OWU. W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia
na cudzy rachunek UNIQA TU na ¯ycie S.A. dorêcza Ubezpieczo-

nemu OWU przed wyra¿eniem przez niego zgody na zawarcie
Umowy Ubezpieczenia na jego rzecz;
8) Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany podaæ do wiadomoœci UNIQA TU
na ¯ycie S.A. wszystkie znane sobie okolicznoœci, o które UNIQA
TU na ¯ycie S.A. pyta³a we Wniosku ubezpieczeniowym i w innych
pismach skierowanych do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia;
9) w przypadku, gdy na dzieñ z³o¿enia Wniosku ubezpieczeniowego
stwierdzono podwy¿szone ryzyko wynikaj¹ce ze zwiêkszonego
prawdopodobieñstwa zajœcia Zdarzenia ubezpieczeniowego,
UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo:
a) odmówiæ objêcia Kredytobiorcy Ochron¹ ubezpieczeniow¹
bez podania przyczyn, lub
b) zaproponowaæ zawarcie Umowy Ubezpieczenia na innych
warunkach.

§ 6 Sk³adka ubezpieczeniowa
1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana w oparciu o:
1) ocenê ryzyka ubezpieczeniowego dla danego zakresu ubezpieczenia;
2) wysokoœæ Sumy ubezpieczenia;
3) taryfê sk³adek zgodnie z ust 2.
2. Wysokoœæ Sk³adki ustalana jest zgodnie z taryf¹ sk³adek UNIQA TU
na ¯ycie S.A. obowi¹zuj¹c¹ w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
§ 7 Op³acanie Sk³adki i zaleg³oœæ w op³acaniu Sk³adki
1. Pierwsza Sk³adka p³atna jest przy p³atnoœci najbli¿szej raty Kredytu.

2. Polisa
UNIQA TU na ¯ycie S.A. potwierdza Polis¹ zawarcie Umowy Ubezpieczenia i objêcie Ubezpieczonego Ochron¹ ubezpieczeniow¹.

2. Kolejne Sk³adki p³atne s¹ miesiêcznie w z³otych polskich przez Ubezpieczaj¹cego, przy p³atnoœci ka¿dej kolejnej raty Kredytu. Dniem zap³aty
Sk³adki jest dzieñ obci¹¿enia rachunku bankowego Ubezpieczaj¹cego.

§ 4 Okres ubezpieczenia

3. Je¿eli pierwsza Sk³adka nie zostanie op³acona w terminie wskazanym
w ust. 1, UNIQA TU na ¯ycie S.A. wzywa Ubezpieczaj¹cego do zap³aty
Sk³adki, wyznaczaj¹c dodatkowy 14 dniowy termin do zap³aty Sk³adki,
liczony od dnia dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu wezwania. Nieuiszczenie Sk³adki w tym terminie oznacza, i¿ Ubezpieczaj¹cy odstêpuje
od Umowy Ubezpieczenia, a Ochrona ubezpieczeniowa w ramach
Umowy Ubezpieczenia nie rozpoczyna siê.

1. Umowê Ubezpieczenia na ¿ycie zawiera siê na okres roku. Umowa
Ubezpieczenia ulega przed³u¿eniu na nastêpny roczny Okres
ubezpieczenia, je¿eli ¿adna ze stron nie z³o¿y drugiej stronie, najpóŸniej
na miesi¹c przed up³ywem ka¿dego rocznego Okresu ubezpieczenia,
pisemnego oœwiadczenia o braku woli kontynuacji Umowy Ubezpieczenia. Umowa Ubezpieczenia mo¿e byæ przed³u¿ana wielokrotnie, nie
d³u¿ej jednak ni¿ na okres 120 miesiêcy trwania Ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê po zawarciu Umowy Ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po op³aceniu Sk³adki.
3. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego
wygasa:
1) z dniem rozwi¹zania/ wygaœniêcia Umowy kredytu;
2) z dniem zgonu Ubezpieczonego;
3) z dniem rozwi¹zania Umowy Ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia jej przez Ubezpieczaj¹cego;
4) z ostatnim dniem rocznego Okresu ubezpieczenia, je¿eli zostanie
z³o¿one oœwiadczenie o braku woli kontynuacji Umowy Ubezpieczenia na nastêpny roczny Okres ubezpieczenia;
5) z koñcem rocznego Okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony ukoñczy³ 70. rok ¿ycia;
6) z ostatnim dniem miesi¹ca za jaki op³acono Sk³adkê, jeœli Sk³adka
za kolejny miesi¹c nie zosta³a zap³acona w dodatkowym terminie
mimo uprzedniego wezwania do zap³aty, zgodnie z § 7,
w zale¿noœci od tego, które z tych zdarzeñ nast¹pi wczeœniej.
§ 5 Odst¹pienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia
1. Je¿eli Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo do odst¹pienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni, licz¹c od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia, z tym, ¿e w przypadku z³o¿enia oœwiadczenia woli zawarcia
Umowy Ubezpieczenia w formie ustnej za pomoc¹ œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ - niezale¿nie od okresu na jaki Umowa Ubezpieczenia jest zawarta, termin ten liczy siê od otrzymania potwierdzenia
zawarcia Umowy Ubezpieczenia w postaci Polisy przekazanej Ubezpieczaj¹cemu w formie pisemnej.
2. Je¿eli najpóŸniej w chwili zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie poinformowa³ Ubezpieczaj¹cego bêd¹cego konsumentem
o prawie odst¹pienia od Umowy Ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie
od dnia, w którym Ubezpieczaj¹cy bêd¹cy konsumentem dowiedzia³
siê o tym prawie. W takim przypadku UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie
udziela Ochrony ubezpieczeniowej, a Sk³adka zwracana jest Ubezpieczaj¹cemu. Oœwiadczenie o odst¹pieniu od Umowy Ubezpieczenia
Ubezpieczaj¹cy sk³ada do Ubezpieczyciela.
3. Ubezpieczaj¹cy ma prawo w ka¿dym czasie wypowiedzieæ Umowê
Ubezpieczenia poprzez z³o¿enie oœwiadczenia w tym zakresie Ubezpieczycielowi. Umowa Ubezpieczenia zostaje rozwi¹zana z ostatnim
dniem miesi¹ca, za który op³acono Sk³adkê ubezpieczeniow¹.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot Sk³adki za okres niewykorzystanej Ochrony
ubezpieczeniowej.

4. Je¿eli kolejna Sk³adka nie zostanie op³acona w terminie wskazanym
w ust. 2, UNIQA TU na ¯ycie S.A. wezwie Ubezpieczaj¹cego na piœmie,
wyznaczaj¹c dodatkowy 14 dniowy termin do zap³aty Sk³adki liczony
od dnia dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu wezwania z pouczeniem,
¿e brak zap³aty Sk³adki w dodatkowym terminie spowoduje ustanie
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela.
§ 8 Zmiana Umowy Ubezpieczenia
1. UNIQA TU na ¯ycie S.A. zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany warunków
Umowy Ubezpieczenia obowi¹zuj¹cych w nastêpnym rocznym Okresie
ubezpieczenia. Zmiana warunków Umowy Ubezpieczenia jest mo¿liwa
wy³¹cznie od pierwszego dnia kolejnego, rocznego Okresu ubezpieczenia. W razie zmiany, UNIQA TU na ¯ycie S.A. poinformuje Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonych o zmianie proponowanej na nastêpny
roczny Okres ubezpieczenia, nie póŸniej ni¿ na trzy miesi¹ce przed jego
rozpoczêciem. Ubezpieczaj¹cy po otrzymaniu Polisy, zawieraj¹cej
dokonane zmiany, ma prawo do odst¹pienia od Umowy Ubezpieczenia
zgodnie z zapisami w § 5 ust.1-2. W takim przypadku UNIQA TU
na ¯ycie S.A. nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej, od pierwszego
dnia, rocznego Okresu ubezpieczenia, w którym obowi¹zuje zmiana
warunków, a Sk³adka za ten okres zwracana jest Ubezpieczaj¹cemu.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy po otrzymaniu od UNIQA TU na ¯ycie S.A. informacji o nowych warunkach w nastêpnym rocznym Okresie ubezpieczenia dorêczy UNIQA TU na ¯ycie S.A., najpóŸniej na 30 dni przed
up³ywem rocznego Okresu ubezpieczenia, pisemne oœwiadczenie,
o nie wyra¿eniu zgody na proponowane przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
nowe warunki, oœwiadczenie takie bêdzie traktowane jako oœwiadczenie o nieprzed³u¿aniu Umowy Ubezpieczenia, o którym mowa w § 4
ust. 1.
3. Niedorêczenie UNIQA TU na ¯ycie S.A. pisemnego oœwiadczenia
o odmowie akceptacji proponowanych nowych warunków Umowy
Ubezpieczenia w terminie okreœlonym w ust. 2 bêdzie równoznaczne
z wyra¿aniem zgody na:
1) przed³u¿enie Umowy Ubezpieczenia na nastêpny roczny Okres
ubezpieczenia oraz
2) na nowe warunki Umowy Ubezpieczenia zaproponowane przez
UNIQA TU na ¯ycie S.A., obowi¹zuj¹c¹ w nastêpnym rocznym
Okresie ubezpieczenia.
4. UNIQA TU na ¯ycie S.A. informuj¹c Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego o zmianie warunków Umowy Ubezpieczenia obowi¹zuj¹cej
w nastêpnym rocznym Okresie ubezpieczenia jednoczeœnie poda
do wiadomoœci skutki nie wyra¿enia zgody na proponowan¹ zmianê
opisane w ust. 2 powy¿ej.
5. Zmiana warunków Umowy Ubezpieczenia wymaga zgody Ubezpieczaj¹cego.
6. Zmiana warunków Umowy Ubezpieczenia potwierdzana jest przez
UNIQA TU na ¯ycie S.A. Polis¹ zawieraj¹c¹ dokonane zmiany.

5. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego
z obowi¹zku zap³acenia Sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU na ¯ycie
S.A. udziela³a Ochrony ubezpieczeniowej.
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§ 9 Wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci

§ 10

1. Towarzystwo jest zwolnione z odpowiedzialnoœci z tytu³u zgonu, je¿eli
zgon nast¹pi w wyniku:
1) samobójstwa pope³nionego przez Ubezpieczonego w okresie
pierwszych dwóch lat od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
2) czynnego udzia³u Ubezpieczonego: w aktach przemocy lub terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach wojennych, stanu wojennego;
3) pope³nienia czynu zabronionego pod groŸb¹ kary, kwalifikowanego jako przestêpstwo z winy umyœlnej, co wykazano w toku
postêpowania przygotowawczego karnego,
o ile mia³o to wp³yw na zajœcie Zdarzenia ubezpieczeniowego.

1. W przypadku zgonu Ubezpieczonego UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca
œwiadczenie w wysokoœci Sumy ubezpieczenia wskazanej w § 1ust. 16
pkt a) z zastrze¿eniem ust.4.

2. Towarzystwo jest zwolnione z odpowiedzialnoœci z tytu³u zgonu w nastêpstwie Nieszczêœliwego wypadku, je¿eli zgon nast¹pi w wyniku:
1) jazdy Ubezpieczonego pojazdem l¹dowym, morskim lub powietrznym w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przygotowaniu
do nich;
2) pope³nienia czynu zabronionego pod groŸb¹ kary, kwalifikowanego jako przestêpstwo z winy umyœlnej, co wykazano w toku postêpowania przygotowawczego;
3) dzia³añ wojennych, zamieszek, powstañ lub przewrotów wojskowych b¹dŸ czynnego udzia³u w aktach przemocy lub terroryzmu;
4) wypadku lotniczego, je¿eli Ubezpieczony, nie by³ pasa¿erem samolotu licencjonowanych linii lotniczych;
5) katastrof, w wyniku których nast¹pi³o ska¿enie j¹drowe, chemiczne, biologiczne b¹dŸ napromieniowanie;
6) dzia³ania w stanie po u¿yciu alkoholu lub w stanie nietrzeŸwoœci;
za dzia³anie pod wp³ywem alkoholu uwa¿a siê stan powsta³y
w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego
do swojego organizmu takiej iloœci alkoholu, ¿e jego zawartoœæ
wynosi lub prowadzi do stê¿enia we krwi powy¿ej 0,2 ‰ alkoholu
albo do obecnoœci w wydychanym powietrzu powy¿ej 0,1 mg
alkoholu w 1 dm3; niezleconego przez lekarza u¿ycia leków b¹dŸ
narkotyków;
7) umyœlnego samookaleczenia cia³a, samobójstwa lub próby samobójczej;
8) choroby AIDS lub zara¿enia wirusem HIV;
9) chorób psychicznych lub zaburzeñ zachowania w rozumieniu
Miêdzynarodowej Statystycznej klasyfikacji chorób i problemów
zdrowotnych ICD-10 (F00-F99);
10) prowadzenia przez Ubezpieczonego Pojazdu i maszyn samobie¿nych:
a) bez wymaganych prawem uprawnieñ do kierowania Pojazdem/maszyn¹,
b) bez wa¿nego badania technicznego, o ile Nieszczêœliwy wypadek by³ nastêpstwem z³ego stanu technicznego Pojazdu;
11) Nieszczêœliwego wypadku, który mia³ miejsce przed zawarciem
Umowy Ubezpieczenia;
12) poddania Ubezpieczonego leczeniu oraz zabiegom leczniczym,
chyba ¿e dotycz¹ one leczenia bezpoœrednich nastêpstw Nieszczêœliwego wypadku;
13) zawodowego uprawiania sportu, uprawiania sportów z u¿yciem
silnika (w³¹czaj¹c w to wyœcigi), oraz uprawianie sportów ekstremalnych tj.:
a) na ziemi tj. wspinaczka ekstremalna, kaskaderstwo, wyœcigi
konne, speleologia, skoki na gumowej linie, boksu,
b) w powietrzu tj. skoki spadochronowe, sporty lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo,
c) w wodzie tj. nurkowanie, nurkowanie g³êbinowe, ¿eglarstwo
morskie,
o ile mia³o to wp³yw na zajœcie Zdarzenia ubezpieczeniowego.
3. UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u zgonu
Ubezpieczonego, jaki mia³ miejsce w okresie 24 miesiêcy liczonych
od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia, je¿eli zgon zaistnia³ w wyniku
Choroby lub niepe³nosprawnoœci Ubezpieczonego, gdy objawy tej
Choroby lub niepe³nosprawnoœci by³y przedmiotem leczenia lub diagnostyki w okresie 12 miesiêcy przed dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub Choroba zosta³a zdiagnozowana w okresie 12 miesiêcy
przed dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
4. W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w trakcie trwania
Umowy kredytu, w okresie 180 dni nastêpuj¹cych po zawarciu Umowy
Ubezpieczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A. udziela Ochrony ubezpieczeniowej tylko w zakresie zgonu Ubezpieczonego w nastêpstwie
Nieszczêœliwego wypadku.
5. W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w formie ustnej
za pomoc¹ œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w okresie
330 dni nastêpuj¹cych po zawarciu Umowy Ubezpieczenia UNIQA TU
na ¯ycie S.A. udziela Ochrony ubezpieczeniowej tylko w zakresie zgonu
Ubezpieczonego w nastêpstwie Nieszczêœliwego wypadku.
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Wyp³ata œwiadczenia

2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego:
1) Uposa¿onemu do wysokoœci Salda zad³u¿enia na Dzieñ zajœcia Zdarzenia ubezpieczeniowego, jednak nie wiêcej ni¿ Suma ubezpieczenia w wysokoœci wskazanej w § 1 ust. 16 pkt a);
2) Uposa¿onemu dodatkowemu w kwocie odpowiadaj¹cej pozosta³ej
czêœci Sumy ubezpieczenia po wyp³acie œwiadczenia na rzecz Uposa¿onego w wysokoœci Salda zad³u¿enia na Dzieñ zajœcia Zdarzenia
ubezpieczeniowego.
3. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w nastêpstwie Nieszczêœliwego
wypadku UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca dodatkowe œwiadczenie
w wysokoœci Sumy ubezpieczenia wskazanej w § 1 ust. 16 pkt b), nie
wiêcej jednak ni¿ 100 000 z³, a je¿eli zawarcie Umowy ubezpieczenia
nast¹pi³o w formie ustnej za pomoc¹ œrodków porozumiewania siê
na odleg³oœæ, nie wiêcej ni¿ 25 000 z³ z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Kwota œwiadczenia nie mo¿e przewy¿szaæ Sumy ubezpieczenia, która
stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela, z tytu³u
danego Zdarzenia ubezpieczeniowego.
5. W przypadku wyst¹pienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Uposa¿ony
/Uposa¿ony dodatkowy, powinien:
1) przekazaæ UNIQA TU na ¯ycie S.A informacje, co do okolicznoœci
wyst¹pienia Nieszczêœliwego wypadku;
2) umo¿liwiæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. dostêp do dokumentacji lekarskiej, w tym kart chorobowych z zak³adu opieki zdrowotnej, kart
leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego wraz z opisami badañ
Ubezpieczonego,
je¿eli Uposa¿ony/Uposa¿ony dodatkowy jest w posiadaniu takiej dokumentacji/informacji.
6. Je¿eli nie dope³niono obowi¹zków, o których mowa w ust. 5 powy¿ej
z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa, UNIQA TU na ¯ycie S.A.
mo¿e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia, je¿eli mia³o to wp³yw na ustalenie
odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A., okolicznoœci wyst¹pienia
Zdarzenia ubezpieczeniowego i jego skutków.
7. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, osoba zg³aszaj¹ca roszczenia
o wyp³atê œwiadczenia powinna z³o¿yæ w UNIQA TU na ¯ycie S.A.:
1) dok³adnie wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia;
2) skrócony odpis aktu zgonu, a je¿eli zgon nast¹pi³ poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, odpis aktu zgonu potwierdzony przez w³aœciwy organ administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej lub
potwierdzony przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹;
3) zaœwiadczenie o przyczynie zgonu (np. karta statystyczna do karty
zgonu) je¿eli dokumentacja jest w posiadaniu osoby zg³aszaj¹cej
roszczenie;
4) je¿eli zdarzenie by³o nastêpstwem Nieszczêœliwego wypadku dokumentacjê dotycz¹c¹ okolicznoœci Nieszczêœliwego wypadku,
a w szczególnoœci kopiê protoko³u powypadkowego z Policji, prokuratury lub s¹du, je¿eli dokumentacja jest w posiadaniu osoby
zg³aszaj¹cej roszczenie oraz podanie adresu organu prowadz¹cego
sprawê (Policji lub prokuratury) jeœli postêpowanie jest lub by³o
prowadzone, w przypadku wypadku przy pracy - protokó³ BHP;
5) dokumentacjê medyczn¹ obejmuj¹c¹ okres pocz¹wszy od dnia
Nieszczêœliwego wypadku lub zdiagnozowania Choroby wskazuj¹c¹ na przyczynê zgonu Ubezpieczonego.
§ 11

Uposa¿ony

1. Ubezpieczony wskazuje Uposa¿onego/Uposa¿onego dodatkowego,
który jest uprawniony do otrzymania œwiadczenia w przypadku jego
zgonu.
2. Ubezpieczony mo¿e wskazaæ kilka osób Uposa¿onych/Uposa¿onych
dodatkowych do otrzymania œwiadczenia. Suma udzia³ów wszystkich
osób Uposa¿onych/Uposa¿onych dodatkowych nie mo¿e przekraczaæ
100% œwiadczenia ubezpieczeniowego. Je¿eli nie zostanie okreœlony
udzia³ Uposa¿onych/Uposa¿onych dodatkowych w kwocie œwiadczenia lub udzia³y Uposa¿onych/ Uposa¿onych dodatkowych nie sumuj¹
siê do 100%, uwa¿a siê, ¿e udzia³y tych osób s¹ równe.
3. Je¿eli Uposa¿ony/Uposa¿ony dodatkowy zmar³ przed zgonem Ubezpieczonego, nie istnieje, lub utraci³ prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego, jego prawo przejmuj¹ pozostali Uposa¿eni/Uposa¿eni
dodatkowi proporcjonalnie do ju¿ posiadanych udzia³ów w œwiadczeniu ubezpieczeniowym.

4. W Okresie ubezpieczenia, Ubezpieczony mo¿e zmieniæ Uposa¿onego
/Uposa¿onych dodatkowych. Zmiana nastêpuje poprzez z³o¿enie
oœwiadczenia do UNIQA TU na ¯ycie S.A.
5. Zmiana Uposa¿onego/Uposa¿onego dodatkowego obowi¹zuje
od momentu dorêczenia zawiadomienia o zmianie do UNIQA TU na
¯ycie S.A.
6. Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uposa¿onego/Uposa¿onego dodatkowego, albo gdy wszyscy z Uposa¿onych/ Uposa¿onych dodatkowych zmarli przed zgonem Ubezpieczonego, nie istniej¹, lub wszyscy utracili prawo do œwiadczenia ubezpieczeniowego, to œwiadczenie
przys³uguje cz³onkom rodziny Ubezpieczonego wed³ug nastêpuj¹cej
kolejnoœci:
1) wspó³ma³¿onkowi;
2) w równych czêœciach dzieciom Ubezpieczonego, jeœli brak jest
wspó³ma³¿onka;
3) w równych czêœciach rodzicom Ubezpieczonego, jeœli brak jest
wspó³ma³¿onka i dzieci;
4) w równych czêœciach innym ustawowym spadkobiercom zmar³ego
Ubezpieczonego, jeœli brak jest wspó³ma³¿onka, dzieci i rodziców
Ubezpieczonego.
§ 12

Inne okolicznoœci zwi¹zane ze zg³oszeniem i wyp³at¹ œwiadczenia

1. W razie wyst¹pienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego Ochron¹
ubezpieczeniow¹ nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ UNIQA TU na ¯ycie
S.A. o jego zaistnieniu.
2. W przypadku wyst¹pienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony zobowi¹zany jest staraæ siê o z³agodzenie skutków wypadku lub
zachorowañ przez niezw³oczne poddanie siê opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarza leczeniu.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia losowego objêtego
Ochron¹ ubezpieczeniow¹, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, UNIQA TU na ¯ycie S.A. informuje o tym Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego je¿eli nie s¹ oni osobami wystêpuj¹cymi z tym
zawiadomieniem oraz podejmuje postêpowanie dotycz¹ce ustalenia
stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci œwiadczenia, a tak¿e informuje osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi³a zgodê, jakie
dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU
na ¯ycie S.A. lub wysokoœci œwiadczenia, je¿eli jest to niezbêdne
do dalszego prowadzenia postêpowania.
4. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca œwiadczenie na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia w wyniku ustaleñ
dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia s¹du.
5. UNIQA TU na ¯ycie S.A. zobowi¹zana jest wyp³aciæ œwiadczenie
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.

§ 13

1. Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu, Uposa¿onemu/Uposa¿onemu
dodatkowemu przys³uguje prawo do zg³aszania UNIQA TU na ¯ycie
S.A. skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu lub na rzecz
UNIQA TU na ¯ycie S.A.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej wp³ywu
do UNIQA TU na ¯ycie S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
3. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony, Uposa¿ony/Uposa¿ony dodatkowy,
uprawniony z Umowy Ubezpieczenia lub ich nastêpcy prawni mog¹
zwróciæ siê o udzielenie pomocy do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.
§ 14

7. UNIQA TU na ¯ycie S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego/Ubezpieczaj¹cego lub Uposa¿onego/Uposa¿onego dodatkowego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokoœci przyznanego
œwiadczenia.
8. Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni¿
okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU na ¯ycie S.A. informuje
o tym osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wskazuj¹c na okolicznoœci
oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹
odmowê wyp³aty œwiadczenia wraz z pouczeniem o mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.
9. Roszczenia z tytu³u Umowy Ubezpieczenia przedawniaj¹ siê z up³ywem
3 lat. Przez zg³oszenie do UNIQA TU na ¯ycie S.A. roszczenia lub przez
zg³oszenie Zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego ubezpieczeniem
bieg przedawnienia roszczenia o œwiadczenie ulega przerwaniu i rozpoczyna siê na nowo od dnia otrzymania na piœmie oœwiadczenia przez
zg³aszaj¹cego roszczenie UNIQA TU na ¯ycie S.A. o przyznaniu lub
odmowie œwiadczenia.

Reklamacje i pozas¹dowe rozwi¹zywanie sporów

1. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uposa¿onemu/Uposa¿onemu dodatkowemu, bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹, przys³uguje prawo
do zg³aszania UNIQA TU na ¯ycie S.A. reklamacji w formie wskazanej
w „Informacji dotycz¹cej procedury sk³adania i rozpatrywania reklamacji" w zwi¹zku ze œwiadczonymi przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
us³ugami.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. zobowi¹zana jest rozpatrzyæ reklamacjê
i udzieliæ odpowiedzi bez zbêdnej zw³oki, jednak nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, je¿eli udzielenie odpowiedzi w powy¿szym terminie nie jest mo¿liwe, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczonyn/Uposa¿ony/
Uposa¿ony dodatkowy, zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji powiadomiony o przyczynach opóŸnienia, okolicznoœciach
podlegaj¹cych dalszemu wyjaœnianiu oraz o przewidywanym terminie
udzielenia odpowiedzi, nie d³u¿szym jednak ni¿ 60 dni od daty wp³ywu
reklamacji.
3. UNIQA TU na ¯ycie S.A. zobowi¹zana jest udzieliæ odpowiedzi na reklamacjê w postaci papierowej lub za pomoc¹ innego trwa³ego noœnika
informacji, albo, o ile Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony/Uposa¿ony/Uposa¿ony dodatkowy z³o¿y³ taki wniosek poczt¹ elektroniczn¹.
4. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uposa¿onemu/Uposa¿onemu dodatkowemu po wyczerpaniu postêpowania reklamacyjnego
przys³uguje prawo do z³o¿enia wniosku do podmiotu uprawnionego
do pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów o wszczêcie postêpowania
w zwi¹zku ze œwiadczonymi przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. us³ugami.
5. Podmiotem uprawnionym do pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów
w zwi¹zku ze œwiadczonymi przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. us³ugami
jest Rzecznik Finansowy (szczegó³owe informacje dostêpne na stronie
internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/).
§ 15

6. W przypadku gdy w terminie okreœlonym w ust. 5 wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU
na ¯ycie S.A. albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe,
œwiadczenie wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o
mo¿liwe. Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 5 UNIQA TU na ¯ycie
S.A. zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach
niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz
wyp³aca bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia.

Skargi i za¿alenia

S¹d w³aœciwy do rozstrzygania sporów

1. Je¿eli bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹ inaczej,
do Umowy Ubezpieczenia stosuje siê prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z Umowy Ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego
/Ubezpieczonego, Uposa¿onego/Uposa¿onego dodatkowego.
3. Powództwo o roszczenie wynikaj¹ce z Umowy Ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub
spadkobiercy Uposa¿onego/Uposa¿onego dodatkowego.
§ 16

Postanowienia koñcowe

1. Je¿eli Umowa Ubezpieczenia lub OWU, nie stanowi¹ inaczej, wszystkie
oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z Umow¹ Ubezpieczenia
musz¹ byæ sk³adane w formie pisemnej.
2. Zawiadomienia i oœwiadczenia sk³adane w zwi¹zku z zawart¹ Umow¹
Ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznaje siê za z³o¿one
Ubezpieczycielowi, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy dzia³a, o ile zosta³y z³o¿one na piœmie lub na innym trwa³ym
noœniku.
3. Za zgod¹ Ubezpieczyciela, Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego dopuszcza siê sk³adanie oœwiadczeñ woli w innej formie ni¿ w ust. 1.
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4. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony i UNIQA TU na ¯ycie S.A. s¹ zobowi¹zani informowaæ siê wzajemnie o ka¿dej zmianie adresu siedziby lub
zamieszkania.
5. Opodatkowanie œwiadczeñ ubezpieczeniowych na podstawie Umowy
Ubezpieczenia podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 51,
poz. 307 j.t. z póŸn. zm.) i ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397
j.t. z póŸn. zm.).
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia, zastosowanie ma Umowa Ubezpieczenia oraz przepisy
powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, w tym kodeksu cywilnego
i ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
7. Sprawozdanie o wyp³acalnoœci i kondycji finansowej UNIQA TU
na ¯ycie S.A. znajduje siê na stronie internetowej www.uniqa.pl.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z wykazem informacji zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A. z dnia
18 stycznia 2017 r. i maj¹ zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 lutego 2017 r. i zamieszczone s¹ na stronie internetowej
www.uniqa.pl.

Informacja dotycz¹ca procedury sk³adania i rozpatrywania reklamacji
Reklamacja zwi¹zana ze œwiadczonymi przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
us³ugami mo¿e byæ z³o¿ona przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub
Uposa¿onego/Uposa¿onego dodatkowego bêd¹cego osob¹ fizyczn¹:
· w formie elektronicznej
- za poœrednictwem formularza udostêpnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomoc¹ poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl;
· ustnie - telefonicznie w CONTACT CENTER UNIQA (pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66
66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00
lub osobiœcie, w jednostce UNIQA TU na ¯ycie S.A. obs³uguj¹cej Klientów;
· w formie pisemnej - osobiœcie, w jednostce UNIQA obs³uguj¹cej
Klientów, albo przesy³k¹ pocztow¹ na nastêpuj¹cy adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
Departament Centrum Klienta - Zespó³ Obs³ugi Reklamacji
ul. Gdañska 132
90-520 £ódŸ
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