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Rozdzia³ I
Podstawowe informacje o ubezpieczeniu
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia „Zdrowie & Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne”, zwane dalej OWU s¹ integraln¹ czêœci¹
umowy ubezpieczenia zdrowotnego zawieranego przez UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwane dalej UNIQA TU
S.A., z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz podmiotami nie
posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cym.
2. OWU obowi¹zuj¹ ³¹cznie z wybranymi przez Ubezpieczaj¹cego
Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia, zwanymi dalej SWU,
wraz z za³¹cznikami.
3. Dodatkowe postanowienia dotycz¹ce ubezpieczenia grupowego
uregulowane s¹ w umowie ubezpieczenia grupowego.
Art. 1
Definicje
Przez u¿yte w niniejszych OWU pojêcia rozumie siê:
1. umowa ubezpieczenia – umowa zawierana na wniosek Ubezpieczaj¹cego na podstawie niniejszych OWU i potwierdzona
polis¹,
2. okres odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. – czas trwania odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w stosunku do Ubezpieczonego
wyznaczony przez datê pocz¹tku i koñca odpowiedzialnoœci,
3. zdarzenie ubezpieczeniowe - to konieczne i uzasadnione z medycznego punktu widzenia leczenie osoby ubezpieczonej, z powodu choroby lub skutków nieszczêœliwego wypadku, objête ochron¹
ubezpieczeniow¹. Zdarzenie ubezpieczeniowe rozpoczyna siê wraz
z pocz¹tkiem leczenia, a koñczy, gdy wed³ug orzeczenia lekarskiego nie istnieje ju¿ dalsza koniecznoœæ leczenia, nie d³u¿ej jednak ni¿
do koñca okresu ubezpieczenia. Je¿eli istnieje koniecznoœæ leczenia
z powodu choroby lub skutków nieszczêœliwego wypadku, które
nie jest przyczynowo powi¹zane z dotychczasowym leczeniem, to
powstaje wówczas nowe zdarzenie ubezpieczeniowe.
Za zdarzenie ubezpieczeniowe uwa¿a siê równie¿ poród, ³¹cznie
z wymaganymi w okresie ci¹¿y badaniami oraz koniecznym i uzasadnionym z medycznego punktu widzenia leczeniem, a tak¿e
œwiadczenia z zakresu medycyny pracy.
4. leczenie - jest to terapia medyczna, która wedle ogólnie uznanej
wiedzy medycznej wydaje siê byæ odpowiednia w celu przywrócenia, poprawienia lub zapobie¿enia pogorszenia siê stanu zdrowia
Ubezpieczonego,

UNIQA wz. 1095

5. choroba - anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej,
stan fizyczny i psychiczny organizmu,
6. nieszczêœliwy wypadek - nag³e, niezale¿ne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, które w sposób
mechaniczny lub chemiczny oddzia³ywuje na jego cia³o powoduj¹c uszczerbek na zdrowiu.
Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê równie¿ niezale¿ne od woli
Ubezpieczonego utoniêcie, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, pora¿enia pr¹dem elektrycznym, a tak¿e wziewanie
gazów lub oparów, wdychanie substancji truj¹cych lub ¿r¹cych,
chyba ¿e skutki ich dzia³ania pojawiaj¹ siê stopniowo.
Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê równie¿ powsta³e w skutek
nadmiernego wysi³ku zwichniêcie stawów, nadci¹gniêcie i zerwanie miêœni, wiêzade³, torebek stawowych koñczyn lub krêgos³upa.
Za nieszczêœliwy wypadek nie uwa¿a siê niedokrwienia miêœnia
sercowego, w tym zawa³u serca oraz niedokrwiennego lub krwotocznego udaru mózgu.
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7. lekarz specjalista – osoba posiadaj¹ca odpowiednie, formalnie
potwierdzone kwalifikacje zawodowe, wykonuj¹ca zawód w zakresie swoich kwalifikacji i uprawnieñ,
8. partner medyczny – œwiadczeniodawca (lekarz specjalista lub
zak³ad opieki zdrowotnej), z którym UNIQA TU S.A. zawar³o umowê o udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych w ramach umowy ubezpieczenia, na rzecz osób ubezpieczonych,
9. ocena ryzyka ubezpieczeniowego – procedura ustalona i stosowana przez UNIQA TU S.A. przy obejmowaniu ochron¹ ubezpieczeniow¹ danej osoby, uwzglêdniaj¹ca w szczególnoœci jej
stan zdrowia, maj¹ca wp³yw na wysokoœæ sk³adki i zakres umowy
ubezpieczeniowej,
10. karta ubezpieczenia – identyfikator uprawniaj¹cy Ubezpieczonego do korzystania ze œwiadczeñ zdrowotnych w placówkach
Partnera Medycznego. Karta ubezpieczenia jest wa¿na tylko
z zaopatrzonym w zdjêcie dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ Ubezpieczonego,
11. karencja - jest to okres, po up³ywie którego Ubezpieczony nabywa prawo do korzystania ze œwiadczeñ zdrowotnych objêtych
umow¹ ubezpieczenia,
12. przedsiêbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹,
13. sprzêt lotniarski – lotnia, paralotnia, lataj¹ce skrzyd³o, miêœniolot, motolotnia, motoparalotnia oraz balon,
14. pojazdy lotnicze – samolot, helikopter lub inne urz¹dzenie
o napêdzie silnikowym zdolne do unoszenia siê w atmosferze,
15. akty terrorystyczne – nielegalne, indywidualne lub grupowe akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludnoœci i dezorganizacji ¿ycia publicznego
przy u¿yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo³eczeñstwu
z zamiarem jego zastraszenia dla osi¹gniêcia celów politycznych
lub spo³ecznych,
16. szpital – dzia³aj¹ca zgodnie z prawem publiczna lub niepubliczna placówka s³u¿by zdrowia, dysponuj¹ca odpowiednimi mo¿liwoœciami diagnostycznymi i terapeutycznymi, przewiduj¹ca sta³¹
obecnoœæ lekarsk¹, dzia³aj¹ca wy³¹cznie wedle ogólnie uznanej
wiedzy medycznej oraz prowadz¹ca historiê chorób,
17. pobyt w szpitalu - pobyt trwaj¹cy nieprzerwanie co najmniej 24
godziny.
Art. 2
Jaki jest przedmiot i zasiêg terytorialny ochrony ubezpieczeniowej?
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku
wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz wyp³aca pozosta³e œwiadczenia objête umow¹ ubezpieczenia.
3. W przypadku wyst¹pienia nw. zdarzeñ ubezpieczeniowych powsta³ych w wyniku nieszczêœliwego wypadku UNIQA TU S.A. udziela
ochrony ubezpieczeniowej tak jak dla zdarzeñ ubezpieczeniowych
na skutek choroby:
a) na skutek skoków spadochronowych, korzystania ze sprzêtu lotniarskiego, a tak¿e z pojazdów lotniczych, w przypadku gdy jest
siê pasa¿erem w samolotach silnikowych, które ze wzglêdu na
rodzaj zastosowania zosta³y dopuszczone do transportu pasa¿erskiego (pasa¿er oznacza kogoœ, kto nie ma zwi¹zku przyczy1

nowego z u¿ytkowaniem samolotu, nie jest cz³onkiem za³ogi
oraz nie wykonuje zawodowych czynnoœci z u¿yciem pojazdu
powietrznego),
b) powsta³ych w trakcie uczestnictwa w sportowych zawodach
motorowych (tak¿e w trakcie jazd klasyfikacyjnych i wyœcigów)
oraz po³¹czonych z nimi jazd treningowych,
c) powsta³ych w trakcie uczestnictwa w krajowych lub miêdzynarodowych zawodach na terenie rozgrywanych biegów narciarskich, (dyscypliny alpejskie i skandynawskie, snowboard, biatlon, narciarstwo trawiaste), jazdy bobslejem, skibobem czy te¿
skeletonem, a tak¿e w trakcie oficjalnych treningów podczas
trwania ww. zawodów.
4. O ile SWU nie stanowi¹ inaczej, UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej na ca³ym œwiecie. W przypadku leczenia poza
granicami Polski ochrona ubezpieczeniowa w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. wynosi 30 dni od dnia rozpoczêcia
leczenia, (zob. równie¿ art. 4 pkt. 2 ust. b.)
Art. 3
Kto mo¿e zostaæ objêty ubezpieczeniem?
1. Ubezpieczenie mo¿e zostaæ zawarte na rzecz osoby fizycznej zamieszka³ej w Polsce, która w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia
nie ukoñczy³a 60 lat, zwanej dalej Ubezpieczonym.
2. Wiek Ubezpieczonego oblicza siê z ró¿nicy pomiêdzy rokiem pocz¹tku ubezpieczenia a rokiem urodzenia.
Rozdzia³ II
Koszty objête ubezpieczeniem
Art. 4
Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Rodzaj oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej wynika z umowy ubezpieczenia, wraz z za³¹cznikami.
Je¿eli umowa ubezpieczenia obejmuje œwiadczenia zdrowotne z tytu³u leczenia ambulatoryjnego i/lub szpitalnego, obowi¹zuj¹ wówczas
nastêpuj¹ce uregulowania:
1. W przypadku œwiadczeñ z tytu³u leczenia ambulatoryjnego:
a) Ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru placówki Partnera
Medycznego, a tak¿e mo¿liwoœæ skorzystania ze œwiadczeñ zdrowotnych innych zak³adów opieki zdrowotnej lub lekarzy posiadaj¹cych prawo wykonywania zawodu. W przypadku niezbêdnego i koniecznego z medycznego punktu widzenia leczenia,
w ramach jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony mo¿e skorzystaæ z wizyty u kilku lekarzy;
b) Ubezpieczonemu przys³uguj¹ domowe wizyty lekarskie tylko
w przypadkach nag³ych, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego nie
pozwoli³ na przewiezienie go do lekarza. W przeciwnym razie
UNIQA TU S.A. pokrywa jedynie koszty konsultacji lekarskiej;
c) W przypadku domowej wizyty lekarskiej koszty dojazdu lekarza
do Ubezpieczonego, zostan¹ pokryte tylko wtedy, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie przyjmuje ¿aden lekarz.
UNIQA TU S.A. nie pokrywa kosztów dojazdu Ubezpieczonego
do lekarza;
d) W przypadku leczenia Ubezpieczonego przez wspó³ma³¿onka,
rodziców lub dzieci, UNIQA TU S.A. pokrywa jedynie udokumentowane koszty rzeczowe (np. zastrzyki, opatrunki, banda¿e);
e) UNIQA TU S.A. pokrywa koszty zaleconego przez lekarza specjalistê leczenia fizykoterapeutycznego tylko w przypadku, gdy
œwiadczenia zdrowotne zosta³y udzielone przez lekarza lub inn¹
osobê uprawnion¹ do wykonywania takich œwiadczeñ w ramach
wolnego zawodu. UNIQA TU S.A. nie pokrywa kosztów dodatkowych konsultacji lekarskich oraz kosztów wizyt domowych;
f) UNIQA TU S.A. pokrywa koszty œrodków pomocniczych tylko
w przypadku, gdy zosta³y przepisane przez lekarza. Za œrodki
pomocnicze uwa¿a siê, np.: okulary, soczewki kontaktowe, pasy
przepuklinowe, protezy koñczyn, aparaty s³uchowe, gorsety ortopedyczne, ortopedyczne wk³adki do butów, osprzêt ortopedyczny do butów, banda¿e i gorsety wyszczuplaj¹ce brzuch. Za
œrodki pomocnicze nie uwa¿a siê np.: irygatorów, aparatów do
inhalacji, woreczków na lód, odci¹gaczy pokarmu, p³ukanek do
ust, poduszek elektrycznych, termometrów do mierzenia temperatury, aparatów do mierzenia ciœnienia krwi, a tak¿e aparatów
i œrodków pomocniczych s³u¿¹cych do pielêgnacji cia³a. UNIQA
TU S.A. pokryje koszty nowego œrodka pomocniczego, jeœli dotychczas u¿ywany nie bêdzie zdatny do dalszego u¿ytku, chyba,
2

¿e ze wzglêdów medycznych bêdzie konieczne wczeœniejsze nabycie nowego œrodka pomocniczego.
2. W przypadku œwiadczeñ z tytu³u leczenia szpitalnego:
a) Przez leczenie szpitalne, w rozumieniu niniejszych OWU, rozumie siê leczenie w ramach koniecznego z medycznego punktu
widzenia pobytu w szpitalu.
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu leczenia dentystycznego, leczenia protetycznego, a tak¿e leczenia w ramach
chirurgii szczêkowej traktowany jest jako konieczny z medycznego punktu widzenia tylko w przypadku, gdy ze wzglêdów medycznych nie by³o mo¿liwe leczenie ambulatoryjne (zob. równie¿ art. 5 pkt 1 ust. h).
Z medycznego punktu widzenia za niezbêdny pobyt Ubezpieczonego w szpitalu nie uwa¿a siê takiego pobytu, który uzasadniony by³ jedynie brakiem domowej opieki nad Ubezpieczonym;
b) W przypadku leczenia szpitalnego, w rozumieniu ust. a)
w prywatnych szpitalach poza granicami Polski oraz w zak³adach leczniczych (lub oddzia³ach zak³adów), które nie dzia³aj¹
wy³¹cznie wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej, w których
oprócz leczenia szpitalnego wykonuje siê równie¿ zabiegi rehabilitacyjne lub prowadzi leczenie uzdrowiskowe, tak¿e w których przyjmowani s¹ rekonwalescenci lub chorzy wymagaj¹cy
opieki pielêgnacyjnej, UNIQA TU S.A. pokryje koszty œwiadczeñ
zdrowotnych jedynie w takim zakresie, w jakim udzieli³o Ubezpieczonemu wczeœniejszej, pisemnej zgody. Za wyj¹tkiem udzielenia Ubezpieczonemu koniecznej pomocy lekarskiej w zwi¹zku
z zagro¿eniem ¿ycia;
c) W przypadku leczenia szpitalnego, w rozumieniu ust. a) w zak³adach (lub oddzia³ach zak³adów) dla nerwowo i/lub umys³owo chorych (za wyj¹tkiem samodzielnie prowadzonych oddzia³ów neurologicznych i neurochirurgicznych), jak równie¿ w zak³adach (lub oddzia³ach zak³adów) dla chorych na p³uca i gruŸlicê, UNIQA TU S.A. wyp³aci Ubezpieczonemu dzienne œwiadczenie szpitalne od pi¹tego tygodnia pobytu w tych zak³adach,
po zweryfikowaniu zasadnoœci wyp³aty œwiadczenia i udzieleniu Ubezpieczonemu pisemnej zgody;
d) UNIQA TU S.A. nie udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku pobytu Ubezpieczonego w zak³adach opieki spo³ecznej,
zak³adach opiekuñczo-leczniczych, zak³adach pielêgnacyjnoopiekuñczych, oœrodkach leczenia uzale¿nieñ od alkoholu, narkotyków, leków itp., oœrodkach rehabilitacji leczniczej, oœrodkach rekonwalescencyjnych, oœrodkach leczenia uzdrowiskowego, sanatoryjnego, wypoczynkowego, oœrodkach dla ozdrowieñców, zak³adach wiêziennej s³u¿by zdrowia, zak³adach wojskowej s³u¿by zdrowia, oœrodkach dla przewlekle chorych, poradniach psychologicznych i psychiatrycznych, hospicjach, a tak¿e
samodzielnych ambulatoryjnych zak³adach leczniczych (nawet
je¿eli pobyt w tych zak³adach wymaga przeprowadzenia badañ
lub podjêcia leczenia);
e) W przypadku koniecznego z medycznego punktu widzenia transportu Ubezpieczonego do szpitala lub miejsca zamieszkania
UNIQA TU S.A. zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty przejazdu karetki, taksówki lub biletów kolejowych pod warunkiem, ¿e transport oraz leczenie szpitalne zosta³o zalecone
przez lekarza.
3. Uregulowania wspólne
a) Jako koszty operacyjne przyjmuje siê honorarium operatora, anestezjologa, lekarzy i personelu pielêgniarskiego asystuj¹cego
podczas operacji, ³¹cznie z leczeniem przed i po operacji,
a tak¿e oddzielnie zafakturowane koszty rzeczowe, za wyj¹tkiem kosztów protez ró¿nych czêœci cia³a, implantów i pozosta³ych terapeutycznych œrodków pomocniczych, jak równie¿ specjalnej aparatury do przeszczepu organów lub do wspierania
ich funkcji. Przy jednoczesnym przeprowadzaniu kilku operacji
UNIQA TU S.A. pokrywa w pe³nej wysokoœci wymiaru taryfowego koszty operacji zakwalifikowanej do najwy¿szej grupy, zaœ
ka¿d¹ kolejn¹, w ró¿nych grupach operacyjnych, w wysokoœci najwy¿ej 50 %, a w takiej samej grupie operacyjnej - maksymalnie
w wysokoœci 25 % wymiaru taryfowego;
b) Jako koszty radioterapii przyjmuje siê honorarium lekarza i jego
asysty, koszty u¿ytkowania urz¹dzeñ, materia³ów napromieniowuj¹cych oraz pozosta³e koszty rzeczowe jak równie¿ wszelkie
koszty uboczne;
c) UNIQA TU S.A. pokrywa koszty zakupu lekarstw tylko w przypadku, gdy zosta³y przepisane przez lekarza i zakupione w aptece. Za leki nie uwa¿a siê: wody leczniczej i mineralnej, preparatów od¿ywczych i wzmacniaj¹cych, œrodków geriatrycznych,
toników, œrodków dezynfekcyjnych i kosmetycznych, dodatków
do k¹pieli itp. oraz wszystkich nie zarejestrowanych leków, po-

mimo, ¿e zosta³y przepisane przez lekarza i zawieraj¹ sk³adniki
lecznicze.
Art. 5
Jakie zdarzenia s¹ wy³¹czone z ochrony ubezpieczeniowej?
1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. nie obejmuje:
a) Kosztów leczenia rozpoczêtego przed zawarciem pierwszej
umowy ubezpieczenia;
b) Leczenia, zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i kosmetyki oraz ich nastêpstw, o ile te
zabiegi nie s³u¿¹ usuniêciu nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, które nast¹pi³y w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU
S.A.;
c) Leczenia chorób lub nastêpstw nieszczêœliwych wypadków,
w wyniku których stan Ubezpieczonego pogorszy³ siê lub których leczenie zosta³o utrudnione z powodu spo¿ycia przez Ubezpieczonego alkoholu, lekarstw i œrodków odurzaj¹cych lub innych substancji wy³¹czaj¹cych b¹dŸ ograniczaj¹cych zdolnoœæ
rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem;
d) Powik³añ po usuniêciu ci¹¿y, je¿eli zabieg by³ przeprowadzony
nielegalnie;
e) Wszystkich form sztucznego zap³odnienia;
f) Zabiegów zwi¹zanych ze zmian¹ p³ci;
g) Zabiegów i leczenia odwykowego, w tym zabiegów odtruwania;
h) Kosztów implantacji zêbów, jak równie¿ wszystkich zabiegów
i nastêpstw z ni¹ zwi¹zanych, o ile nie s³u¿¹ one usuniêciu nastêpstw nieszczêœliwych wypadków.
2. UNIQA TU S.A. nie pokrywa kosztów œwiadczeñ zdrowotnych, je¿eli s¹ one nastêpstwem:
a) Pope³nienia lub usi³owania pope³nienia samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na w³asn¹ proœbê;
b) Pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubezpieczonego
przestêpstwa;
c) Udzia³u Ubezpieczonego w dzia³aniach wojennych, rozruchach,
zamieszkach, demonstracjach, strajkach, lokautach;
d) Aktów terrorystycznych;
e) Pe³nienia przez Ubezpieczonego s³u¿by wojskowej;
f) Stosowania naukowo nie uznanych metod badañ, leczenia oraz
medycyny niekonwencjonalnej, ludowej i orientalnej.
3. O ile SWU nie stanowi¹ inaczej, UNIQA TU S.A. nie obejmuje
ochron¹ ubezpieczeniow¹:
a) Leczenia dentystycznego, protetyki, ortodoncji, chirurgii
szczêkowej;
b) Kosztów domowej opieki geriatrycznej, leczenia rehabilitacyjnego, a tak¿e pedagogiki medycznej.
4. W przypadku leczenia szpitalnego w zak³adach (lub oddzia³ach
zak³adów) wymienionych w art. 4 pkt. 2 ust b), UNIQA TU S.A.
udziela ochrony ubezpieczeniowej jedynie w takim zakresie, w jakim udzieli³o Ubezpieczonemu wczeœniejszej, pisemnej zgody, za
wyj¹tkiem udzielenia Ubezpieczonemu koniecznej pomocy lekarskiej w zwi¹zku z zagro¿eniem ¿ycia.
5. W przypadku leczenia szpitalnego w zak³adach (lub oddzia³ach
zak³adów) wymienionych w art. 4 pkt 2 ust c), UNIQA TU S.A.
wyp³aci Ubezpieczonemu dzienne œwiadczenie szpitalne. Od pi¹tego tygodnia pobytu w tych zak³adach UNIQA TU S.A. wyp³aci
Ubezpieczonemu dzienne œwiadczenie szpitalne po zweryfikowaniu zasadnoœci wyp³aty œwiadczenia i udzieleniu Ubezpieczonemu
pisemnej zgody.
6. Je¿eli leczenie wykracza ponad zakres konieczny z medycznego punktu widzenia, UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio obni¿yæ kwotê
wyp³aty œwiadczenia. Powy¿sza zasada dotyczy równie¿ œrodków
pomocniczych.

2. Koszty œwiadczeñ zdrowotnych, udzielonych Ubezpieczonemu
przez placówkê inn¹ ni¿ Partnera Medycznego, zwracane s¹ Ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej do otrzymania œwiadczenia
na podstawie orygina³ów rachunków oraz innych wymaganych przez
UNIQA TU S.A. dokumentów, które staj¹ siê w³asnoœci¹ UNIQA TU
S.A.
3. Dodatkowe zapisy dotycz¹ce postêpowania w przypadku wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego uregulowane s¹ w SWU.
4. Je¿eli Ubezpieczony posiada dodatkowe ubezpieczenie na wypadek choroby lub skutków nieszczêœliwego wypadku w innych zak³adach ubezpieczeñ, UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ przed³o¿enia kserokopii dokumentów wraz ze szczegó³owym rozliczeniem wysokoœci
wyp³aty œwiadczenia.
5. UNIQA TU S.A. posiada prawo weryfikacji osób/podmiotów uprawnionych do otrzymania œwiadczenia, dostarczonych przez nie dokumentów zwi¹zanych z ustaleniem rozmiaru i wysokoœci œwiadczenia, a tak¿e zasiêgniêcia opinii lekarzy specjalistów.
6. UNIQA TU S.A. posiada prawo ¿¹daæ od Ubezpieczonego udzielenia wszelkich informacji odnoœnie okolicznoœci wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz przed³o¿enia innych dokumentów niezbêdnych do okreœlenia swojej odpowiedzialnoœci.
7. UNIQA TU S.A. ma prawo obci¹¿yæ Ubezpieczonego kosztami wyp³aty nale¿nego œwiadczenia i kosztami t³umaczenia przed³o¿onych dokumentów, niezbêdnych do wyp³aty œwiadczenia.
8. Koszty leczenia okreœlone w walutach obcych wyp³aca siê w z³otych, wg œredniego kursu NBP z dnia ustalenia wysokoœci œwiadczenia, za wyj¹tkiem kosztów zwracanych bezpoœrednio placówce
udzielaj¹cej pomocy Ubezpieczonemu, mieszcz¹cej siê za granic¹.
9. Roszczenia z tytu³u œwiadczeñ ubezpieczeniowych nie mog¹ byæ
ani cedowane ani zastawiane.
Art. 7
Kiedy UNIQA TU S.A. wyp³aca œwiadczenie?
1. UNIQA TU S.A. wyp³aca nale¿ne œwiadczenie osobie uprawnionej
w terminie 30 dni od daty dostarczenia UNIQA TU S.A. zawiadomienia o zdarzeniu, rachunków i innych dokumentów wymaganych
do rozpatrzenia roszczenia.
2. Gdyby wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o
siê niemo¿liwe w terminie wskazanym w pkt. 1, wówczas œwiadczenie wyp³aca siê w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. W ci¹gu 30 dni UNIQA TU S.A. ma obowi¹zek zawiadomiæ
pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci
zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz wyp³aciæ bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia.
3. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest powiadomiæ na piœmie osobê
uprawnion¹ lub Ubezpieczonego/Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci
przyznanego œwiadczenia wraz z uzasadnieniem. Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni¿ okreœlona
w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wskazuj¹c na okolicznoœci
oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹
odmowê wyp³aty œwiadczenia.
Rozdzia³ IV
Postanowienia dotycz¹ce umowy ubezpieczenia
Art. 8
Jak dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia?

Rozdzia³ III
Wyst¹pienie zdarzenia objêtego ubezpieczeniem

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku.

Art. 6
Co nale¿y zrobiæ w celu otrzymania œwiadczenia?

2. UNIQA TU S.A. mo¿e za¿¹daæ od Ubezpieczonego dodatkowych
dokumentów lub odpowiedzi na dodatkowe pytania konieczne do
oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

1. Koszty œwiadczeñ zdrowotnych udzielonych Ubezpieczonemu przez
placówkê Partnera Medycznego rozliczane s¹ bezpoœrednio miêdzy UNIQA TU S.A. a tymi placówkami.

3. W przypadku podwy¿szonego ryzyka UNIQA TU S.A. zastrzega
sobie prawo odmówienia zawarcia umowy ubezpieczenia lub uza3

le¿nienia jej zawarcia od wprowadzenia do umowy ubezpieczenia
postanowieñ szczególnych, np. dodatkowych wy³¹czeñ, wyd³u¿onego okresu karencji lub zwy¿ki sk³adki.

Art. 11
Jaka jest wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej i w jakich terminach
nale¿y j¹ op³acaæ?

4. UNIQA TU S.A. przed zawarciem umowy ubezpieczenia mo¿e skierowaæ Ubezpieczonego na badania lekarskie wykonane przez lekarzy wskazanych przez UNIQA TU S.A. Koszty tych badañ ponosi
UNIQA TU S.A.

1. Sk³adkê ubezpieczeniow¹ ustala siê w oparciu o taryfê sk³adek
obowi¹zuj¹c¹ w dniu wype³nienia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, z zastrze¿eniem art. 8 pkt 3.

5. UNIQA TU S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia wystawieniem dokumentu ubezpieczenia (polisy).
6. Umowê uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu polisy, przy czym odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê z zastrze¿eniem postanowieñ art. 9 pkt 3.
7. Ubezpieczaj¹cy otrzymuje wraz z polis¹ kartê ubezpieczenia.
8. Ubezpieczaj¹cy mo¿e z³o¿yæ wniosek o rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w ka¿dym czasie trwania umowy ubezpieczenia, ze skutkiem na pierwszy dzieñ danego miesi¹ca. Zakres
ochrony ubezpieczeniowej mo¿e zostaæ rozszerzony tylko i wy³¹czenie po uprzedniej akceptacji wniosku przez UNIQA TU S.A.
W zwi¹zku z powy¿szym dotychczasowa umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia skutkuje zawarciem przez Ubezpieczaj¹cego nowej umowy ubezpieczenia,
potwierdzonej polis¹ z now¹ nale¿n¹ sk³adk¹ ubezpieczeniow¹.
Ochrona ubezpieczeniowa, w stosunku do rozszerzonego zakresu
ubezpieczenia, rozpoczyna siê zgodnie z postanowieniami art. 9
pkt. 3. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku
bez podania przyczyny.
Art. 9
Kiedy zaczyna siê ochrona ubezpieczeniowa?

2. Wysokoœæ sk³adki w ubezpieczeniach indywidualnych uzale¿niona
jest od:
a) p³ci Ubezpieczonego,
b) wieku Ubezpieczonego,
c) zakresu ubezpieczenia,
d) czêstotliwoœci op³acania sk³adki,
e) indywidualnej oceny ryzyka,
f) przebiegu ubezpieczenia (w przypadku kontynuacji umowy
ubezpieczenia).
3. Sk³adka za przed³u¿ony okres umowy ubezpieczenia ustalana jest
zgodnie z taryf¹ obowi¹zuj¹c¹ w dniu przed³u¿ania umowy ubezpieczenia na kolejny rok, z zastrze¿eniem pkt 2 ust. f).
Je¿eli w dniu przed³u¿enia umowy ubezpieczenia na kolejny rok
Ubezpieczony osi¹gn¹³ wiek nastêpnej grupy wiekowej – sk³adka
zmienia siê stosownie do wieku.
4. Sk³adka p³atna jest z góry i mo¿e byæ op³acana miesiêcznie, kwartalnie, pó³rocznie lub rocznie.
5. Sk³adka op³acana jest przelewem na konto wskazane przez UNIQA
TU SA.
6. Sk³adkê lub jej ratê uwa¿a siê za op³acon¹ w dniu, w którym zosta³a
ona zarejestrowana na rachunku UNIQA TU S.A.

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres 1 roku.

7. Pierwsza sk³adka p³atna jest w ci¹gu 7 dni od dnia dorêczenia
polisy.

2. Pierwszy dzieñ okresu ubezpieczenia przypada zawsze na pierwszy dzieñ miesi¹ca kalendarzowego.

8. Kolejna sk³adka (rata sk³adki) p³atna jest do 28 dnia miesi¹ca
kalendarzowego, poprzedzaj¹cego okres za który jest nale¿na.

3. Ochrona ubezpieczeniowa, z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia, rozpoczyna siê w pierwszym dniu miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po dacie op³acenia sk³adki lub jej pierwszej raty,
nie wczeœniej jednak ni¿ przed dniem okreœlonym w polisie (pocz¹tek ubezpieczenia) oraz up³ywem okresów karencji, o których
mowa w art. 10.

9. Nieop³acenie pierwszej sk³adki w wyznaczonym terminie skutkuje niezawarciem umowy ubezpieczenia, chyba, ¿e na wniosek
Ubezpieczaj¹cego UNIQA TU S.A. wyrazi zgodê na prolongatê
terminu p³atnoœci.

4. Je¿eli ¿adna ze stron nie z³o¿y oœwiadczenia o zaniechaniu kontynuowania umowy ubezpieczenia na miesi¹c przed koñcem okresu
ubezpieczenia, zostaje ona przed³u¿ona na kolejny rok. Oœwiadczenie to musi byæ z³o¿one na piœmie pod rygorem niewa¿noœci.
Art. 10
Jak dzia³a karencja?
1. Okres karencji liczony jest od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia oznaczonego w polisie.
2. 10 miesiêcznym okresem karencji objête s¹ zdarzenia ubezpieczeniowe zwi¹zane z porodem, poronieniem, badaniami oraz chorobami zwi¹zanymi z ci¹¿¹, w³¹cznie z ich nastêpstwami. W przypadku porodów przedwczesnych lub poronieñ, jakie przy normalnym
przebiegu ci¹¿y doprowadzi³yby do porodu po up³ywie 10 miesiêcy, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê przed up³ywem okresu karencji.
3. Szczególne okresy karencji podane s¹ w umowie ubezpieczenia
i liczone s¹ od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia oznaczonego w polisie.
4. W przypadku chorób lub skutków nieszczêœliwego wypadku, które
wyst¹pi³y i które by³y leczone w okresie karencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê po up³ywie okresu karencji.
5. W przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia na kolejny rok, okresu karencji nie stosuje siê, z zastrze¿eniem pkt. 3-4.
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10. Ubezpieczaj¹cemu, który nie op³aci drugiej lub nastêpnej raty
sk³adki w wyznaczonym terminie, UNIQA TU S.A. udziela dodatkowo 7-dniowej prolongaty terminu p³atnoœci, liczonej od dnia
wymagalnoœci raty.
11. W przypadku nieop³acenia raty sk³adki w terminie prolongaty,
umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê z pierwotnym terminem p³atnoœci nieop³aconej raty sk³adki.
12. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za op³acony i niewykorzystany okres odpowiedzialnoœci. Sk³adkê podlegaj¹c¹ zwrotowi oblicza siê z ró¿nicy pomiêdzy sk³adk¹ op³acon¹ a sk³adk¹ za wykorzystany okres odpowiedzialnoœci, przy czym miesi¹c rozpoczêty
uwa¿a siê za wykorzystany.
13. Obowi¹zek op³acania sk³adek spoczywa na Ubezpieczaj¹cym,
w zwi¹zku z czym UNIQA TU S.A. nie ma obowi¹zku wzywania
Ubezpieczaj¹cego do ich op³acenia.
Art. 12
Kiedy koñczy siê ochrona ubezpieczeniowa?
1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu, a odpowiedzialnoœæ
UNIQA TU S.A. wygasa:
a) Z up³ywem okresu ubezpieczenia oznaczonego w polisie, z zastrze¿eniem art.9 pkt. 4;
b) Wraz ze œmierci¹/likwidacj¹ Ubezpieczaj¹cego. Umowa mo¿e
byæ kontynuowana, je¿eli w ci¹gu 2 miesiêcy od œmierci/likwidacji Ubezpieczaj¹cego w jego miejsce wst¹pi Ubezpieczony
lub inny podmiot i zachowana bêdzie ci¹g³oœæ op³acania sk³adki;
c) W stosunku do danego Ubezpieczonego, wraz ze œmierci¹ tego
Ubezpieczonego;
d) W przypadku nieop³acenia sk³adki w wyznaczonych terminach,
o których mowa w art. 11;

e) W przypadku zdarzeñ ubezpieczeniowych, które nie zakoñczy³y
siê w okresie ubezpieczenia, wraz z rozwi¹zaniem umowy ubezpieczenia.
2. Je¿eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy
jest przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.
3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku op³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU
S.A. udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
4. Ubezpieczaj¹cy ma prawo wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia
w ka¿dym czasie, z zachowaniem 3 - miesiêcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno zostaæ sporz¹dzone na piœmie
pod rygorem niewa¿noœci.
Art. 13
Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na Ubezpieczaj¹cym/Ubezpieczonym?
1. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany podaæ do wiadomoœci UNIQA
TU S.A. wszystkie znane sobie okolicznoœci dotycz¹ce w szczególnoœci wszelkich dolegliwoœci, chorób lub skutków nieszczêœliwych
wypadków, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku
i w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany informowaæ UNIQA TU S.A.
o wszelkich zmianach danych osobowych (nazwisko, adres zamieszkania), o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku.
3. Na Ubezpieczaj¹cym spoczywa obowi¹zek poinformowania Ubezpieczonego o zakresie ubezpieczenia, a tak¿e przekazania mu tekstu OWU, SWU, wraz z za³¹cznikami, na podstawie których zostanie
zawarta umowa ubezpieczenia.
4. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do niezw³ocznego przekazania
Ubezpieczonemu karty ubezpieczenia oraz wykazu placówek Partnera Medycznego.
5. Na ¿¹dnie UNIQA TU S.A. Ubezpieczony jest zobowi¹zany do
udzielenia dodatkowych informacji, koniecznych do ustalenia okolicznoœci zwi¹zanych ze zg³oszonym roszczeniem.
6. Ubezpieczony zobowi¹zany jest ka¿dorazowo do okazywania karty
ubezpieczenia wraz z dowodem to¿samoœci w placówkach Partnera Medycznego.
7. Ubezpieczony zobowi¹zany jest do podporz¹dkowania siê i wype³niania wszelkich wskazañ zaleconych przez lekarzy w toku podjêtego leczenia.
8. Ubezpieczony zobowi¹zany jest, na ¿¹danie UNIQA TU S.A., poddaæ siê badaniom u wyznaczonego przez UNIQA TU S.A. lekarza
w celu ustalenia prawa do œwiadczenia lub wysokoœci œwiadczenia. Koszt badania pokrywa UNIQA TU S.A.
9. Ubezpieczony zobowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ UNIQA
TU S.A., i¿ na jego rzecz zawarte zosta³o ubezpieczenie kosztów
leczenia w innym zak³adzie ubezpieczeñ.
Art. 14
Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na UNIQA TU S.A.?

nienie tych obowi¹zków nie mia³o wp³ywu na zajœcie objêtego
ochron¹ zdarzenia ubezpieczeniowego lub rozmiar jego skutków,
a tym samym na ustalenie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. lub
jej zakres oraz, gdy zap³ata ca³oœci lub czêœci œwiadczenia odpowiada w danych okolicznoœciach zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego
albo interesom gospodarki narodowej.
2. W przypadku zatajenia przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego istotnych okolicznoœci dotycz¹cych stanu zdrowia lub ukrycia
choroby przed zawarciem umowy ubezpieczenia, b¹dŸ te¿ wy³udzenia lub próby wy³udzenia œwiadczenia albo wspó³dzia³ania
w takim dzia³aniu, UNIQA TU S.A. ma prawo do wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i jest zwolnione z obowi¹zku wyp³aty œwiadczenia.
3. Je¿eli w ramach umowy ubezpieczenia przes³anki do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, opisane w pkt. 2, dotyczyæ bêd¹ poszczególnych osób, to wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mo¿e
zostaæ ograniczone tylko to tych osób. Pozosta³e osoby bêd¹ mog³y
kontynuowaæ ubezpieczanie w ramach nowej umowy ubezpieczenia.
4. Je¿eli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy lub
Ubezpieczony zmienili adres zamieszkania i nie powiadomili o tym
UNIQA TU S.A., pismo skierowane pod ostatni adres uwa¿a siê za
dorêczone i wywo³uje skutki prawne z tym zwi¹zane.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
Art. 16
Roszczenia regresowe
1. Z dniem zap³aty œwiadczenia roszczenia Ubezpieczaj¹cego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodê, przechodz¹
z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci wyp³aconego œwiadczenia.
2. Je¿eli UNIQA TU S.A. pokry³o tylko czêœæ œwiadczenia, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje pierwszeñstwo zaspokojenia pozosta³ej czêœci
przed roszczeniami UNIQA TU S.A.
3. Ubezpieczony ma obowi¹zek udzieliæ UNIQA TU S.A. wszelkiej
pomocy przy dochodzeniu roszczeñ, o których mowa w pkt.1, dostarczaj¹c dokumenty i podaj¹c informacje niezbêdne do skutecznego ich dochodzenia.
4. Na UNIQA TU S.A. nie przechodz¹ roszczenia Ubezpieczaj¹cego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoœæ.
5. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony, bez zgody
UNIQA TU S.A., zrzek³ siê roszczenia lub je ograniczy³ przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê. Jeœli zrzeczenie siê lub
ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp³acie œwiadczenia, UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego œwiadczenia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi
od daty wyp³aty œwiadczenia.
Art. 17
Przedawnienia roszczeñ

1. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest do prawid³owego i terminowego
wykonywania zobowi¹zañ przewidzianych umow¹ ubezpieczenia.

Roszczenia z tytu³u umowy ubezpieczenia przedawniaj¹ siê z up³ywem 3 lat od dnia zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego
umow¹ ubezpieczenia.

2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest do dostarczania Ubezpieczaj¹cemu wszelkich dokumentów zwi¹zanych z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Art. 18
Zawiadomienia i oœwiadczenia

Art. 15
Jakie mog¹ byæ skutki niedope³nienia obowi¹zków zwi¹zanych
z umow¹ ubezpieczenia?
1. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony z winy umyœlnej lub na
skutek ra¿¹cego niedbalstwa nie dope³nili któregokolwiek z obowi¹zków okreœlonych w niniejszych OWU, UNIQA TU S.A. mo¿e
odmówiæ lub ograniczyæ wyp³atê œwiadczenia, chyba ¿e niedope³-

Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem
przyjêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿noœci.
Art. 19
Skargi i za¿alenia
1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys³uguje prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA TU S.A skarg
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i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz
UNIQA TU S.A.
2. Zarz¹d UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zany rozpatrzyæ skargê bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej
wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Art. 20
W³aœciwoœæ prawa i s¹du
1. Je¿eli bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹
inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje siê prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo
przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Art. 21
Warunki dodatkowe
W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym w umowie ubezpieczenia mog¹
byæ stosowane warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych w
niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wszelkie zmiany do
umowy ubezpieczenia winny zostaæ sporz¹dzone przez UNIQA TU
S.A. na piœmie i wymagaj¹ akceptacji Ubezpieczaj¹cego.
Art. 22
Inne podstawy umowy
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa, ze szczególnym uwzglêdnieniem kodeksu cywilnego i ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wraz z za³¹cznikami zosta³y
zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. nr 184/2005 z dnia
14.10.2005r.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ¿ycie z dniem
21.11.2005 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 21.11.2005r.
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