
Postanowienia ogólne

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 1
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§ 2

1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zwane dalej UNIQA TU S.A.
zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi - umowy ubezpie-
czenia następstw Nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
pojazdów mechanicznych.

2. Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się:
1) - wzajemne starcie co najmniej dwóch osób połączone

z naruszeniem nietykalności cielesnej jej uczestników, którzy wspól-
nie 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 dokumentu,

b) działania w ramach obrony koniecznej lub samopomocy.
2) - proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czyn-

ności organizmu zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego
wymagający pomocy medycznej (np. zawodowa, zakaźna, paso-
żytnicza, tropikalna, zatrucia, zaburzenia psychiczne itp.),

3) - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną
zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od
swej woli, doznał Trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł,

4) - kwota określona w polisie będąca podstawą
świadczenia wypłacanego zgodnie z postanowieniami niniejszych
warunków ubezpieczenia,

5) - trwałe upośledzenie czynności
organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia,

6) - osoby i jednostki wymienione w § 1 ustęp 1,
7) - kierowca oraz pasażerowie pojazdu mechanicz-

nego wskazanego w polisie,
8) - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie

śmierci Ubezpieczonego; w przypadku niewyznaczenia osoby upraw-
nionej świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego
według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, lub
innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej pra-
wem spadkowym; jeśli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego
wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach,

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa Nieszczęśliwych wypadków,
jakich doznali kierowca i pasażerowie określonego w polisie pojazdu
mechanicznego w związku z ruchem tego pojazdu.

2. Ubezpieczonymi są kierowca i pasażerowie określonego w polisie poja-
zdu mechanicznego w liczbie zgodnej z liczbą miejsc przewidzianą
przez producenta pojazdu.

3. W przypadku, gdy Nieszczęśliwemu wypadkowi ulegnie większa liczba
osób, odpowiedzialność UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej umowy ubez-
pieczenia ogranicza się do liczby osób zgodnej z liczbą miejsc przewi-
dzianą przez producenta danego pojazdu. O wyborze osób, którym
zostanie wypłacone świadczenie decyduje kolejność zgłoszonych rosz-
czeń.

4. Umowa ubezpieczenia obejmuje Nieszczęśliwe wypadki powstałe
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5. Przez zdarzenie pozostające w związku z ruchem pojazdu mechani-
cznego rozumie się także Nieszczęśliwe wypadki zaszłe:
1) przy wsiadaniu do pojazdu lub wysiadaniu z pojazdu,
2) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

1. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za następstwa Nieszczęśliwych wypad-
ków powstałe:
1) w wyniku działań umyślnych Ubezpieczonego,
2) podczas kierowania pojazdem w związku z popełnieniem przestęp-

stwa lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, samobójstwa lub
próby samobójstwa,

3) w wyniku napadów drgawek epileptycznych i innych rodzajów
drgawek,

4) w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach,
5) na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamie-

szek, rozruchów, działania energii jądrowej,
6) podczas, gdy Ubezpieczony zbiegł z miejsca zdarzenia.

2. Ponadto UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
Nieszczęśliwych wypadków powstałe:
1) w odniesieniu do kierowcy pojazdu:

a) podczas kierowania pojazdem bez wymaganego prawem
uprawnienia,

b) podczas kierowania pojazdem bez upoważnienia posiadacza
pojazdu,

c) w czasie ruchu pojazdu, gdy nie posiadał on ważnego badania
technicznego,

d) podczas kierowania pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu,
środków odurzających, lekarstw lub innych substancji wyłącza-
jących lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia
czynu lub kierowania swoim postępowaniem,

2 ) w odniesieniu do pasażera pojazdu:
a) podczas działań pasażera będącego w stanie po spożyciu alko-

holu, środków odurzających, lekarstw lub innych substancji
wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania zna-
czenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem, jeżeli
miało to wpływ na powstanie wypadku,

b) jeżeli świadomie zdecydował się na jazdę pojazdem kierowa-
nym przez osobę:
(1) będącą w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurza-

jących, lekarstw lub innych substancji wyłączających lub
ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia czynu
lub kierowania swoim postępowaniem,

(2) nieposiadającą wymaganego prawem uprawnienia ,
(3) bez upoważnienia posiadacza pojazdu,
(4) bez ważnego badania technicznego pojazdu.

3. Uprawnienia do kierowania pojazdem oraz stan po spożyciu alkoholu
ocenia się według prawa państwa, w którym miał miejsce Nieszczęśliwy
wypadek.

4. Ponadto wypłata świadczenia nie przysługuje w przypadku wszelkich
chorób, w tym również zawału serca i udaru mózgu.

Z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. wypłaca
świadczenia w przypadku:
1) Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1% Sumy ubezpieczenia

za każdy 1% Trwałego uszczerbku na zdrowiu; w tym wypadku świad-
czenie wypłacane jest Ubezpieczonemu,
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Wyłączenia odpowiedzialności

Granice odpowiedzialności

OWU
Auto Przestrzeń&

Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowców
i pasażerów pojazdów mechanicznych

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000001201, -    -
K ł ł y ł y

NIP 727-012 63 58
apita zak adow i wp acon : 220 308 282 PLN

U
N

IQ
A

w
z.

 3
1

6
6

1



2) zgonu Ubezpieczonego będącego następstwem Nieszczęśliwego
wypadku, jeśli zgon nastąpił w ciągu 365 dni licząc od daty Nieszczęś-
liwego wypadku w wysokości:
a) 50% Sumy ubezpieczenia

lub
b) 100% Sumy ubezpieczenia, o ile wybrano taką opcję i opłacono

dodatkową składkę.

1. Podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia stanowią dane dotyczące
pojazdu, jego właściciela lub użytkownika wymienione w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu lub innym dokumencie, jeżeli pojazd nie pod-
lega rejestracji.

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się:
1) na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez Ubezpieczają-

cego na druku firmowym UNIQA TU S.A., który stanowi integralną
część umowy ubezpieczenia,

2) w formie bezimiennej.

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polisą.

1. Okres ubezpieczenia określony jest w polisie i wynosi 1 rok.

2. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się od dnia następu-
jącego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż
od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba
że strony umówiły się inaczej.

3. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zacho-
waniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
opłacenia składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

5. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ter-
minie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą
w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres,
w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

6. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu oraz odpowiedzialność
UNIQA TU S.A. wygasa:
1) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpie-

czenia,
2) z końcem okresu ubezpieczenia określonego w polisie,
3) z upływem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
4) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia o wypowie-

dzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku o któ-
rym mowa w par. 8 ustęp 8,

5) z upływem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania
do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez UNIQA TU S.A.
po upływie terminu jej płatności, w przypadku, o którym mowa
w par. 8 ustęp 9 ,

6) w przypadku pojazdu zarejestrowanego - z dniem wyrejestrowania
pojazdu,

7) w przypadku zbycia pojazdu - z chwilą przeniesienia na nabywcę
prawa własności pojazdu np. na podstawie umowy sprzedaży,
zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przenie-
sienia własności tego pojazdu; w przypadku, gdy prawo własności
pojazdu przechodzi na jego dotychczasowego posiadacza, umowa
nie rozwiązuje się, jeżeli w dotychczasowej umowie ubezpieczenia
posiadacz ten był Ubezpieczającym,

1. Wysokość Sumy ubezpieczenia określa Ubezpieczający.

2. Przyjęta w umowie Suma ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego
stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu zaj-
ścia jednego Nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem ograniczeń
wskazanych w § 4.

§ 5

§ 6

§ 7

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Czas trwania umowy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Składka za ubezpieczenie

Obowiązki stron umowy

§ 8

§ 9

1. Składkę ustala UNIQA TU S.A. na podstawie oceny ryzyka biorąc
w szczególności pod uwagę następujące kryteria:
1) wysokość Sumy ubezpieczenia,
2 ) liczbę miejsc w pojeździe,

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka płatna jest jednocześnie
z zawarciem umowy ubezpieczenia.

3. Składkę wpłaca się w kasie UNIQA TU S.A., do rąk upoważnionego przed-
stawiciela UNIQA TU S.A. lub na rachunek bankowy UNIQA TU S.A.

4. W przypadku dokonywania zapłaty w drodze przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego za dzień zapłaty składki uważa się datę stempla
pocztowego lub bankowego uwidocznioną na dokumencie przekazu
pocztowego lub przelewu bankowego.

5. Wysokość składki, termin oraz sposób jej zapłaty określa się w polisie lub
innym dokumencie ubezpieczenia.

6. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu, na jaki umowa została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

7. Podstawę do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
stanowi pisemny wniosek Ubezpieczającego.

8. Jeżeli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapła-
ceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie
zostały opłacone w terminie, UNIQA TU S.A. jest uprawnione do wypo-
wiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty skła-
dki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowie-
dzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nieza-
płacona składka.

9. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty
składki powoduje ustanie odpowiedzialności UNIQA TU S.A. jeżeli
po upływie terminu do zapłaty składki UNIQA TU S.A. wezwie Ubezpie-
czającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać UNIQA TU S.A. wszystkie znane
sobie okoliczności, o które UNIQA TU S.A. zapytywało przed zawarciem
umowy ubezpieczenia we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych
pismach.

2. W razie Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony obowiązany jest:
1) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń lekarskich,
2) powiadomić policję w przypadku podejrzenia, że popełnione zos-

tało przestępstwo, którego następstwem jest lub może być Niesz-
częśliwy wypadek,

3) powiadomić UNIQA TU S.A. niezwłocznie o Nieszczęśliwym wypa-
dku, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym wypa-
dek miał miejsce lub od dnia, w którym ustały przeszkody (przy-
czyny) uniemożliwiające powiadomienie UNIQA TU S.A., z zastrze-
żeniem ustępu 3,

4) zwolnić zakłady opieki zdrowotnej i lekarzy z obowiązku zachowania
tajemnicy lekarskiej i wyrazić zgodę na udostępnienie UNIQA TU S.A.
dokumentacji medycznej w zakresie objętym umową ubezpieczenia
niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A.,

5) przedstawić UNIQA TU S.A. dokumentację medyczną stwierdzającą
rozpoznanie (diagnozę lekarską) uzasadniające konieczność udzie-
lenia niezwłocznej pomocy lekarskiej, hospitalizacji lub przepisania
określonych leków,

6) udzielić pomocy i wyjaśnień oraz umożliwić UNIQA TU S.A. doko-
nanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności wypadku,
zasadności i wysokości roszczenia,

7) poddać się, na zlecenie UNIQA TU S.A., badaniu przez lekarza wska-
zanego przez UNIQA TU S.A.

3. Obowiązek określony w ustępie 2 punkt 3 obciąża zarówno Ubezpiecza-
jącego jak i Ubezpieczonego, chyba, że Ubezpieczony nie wie o zawar-
ciu umowy na jego rachunek.
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3

Skutki braku zawiadomienia UNIQA TU S.A. o wypadku nie następują,
jeżeli UNIQA TU S.A. w terminie wyznaczonym do zawiadomienia
otrzymało wiadomość o okolicznościach , które należało podać do jego
wiadomości.

4. W razie zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypa-
dku, Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć do UNIQA TU S.A. doku-
menty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia tj.:
1) dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego,
2 ) wypełniony formularz zgłoszenia zgonu,
3) skrócony odpis aktu zgonu, jeżeli zgon nastąpił poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej, akt zgonu powinien być potwierdzony
przez polską placówkę dyplomatyczną;

4) statystyczną kartę zgonu lub inny dokument medyczny potwier-
dzający przyczynę zgonu;

5) dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku,
w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji, proku-
ratury lub sądu.

1. Zasadność i wysokość świadczenia ustala się na podstawie dostarczo-
nych dokumentów oraz wyników badań.

2. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów oraz
zasięgania opinii lekarzy specjalistów.

3. Ustalenie 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.”

4. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń w ramach zawartej
umowy ubezpieczenia ustala się na podstawie adekwatnego związku
przyczynowego między zdarzeniem a jego skutkiem.

5. Ustalenie stopnia (procentu) Trwałego uszczerbku na zdrowiu:
1) następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu leczenia, a w przy-

padku trwania tego procesu ponad 24 miesiące - z upływem 24
miesięcy od dnia Nieszczęśliwego wypadku; późniejsza zmiana
stopnia Trwałego uszczerbku na zdrowiu nie stanowi podstawy
do weryfikacji wysokości ustalonego pierwotnie świadczenia,

2) dokonywane jest przez lekarzy powołanych przez UNIQA TU S.A
na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej.

6. Przy ustalaniu wysokości świadczeń z tytułu Trwałego uszczerbku
na zdrowiu nie uwzględnia się rodzaju pracy lub innych czynności
wykonywanych przez Ubezpieczonego.

7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których
funkcje przed zajściem Nieszczęśliwego wypadku były upośledzone
wskutek choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, stopień (procent)
Trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stop-
niem (procentem) Trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego
organu, narządu lub układu po wypadku a stopniem (procentem) Trwa-
łego uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed nim.

8. Jeżeli następstwem Nieszczęśliwego wypadku jest uszkodzenie więcej
niż jednej kończyny, narządu lub układu, UNIQA TU S.A. ustala ogólny
stopień uszczerbku na zdrowiu stanowiący sumę poszczególnych
uszczerbków ocenionych przez lekarza. Ogólny stopień uszczerbku
na zdrowiu nie może przekroczyć 100%.

9. 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 kończyny.

10. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu Trwałego uszczerbku
na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego Nieszczęśliwego
wypadku, świadczenie z tytułu zgonu wypłaca się w wysokości różnicy
między świadczeniem z tytułu zgonu a wypłaconym świadczeniem
z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu.

§ 10

Ustalenie wysokości świadczenia

Wypłata świadczenia

Postanowienia końcowe

§ 11

§ 12

1. Świadczenie wypłacane jest w walucie polskiej.

2. UNIQA TU S.A. zwraca Ubezpieczonemu koszty badań lekarskich wyko-
nanych na polecenie UNIQA TU S.A. oraz koszty poniesione na przeja-
zdy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do wskazanych przez UNIQA
TU S.A. lekarzy.

3. UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia
z umowy ubezpieczenia na podstawie własnych ustaleń dokonanych
w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądu.

4. UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania zawiadomienia o szkodzie.

5. Gdyby wyjaśnienie w terminie wskazanym w ust. 4 okoliczności konie-
cznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo wysokości
świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie wypłaca się w ciągu
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednak że w terminie wska-
zanym w ust. 4, UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą
roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w cało-
ści lub w części oraz wypłaca bezsporną część świadczenia.

6. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest powiadomić na piśmie Ubezpie-
czonego, a w przypadku jego śmierci osobę uprawnioną o wysokości
przyznanego świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przys-
ługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu,
UNIQA TU S.A. informuje o tym pisemnie osobę występującą z rosz-
czeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasad-
niającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia stron w związku z zawartą umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej za pokwitowa-
niem odbioru lub przesyłane listem poleconym.

2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił miejsce zamieszkania albo
siedzibę i nie zawiadomił o tym UNIQA TU S.A., przyjmuje się, że UNIQA
TU S.A. dopełniło swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia,
jeżeli pismo wysłało pod ostatni znany mu adres.

3. W uzgodnieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być
włączone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych
w niniejszych warunkach.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastoso-
wanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

6. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo polskie.

7. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

8. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnieść
skargę lub zażalenie w formie pisemnej do Zarządu UNIQA TU S.A.
na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby
lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A. O sposobie
rozpatrzenia skargi lub zażalenia wnoszącego informuje się w formie
pisemnej w terminie 30 dni od wniesienia skargi lub zażalenia z poda-
niem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Jeżeli w tym terminie ska-
rga lub zażalenie nie mogą być rozpatrzone, wnoszący skargę lub zaża-
lenie jest informowany o przyczynie opóźnienia i przewidywanym ter-
minie rozpatrzenia skargi lub zażalenia.



Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Wyłączenia odpowiedzialności

Granice odpowiedzialności

§ 1

§ 2

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa Nieszczęśliwych wypadków
kierowcy pojazdu mechanicznego określonego w polisie, będącego
w jego posiadaniu.

2. Umowa ubezpieczenia obejmuje Nieszczęśliwe wypadki powstałe
w związku z ruchem pojazdu mechanicznego w okresie trwania och-
rony ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami.

Z odpowiedzialności wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałe z przyczyn i okoliczności określonych w § 3 ogólnych warunków
ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaże-
rów pojazdów mechanicznych

Umowa ubezpieczenia obejmuje wypłatę następujących świadczeń:
1) z tytułu uszkodzenia organu lub funkcji organizmu w wysokości odpo-

wiedniego % sumy ubezpieczenia, określonego w poniższej tabeli,
w zależności od rodzaju uszkodzenia.

2) zgonu będącego następstwem Nieszczęśliwego wypadku, jeśli zgon
nastąpił w ciągu 365 dni licząc od daty zajścia Nieszczęśliwego wypa-
dku w kwocie stanowiącej 50% Sumy ubezpieczenia.

1. Wysokość Sumy ubezpieczenia ustalonej przez Ubezpieczającego okreś-
lona jest w polisie.

2. Przyjęta w umowie Suma ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego
stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu zaj-
ścia jednego Nieszczęśliwego wypadku.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach szczególnych
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw Nieszczę-
śliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych zat-
wierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 143/2009 z dnia 14 paź-
dziernika 2009.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wraz ze szczególnymi warunkami
ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
Nr 143/2009 z dnia 14 października 2009 r. i mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 11 grudnia 2009 r.

§ 4

§ 5

Suma ubezpieczenia

Postanowienia końcowe

Trwałe i całkowite inwalidztwo

1. całkowita strata wzroku w obu oczach 100

2. całkowita strata obu ramion lub obu dłoni 100

3. całkowita głuchota, spowodowana urazem 100

4. strata dolnej szczęki 100

5. całkowita strata mowy 100

6. całkowita strata jednego ramienia i jednej nogi 100

7. całkowita strata jednego ramienia i jednej stopy 100

8. całkowita strata jednej dłoni i jednej stopy 100

9. całkowita strata jednej dłoni i jednej nogi 100

10. całkowita strata obu nóg 100

11. całkowita strata obu stóp 100

Częściowe i trwałe inwalidztwo

Głowa

12. strata tkanki kostnej czaszki na całej jej grubości
na powierzchni 6 cm² 40

13. częściowa strata dolnej szczęki, całej jej wznoszącej
się części lub połowy kości szczękowej 40

14. całkowita strata jednego oka 40

Kończyny górne

15. strata jednego ramienia lub jednej dłoni 60

16. znaczny ubytek tkanki kostnej ramienia
(uszkodzenie nieuleczalne i ostateczne)

50

17. całkowity paraliż kończyny górnej
(nieuleczalne uszkodzenie nerwów)

65

18. usztywnienie barku 40

19. usztywnienie łokcia: - w położeniu niekorzystnym 40

20. rozległa strata tkanki kostnej obu kości przedramienia
(uszkodzenie nieuleczalne i ostateczne)

40

21. całkowite porażenie nerwu pośrodkowego 45

22. całkowite porażenie nerwu promieniowego
w okolicy barku 40

23. całkowita strata czterech palców łącznie z kciukiem 45

24. całkowita strata czterech palców innych niż kciuk 40

Prawa

50

40

55

-

-

-

-

-

40

-

Lewa

Rodzaj uszkodzenia organu lub funkcji organizmu
% sumy

ubezpieczenia

2

Kończyny dolne

25. całkowita strata uda (górnej połowy) 60

26. całkowita strata uda (dolnej połowy) i podudzia 50

27. całkowita strata stopy
(amputacja w okolicy piszczelowo-stępowej) 45

28. częściowa strata stopy
(amputacja w stawie skokowym) 40

29. całkowity paraliż dolnej kończyny
(nieuleczalne uszkodzenie nerwu)

60

30. pełne porażenie nerwu piszczelowego i strzałkowego 40

31. usztywnienie stawu biodrowego 40

32. ubytek tkanki kostnej kości udowej lub obu kości
podudzia (stan nieuleczalny) 60

33. ubytek tkanki kostnej rzepki ze znacznym rozsunięciem
fragmentów i utrudnieniem prostowania kolana 40

Prawa lub lewa

Rodzaj uszkodzenia organu lub funkcji organizmu
% sumy

ubezpieczenia

SWU
Szczególne warunki ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowców pojazdów mechanicznych

4


