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Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne wspólne

Przepisy ogólne

§1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia Pakiet domowy zawiera-
nych pomiêdzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna,
zwane dalej UNIQA TU S.A a osobami fizycznymi.

2. Za osoby objête ochron¹ uwa¿a siê Ubezpieczonego oraz wskazane
we wniosku o ubezpieczenie jego osoby bliskie, wspólnie z nim za-
mieszkuj¹ce i prowadz¹ce z nim wspólne gospodarstwo domowe.

3. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej Ubez-
pieczaj¹cym mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na cudzy
rachunek.

4. Osoba, na rachunek której zawarto umowê ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym. Obowi¹zki informacyjne wynikaj¹ce
z niniejszych OWU i umowy ubezpieczenia obci¹¿aj¹ Ubezpieczo-
nego, o ile wiedzia³ on o zawarciu ubezpieczenia na jego rachu-
nek.

5. Prawa i obowi¹zki stron umowy ubezpieczenia odnosz¹ce siê do
wszystkich ubezpieczeñ regulowane s¹ w rozdziale I. Dodatkowe
uregulowania, odnosz¹ce siê do poszczególnych ubezpieczeñ,
zawarte s¹ w kolejnych rozdzia³ach niniejszych OWU odpowiednio
do rodzaju ubezpieczenia.

Definicje

§2

Dla celów niniejszych OWU maj¹ zastosowanie nastêpuj¹ce definicje:
1) deszcz nawalny - opad deszczu o wspó³czynniku wydajnoœci co naj-

mniej 4, potwierdzony ekspertyz¹ Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej; w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia bie-
rze siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich po-
wstania i w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraŸnie o dzia³a-
niu deszczu nawalnego;

2) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
3) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,

potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze siê
pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powsta-
nia oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie, œwiadcz¹ce wyraŸnie o ma-
sowym i niszczycielskim dzia³aniu wiatru;

4) kradzie¿ z w³amaniem - usi³owanie zaboru lub zabór mienia
z lokalu lub budynku mieszkalnego objêtego ubezpieczeniem,
a) po uprzednim usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub przy u¿yciu

narzêdzia, lub
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobio-

nym, dopasowanym lub innym narzêdziem, lub
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginal-

nym, który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem
z innego lokalu lub w wyniku rabunku;

5) lawina - gwa³towne zsuwanie lub staczanie siê mas: œniegu, lodu,
ska³ lub kamieni ze zboczy górskich;

6) obsuniêcie siê ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany
dzia³alnoœci¹ ludzk¹;

7) osoby bliskie - wspó³ma³¿onek, konkubina, konkubent, rodzeñ-
stwo, wstêpni, zstêpni, teœciowie, ziêciowie, synowe, ojczym, ma-
cocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiaj¹cy;

8) piorun - dzia³anie elektrycznoœci atmosferycznej na ubezpieczone
mienie, w tym tak¿e wynik³e z przepiêcia czyli dzia³ania pr¹du
o napiêciu wy¿szym od znamionowego;

9) powódŸ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê stanu
wody w korytach wód p³yn¹cych lub zbiornikach wód stoj¹cych na
skutek opadów: atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, zatorów

lodowych oraz sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich i fali-
stych lub podniesienia siê poziomu morskich wód przybrze¿nych;

10)po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub
powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;

11)rabunek - uwa¿a siê szkody powsta³e wskutek zaboru mienia
z miejsca, w którym dzia³a ochrona ubezpieczeniowa, je¿eli sprawca
szkody dokonuj¹c zaboru:
a) zastosowa³ przemoc fizyczn¹ wobec osoby objêtej ochron¹ b¹dŸ

osoby uprawnionej do przechowywania kluczy od zamków albo
grozi³ natychmiastowym u¿yciem takiej przemocy,

b) doprowadzi³ osobê objêt¹ ochron¹ lub osobê uprawnion¹ do
przechowywania kluczy do nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci,

c) u¿y³ podstêpu wobec osób ma³oletnich, niedo³ê¿nych, bêd¹-
cych w podesz³ym wieku lub w nie pe³ni sprawnych, o ile zosta³
zatrzymany i skazany za ten czyn prawomocnym wyrokiem s¹du;

12) t¹pniêcie - uwa¿a siê szkody powsta³e wskutek wstrz¹sów pod-
ziemnych, wywo³anych naruszeniem równowagi w górotworach;

13) uderzenie pojazdu mechanicznego - uderzenie pojazdu w rozu-
mieniu Prawa o Ruchu Drogowym, w tym pojazdu szynowego po-
woduj¹ce bezpoœrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczo-
nego mienia;

14) upadek statku powietrznego - katastrofa b¹dŸ przymusowe l¹do-
wanie obiektu lataj¹cego wyprodukowanego przez cz³owieka,
a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo¿onego w nim ³adunku na
ubezpieczone mienie;

15) wartoœæ rzeczywista - wartoœæ odpowiadaj¹c¹ kosztom naprawy
lub cenie nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobne-
go rodzaju, pomniejszon¹ o stopieñ zu¿ycia;

16) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednocze-
snym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³ane
ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesieniu
do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników, warun-
kiem uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby œciany
tych urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek
ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrównanie
ciœnieñ; za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹ na uszko-
dzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego przez ciœnienie ze-
wnêtrzne, z wy³¹czeniem implozji lamp kineskopowych u ich pro-
ducenta;

17)wydostanie siê wody z urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych - uwa¿a
siê szkody powsta³e wskutek:
a) wydostania siê wody lub pary z przewodów i urz¹dzeñ wodo-

ci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych,
na skutek awarii tych urz¹dzeñ lub przewodów,

b) cofniêcia siê wody lub œcieków z urz¹dzeñ kanalizacyjnych;
18)wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie bezpoœrednio powoduj¹-

ce szkodê na osobie lub mieniu powsta³e w okresie odpowiedzial-
noœci UNIQA TU S.A. z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia; wszyst-
kie szkody bêd¹ce nastêpstwem tego samego zdarzenia lub wyni-
kaj¹ce z tej samej przyczyny, niezale¿nie od liczby poszkodowanych,
uwa¿a siê za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê, ¿e
mia³y miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia;

19)zapadanie siê ziemi - obni¿enie siê terenu z powodu zawalenia
siê podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, które powsta³y
wskutek wp³ywów naturalnych, a nie w nastêpstwie jakiejkolwiek
dzia³alnoœci cz³owieka;

20) zalanie - uwa¿a siê szkody powsta³e wskutek:
a) zalania wod¹ pochodz¹c¹ z opadów atmosferycznych,
b) zalania wod¹ lub innym p³ynem spowodowanego przez osoby

trzecie,
c) nieumyœlnego pozostawienia otwartych kranów w urz¹dzeniach

wodoci¹gowych oraz wycieku wody z urz¹dzeñ gospodarstwa
domowego w czasie ich u¿ywania.

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§3

1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest:
1) ubezpieczenie mieszkania;
2) odpowiedzialnoœæ cywilna w ¿yciu prywatnym;
3) ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków;
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4) ubezpieczenie ochrony prawnej.

2. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego ochron¹ ubezpieczeniow¹ mo¿na
obj¹æ dodatkowo:
1) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od st³ucze-

nia;
2) ubezpieczenie œwiadczenia szpitalnego.

Ogólne wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§4

UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce kwoty 80 z³;
2) wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa przez Ubez-

pieczaj¹cego/Ubezpieczonego;
3) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy/Ubez-

pieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
4) powsta³e wskutek zalania z powodu nieszczelnoœci dachu, stolarki

okiennej lub drzwiowej lub urz¹dzeñ odprowadzaj¹cych wodê
z dachu, je¿eli konserwacja tych elementów nale¿y do obowi¹zków
osób objêtych ochron¹;

5) powsta³e wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania;
6) powsta³e w urz¹dzeniach lub aparatach elektrycznych w czasie ich

eksploatacji, je¿eli dzia³anie pr¹du nie spowodowa³o równoczeœnie
po¿aru;

7) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, rozruchów, zamieszek, de-
monstracji, strajków, lokautów lub aktów terrorystycznych;

8) górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
9) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie bêd¹ce

pod wp³ywem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, leków lub innych
substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpoznania
znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem;

10)powsta³e w mieniu okreœlonym §24, ust.2,pkt 1, lit.c i d niniejszych
OWU, je¿eli ubezpieczone mieszkanie pozostawa³o niezamieszka³e
przez okres d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce.

Suma ubezpieczenia

§5

1. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e w wyniku wypadków ubezpie-
czeniowych, jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia dla danej grupy
mienia.

2. Sumê ubezpieczenia ustala siê oddzielnie dla ka¿dego rodzaju
mienia.

3. W umowie ubezpieczenia mo¿e zostaæ ustalony limit odszkodowa-
nia stanowi¹cy górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
za szkody powsta³e w wyniku jednego wypadku ubezpieczenio-
wego.

4. Ubezpieczaj¹cy deklaruje sumy ubezpieczenia oddzielnie w od-
niesieniu do:
1) ruchomoœci domowych;
2) sta³ych elementów;
3) nieruchomoœci.

4. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego wartoœæ sta³ych elementów mo¿e
byæ uwzglêdniona w sumie ubezpieczenia nieruchomoœci.

5. Suma ubezpieczenia mienia powinna odpowiadaæ wartoœci rze-
czywistej mienia.

6. W przypadku ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od st³u-
czenia sumê ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy, kieruj¹c siê prze-
widywaln¹ wielkoœci¹ maksymalnej straty, która mo¿e powstaæ
wskutek jednego zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.

7. Sumy ubezpieczenia poszczególnych grup mienia ulegaj¹ pomniej-
szeniu o ka¿de wyp³acone odszkodowanie. W przypadku ubezpie-
czenia OC suma gwarancyjna ulega pomniejszeniu o kwoty wyp³a-
conych odszkodowañ.

8. Je¿eli po zawarciu umowy ubezpieczenia wartoœæ ubezpieczonego
mienia uleg³a zwiêkszeniu albo na wniosek Ubezpieczaj¹cego,
UNIQA TU S.A. mo¿e dokonaæ, za zap³at¹ uzupe³niaj¹cej sk³adki,
podwy¿szenia sumy ubezpieczenia.

9. W przypadku o którym mowa w ust. 7 suma ubezpieczenia lub
suma gwarancyjna mo¿e na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³a-
ceniu dodatkowej sk³adki zostaæ uzupe³niona do pierwotnej wyso-
koœci.

§6

1. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane s¹ równie¿:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpiecza-

j¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpiecze-
niowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmio-
tu ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê
bezskuteczne;

2) w przypadku ubezpieczenia OC niezbêdne koszty postêpowa-
nia s¹dowego lub pojednawczego prowadzonego za zgod¹
UNIQA TU S.A. w zwi¹zku ze zg³oszonymi przez poszkodowa-
nego roszczeniami odszkodowawczymi, w tym tak¿e koszty
wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych z tytu³u
uczestniczenia w procesie cywilnym; koszty te bêd¹ pokrywane
do wysokoœci stawek minimalnych okreœlonych w przepisach
reguluj¹cych wysokoœæ op³at za czynnoœci adwokata lub radcy
prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwoœci;

3) koszty dodatkowe okreœlone w umowie ubezpieczenia.

Sk³adka ubezpieczeniowa

§7

1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk³a-
dek obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej
wysokoœæ zale¿y od:
1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
2) zakresu ubezpieczenia;
3) wysokoœci sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup mie-

nia;
4) liczby osób objêtych ochron¹;
5) liczby osób objêtych ubezpieczeniem œwiadczenia szpitalnego;
6) oceny ryzyka po¿arowego i kradzie¿owego ubezpieczonego

lokalu lub domu mieszkalnego;
7) czêstotliwoœci op³acania sk³adki;
8) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.

2. Zni¿ki sk³adki udzielane s¹ z tytu³u:
1) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w UNIQA TU S.A;
2) usytuowania mieszkania lub domu mieszkalnego na osiedlu

dozorowanym ca³odobowo;
3) posiadania atestowanych zabezpieczeñ przeciww³amaniowych;
4) posiadania urz¹dzeñ sygnalizuj¹cych w³amanie lub napad w

miejscu odleg³ym od chronionego obiektu;
5) posiadania drzwi antyw³amaniowych.

3. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹ z tytu³u indywidualnej oceny ryzyka.

§ 8

1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej sk³adka powinna byæ zap³acona
jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

3. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone s¹
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

4. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskaza-
ny przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.

5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki ubezpiecze-
niowej lub jej raty uznaje siê datê stempla pocztowego lub banko-
wego uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub prze-
lewu bankowego.
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6. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie kolejnej
raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego do zap³aty
z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki
w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona.

7. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed za-
p³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza
rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wypo-
wiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty
sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W przy-
padku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu,
na który przypada³a niezap³acona sk³adka.

8. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³u-
guje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpiecze-
niowej.

9. W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubez-
pieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia
wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania (nie do-
tyczy OC w ¿yciu prywatnym).

10. Umowa ubezpieczenia zawarta na okres jednego roku mo¿e byæ
wznowiona na nastêpny roczny okres ubezpieczenia, je¿eli Ubez-
pieczaj¹cy op³aci³ w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty
koñca wa¿noœci dotychczasowej polisy sk³adkê okreœlon¹ przez
UNIQA TU S.A. w ofercie na nastêpny okres ubezpieczenia. W przy-
padku wznowienia ubezpieczenia wed³ug powy¿szej zasady, UNIQA
TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za zdarzenia, które wystapi³y do
dnia op³acenia sk³adki na warunkach dotychczasowej ochrony ubez-
pieczeniowej.

11. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmia-
nê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ
odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili,
w której zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku
bie¿¹cego okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹da-
nia druga strona, mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze
skutkiem natychmiastowym.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§9

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpie-
czaj¹cego.

2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ
co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres Ubezpieczaj¹cego;
2) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres Ubezpieczonego (adre-

sy lokalizacji ubezpieczonego mienia);
3) okres ubezpieczenia;
4) proponowan¹ wysokoœæ sumy ubezpieczenia (w ubezpiecze-

niach OC sumy gwarancyjnej) i limitu dla jednego wypadku
ubezpieczeniowego, je¿eli zosta³ ustalony;

5) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszko-
dowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglêdnieniem ich
iloœci, rodzaju i rozmiaru ka¿dej z nich (w przypadku gdy iloœæ
szkód przekracza np.5 rocznie, za zgod¹ ubezpieczyciela mo¿-
na odst¹piæ od podania rozmiaru i rodzaju ka¿dej ze szkód
wykazuj¹c ich ³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ oraz iloœæ okreœlaj¹c przy
tym rodzaj szkód g³ównie wystêpuj¹cych w danym roku).

3. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia,
o które zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego.

4. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza siê polis¹ lub innym
dokumentem ubezpieczenia. Zapisy w polisie uwa¿a siê za warun-
ki uzgodnione przez strony umowy ubezpieczenia.

5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
Ubezpieczony mo¿e ¿¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu infor-
macji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warun-
ków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹z-
ków Ubezpieczonego.

Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela

§10

1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ na okres jednego roku lub
krótszy.

2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê dnia nastêpnego
po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki w wysokoœci ustalo-
nej w umowie, chyba, ¿e strony umówi³y siê inaczej.

§11

1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpiecze-
nia rozwi¹zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubez-

pieczenia;
2) z up³ywem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpiecze-

nia zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowie-

dzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy ubezpieczenia, lub w ubezpie-

czeniu OC sumy gwarancyjnej;
6) z up³ywem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego

wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez
UNIQA TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku
o którym mowa w §8 ust. 6;

7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwil¹ przej-
œcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê, chyba, ¿e prawa
z umowy ubezpieczenia zosta³y przeniesione na nabywcê.

2. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubez-
pieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy
jest przedsiêbiorc¹ - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.

§12

1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w §8

ust. 11;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po po-

wstaniu szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³a-
ci³o odszkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.

§13

1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w §8

ust. 7 i 11;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿-

nych powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgod-

nych z prawd¹ a maj¹cych wp³yw na zwiêkszenie prawdo-
podobieñstwa wypadku ubezpieczeniowego,

b) ra¿¹ce zaniedbania w zabezpieczeniu przedmiotu ubez-
pieczenia.

2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.

3. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
zobowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA
TU S.A. udziela³o ochrony ubezpieczenia.

4. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubez-
pieczenia mog¹ byæ za zgod¹ UNIQA TU S.A. przeniesione na
nabywcê przedmiotu ubezpieczenia. W razie przeniesienia tych
praw, na nabywcê przedmiotu przechodz¹ tak¿e obowi¹zki, które
ci¹¿y³y na Ubezpieczaj¹cym. Pomimo tego przejœcia obowi¹zków
Ubezpieczaj¹cy odpowiada solidarnie z nabywc¹ za zap³atê sk³adki
przypadaj¹cej za czas od chwili przejœcia przedmiotu ubezpiecze-
nia na nabywcê. Je¿eli prawa z umowy ubezpieczenia nie zosta³y
przeniesione na nabywcê przedmiotu ubezpieczenia, stosunek
ubezpieczenia wygasa z chwil¹ przejœcia przedmiotu ubezpiecze-
nia na nabywcê.
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Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego

§14

1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych so-

bie okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³a we wnio-
sku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;

2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwa-
nia umowy ubezpieczenia wszelkich zmian w okolicznoœciach,
o których mowa w ust.1, pkt1, niezw³ocznie po otrzymaniu
o nich wiadomoœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela obo-
wi¹zki okreœlone w ust. 1 pkt 1, ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.

3. Ponadto Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) zabezpieczenia miejsca ubezpieczenia zgodnie z wymogami

OWU;
2) niepozostawiania kluczy w zamkach drzwiowych, umieszczo-

nych w drzwiach posiadaj¹cych element oszklenia;
3) poinformowania ubezpieczyciela w przypadku, gdy zawar³ on

z innym ubezpieczycielem umowê ubezpieczenia obejmuj¹c¹
ochron¹ ubezpieczeniow¹ te same zdarzenia, podaj¹c przy tym
dane ubezpieczyciela oraz sumê ubezpieczenia;

4) utrzymywanie miejsca ubezpieczenia w odpowiednim stanie
technicznym oraz do natychmiastowego usuwania usterek
i uszkodzeñ w zabezpieczeniu; w szczególnoœci dotyczy to in-
stalacji i urz¹dzeñ;

5) zapewnienia wystarczaj¹cego ogrzewania wszystkich pomiesz-
czeñ w okresie wystêpowania mrozów, a w razie potrzeby za-
krêcenia zaworów i spuszczenia wody z rur.

4. W przypadku braku powiadomienia Ubezpieczonego o zawarciu
ubezpieczenia na jego rachunek, Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹za-
ny poinformowaæ o tym UNIQA TU S.A. we wniosku ubezpiecze-
niowym.

§15

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu wypadku ubezpieczenio-
wego objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tego zawiadomienia, ubezpieczyciel informuje
o tym Ubezpieczaj¹cego lub 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 ubezpieczyciela lub
wysokoœci œwiadczenia, je¿eli jest to niezbêdne do dalszego pro-
wadzenia postêpowania.

2. W razie wyst¹pienia szkody Ubezpieczaj¹cy/ Ubezpieczony maj¹
obowi¹zek:
1) w przypadku po¿aru wezwaæ stra¿ po¿arn¹;
2) w przypadku podejrzenia, ¿e pope³nione zosta³o przestêpstwo,

wezwaæ policjê;
3) najpóŸniej w terminie 3 dni roboczych od powstania szkody

lub uzyskania o niej informacji powiadomiæ ubezpieczyciela
o jej powstaniu, a w przypadku kradzie¿y z w³amaniem lub
rabunku - w ci¹gu 24 godzin; bieg terminu zg³oszenia szkody
rozpoczyna siê od daty wyst¹pienia szkody lub daty powziêcia
informacji o powstaniu szkody;

4) najpóŸniej w ci¹gu 7 dni od daty powziêcia wiadomoœci o szko-
dzie z³o¿yæ u ubezpieczyciela spis utraconych lub uszkodzonych
przedmiotów z okreœleniem ich wartoœci i roku nabycia;

5) nie zmieniaæ bez zgody ubezpieczyciela stanu faktycznego bê-
d¹cego nastêpstwem zdarzenia, które by³o przyczyn¹ powsta-
nia szkody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedsta-
wiciela ubezpieczyciela, chyba ¿e zmiana jest niezbêdna
w celu zabezpieczenia mienia lub zmniejszenia szkody; ubez-
pieczyciel nie mo¿e powo³aæ siê na ten zakaz, je¿eli nie przyst¹-
pi³ do czynnoœci likwidacyjnych w ci¹gu 7 dni od daty otrzyma-
nia zawiadomienia o powstaniu szkody;

6) umo¿liwiæ ubezpieczycielowi dokonanie czynnoœci niezbêdnych
do ustalenia okolicznoœci powstania szkody i jej wysokoœci oraz
udzieliæ ubezpieczycielowi niezbêdnych wyjaœnieñ w tym za-
kresie;

7) przekazaæ ubezpieczycielowi niezbêdne dokumenty dotycz¹ce
okolicznoœci powstania i rozmiaru szkody;

8) w razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skra-
dzionych lub zrabowanych niezw³ocznie powiadomiæ policjê
i ubezpieczyciela oraz uczestniczyæ w czynnoœciach zmierzaj¹-
cych do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów;

9) w razie odzyskania utraconych przedmiotów zwróciæ równo-
wartoœæ otrzymanego za nie odszkodowania lub przekazaæ te
przedmioty UNIQA TU S.A.

§16

1. W razie naruszenia obowi¹zku okreœlonego w §15 ust. 2, pkt 3
z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa ubezpieczyciel mo¿e
odpowiednio zmniejszyæ œwiadczenie, je¿eli naruszenie obowi¹z-
ku przyczyni³o siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o ubez-
pieczycielowi ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.

2. W przypadku niedope³nienia przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubez-
pieczonego któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych w §15
ust. 2, pkt 1-2, 5-8 ubezpieczyciel mo¿e odmówiæ wyp³aty odszko-
dowania w czêœci lub w ca³oœci, chyba ¿e nie mia³o to wp³ywu na
ustalenie okolicznoœci powstania szkody lub wysokoœæ odszkodo-
wania.

3. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony obowi¹zany jest:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu

ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;

2) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowaw-
czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê.

4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹ce-
go niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w § 16, ust. 3
pkt 1 ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialnoœci za szkody
powsta³e z tego powodu.

5. Ubezpieczyciel obowi¹zany jest, w granicach sumy ubezpiecze-
nia, zwróciæ koszty wynik³e z zastosowania œrodków, o których mowa
w ust.3 pkt 1, je¿eli œrodki te by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê
bezskuteczne.

6. W przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpo-
œrednio do Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, jest on zobo-
wi¹zany do zaniechania dzia³añ zmierzaj¹cych do zaspokojenia
roszczenia poszkodowanego, uznania jego roszczeñ, b¹dŸ zawar-
cia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody ubezpieczy-
ciela.

7. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia osoby poszkodowanej przez
Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego nie wywiera skutków praw-
nych w stosunku do ubezpieczyciela, je¿eli czynnoœæ ta nast¹pi³a
bez uprzedniej zgody ubezpieczyciela.

Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania

§17

1. Za szkodê uwa¿a siê utratê, b¹dŸ zmniejszenie wartoœci ubezpie-
czonego mienia z powodu zniszczenia lub uszkodzenia wskutek
zdarzeñ objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹.

2. W przypadku ca³kowitego zniszczenia lub utraty mienia wysokoœæ
szkody ustala siê wed³ug wartoœci udowodnionej przez osobê objêt¹
ochron¹ lub wed³ug przeciêtnej wartoœci przedmiotu tego samego
lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen wy-
stêpuj¹cych w handlu.

3. W przypadku mienia podlegaj¹cego naprawie wysokoœæ szkody
ustala siê odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeñ spo-
wodowanych zdarzeniem losowym, wed³ug przeciêtnych cen sto-
sowanych przez zak³ady us³ugowe lub cenników stosowanych
w likwidacji szkód albo na podstawie rachunku naprawy - je¿eli
rachunek ten zawiera szczegó³ow¹ specyfikacjê wykonanych prac
i zostanie przedstawiony w ci¹gu 6 miesiêcy od daty powstania
szkody. Rachunek kosztów naprawy podlega weryfikacji przez
UNIQA TU S.A. co do wysokoœci kosztów, zakresu robót i u¿ytych
materia³ów.
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4. Nale¿ne odszkodowanie z tytu³u poniesionych kosztów naprawy
mienia nie mo¿e przekroczyæ wartoœci mienia w stanie nieuszko-
dzonym.

5. W przypadku ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od st³u-
czenia przy naliczeniu odszkodowania uwzglêdnia siê równie¿ nie-
zbêdne koszty:
1) demonta¿u i monta¿u;
2) transportu z miejsca zamówienia do ubezpieczonego mieszka-

nia.

6. Wysokoœæ szkody w pieni¹dzach i innych œrodkach p³atniczych ustala
siê wed³ug ich wartoœci nominalnej. Pieni¹dze i inne œrodki p³atnicze
stanowi¹ce walutê obc¹ przelicza siê na z³ote polskie wed³ug œred-
niego kursu danej waluty w NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu ustale-
nia wysokoœci odszkodowania.

7. Wysokoœæ szkody w monetach ustala siê wed³ug wartoœci z³omu.
W przypadku monet bêd¹cych prawnym œrodkiem p³atniczym, któ-
rych wartoœæ nominalna jest wy¿sza od wartoœci z³omu, odszkodo-
wanie wyp³aca siê wed³ug wartoœci nominalnej.

8. W odniesieniu do metali szlachetnych i wyrobów z tych metali,
kamieni szlachetnych (syntetycznych), organicznych substancji szla-
chetnych, itp. wysokoœæ szkody ustala siê w wysokoœci kosztów ich
zakupu lub wytwarzania wg cen obowi¹zuj¹cych w dniu powsta-
nia szkody.

9. Wysokoœæ szkody w przedmiotach o wartoœci historycznej lub arty-
stycznej ustala siê wed³ug ich wartoœci rynkowej, o ile starzenie siê
tych przedmiotów nie jest równoznaczne z utrat¹ wartoœci.

10. W przypadku ruchomoœci, sta³ych elementów mieszkania a tak¿e
nieruchomoœci, przy ustalaniu odszkodowania potr¹ca siê stopieñ
zu¿ycia. Przy ustalaniu stopnia zu¿ycia bierze siê pod uwagê za-
równo naturalne starzenie siê mienia jak i zu¿ycie zwi¹zane z u¿yt-
kowaniem tego mienia.

§18

1. Sumy ubezpieczenia okreœlone w polisie dla poszczególnych grup
mienia stanowi¹ odpowiednio górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
dla mienia nale¿¹cego do tych grup.

2. W ubezpieczeniu ruchomoœci domowych obowi¹zuj¹ dodatkowo
limity odszkodowania w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
1) 5% sumy ubezpieczenia - w przypadku ruchomoœci domowych

okreœlonych §26 ust. 2 niniejszych OWU;
2) 5% sumy ubezpieczenia - w przypadku pieniêdzy i innych œrod-

ków p³atniczych krajowych i zagranicznych oraz papierów war-
toœciowych;

3) 40% sumy ubezpieczenia - w przypadku dzie³ sztuki, zbiorów
kolekcjonerskich, monet z³otych lub srebrnych nie bêd¹cych œrod-
kami p³atniczymi, kamieni ozdobnych, przedmiotów u¿ytkowych
i bi¿uterii z metali lub substancji szlachetnych;

4) 50% sumy ubezpieczenia - w przypadku odzie¿y skórzanej
i wyrobów futrzarskich;

5) 50% sumy ubezpieczenia - w przypadku p³ytotek, taœmotek,
videotek, sprzêtu audio, audiowizualnego, fotograficznego,
komputerowego, anten TV-sat oraz instrumentów muzycznych;

6) 800 z³ - z tytu³u szkód powsta³ych w baga¿u podró¿nym.

3. Je¿eli suma ubezpieczenia nieruchomoœci okreœlona w polisie jest
ni¿sza ni¿ wartoœæ rzeczywista tej nieruchomoœci na dzieñ zawar-
cia umowy ubezpieczenia, wówczas nale¿ne odszkodowanie wy-
p³acone zostanie w takiej samej proporcji do wysokoœci powsta³ej
szkody, w jakiej pozostaje okreœlona w polisie suma ubezpieczenia
nieruchomoœci do jej wartoœci.

4. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie mo¿liwoœæ przejêcia rzeczy, za
które w ca³oœci wyp³aci³ odszkodowanie.

5. Odszkodowanie wyp³aca siê w PLN. W razie potrzeby przeliczenia
walut obcych dokonuje siê wed³ug kursu œredniego NBP z dnia
ustalenia wysokoœci odszkodowania.

§19

1. Wysokoœæ odszkodowania ulega pomniejszeniu o wartoœæ pozo-
sta³oœci, które mog¹ byæ przeznaczone do dalszego u¿ywania lub
przeróbki.

2. Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzglêdnia siê kosztów wynika-
j¹cych z braku czêœci zamiennych lub materia³ów potrzebnych do
przywrócenia stanu istniej¹cego przed szkod¹.

3. Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzglêdnia siê wartoœci nauko-
wej, zabytkowej i emocjonalnej przedmiotu ubezpieczenia ani
pomniejszenia wartoœci ca³ej kolekcji z powodu uszkodzenia, znisz-
czenia lub utraty któregokolwiek z elementów tej kolekcji.

4. Wysokoœæ odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania
i rekompensaty przys³uguj¹ce osobom poszkodowanym z innych
Ÿróde³.

§20

1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie: uznania
roszczenia, ugody zawartej z UNIQA TU S.A. albo prawomocnego
orzeczenia s¹dowego.

2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w ter-
minie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubez-
pieczeniowym.

3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2. wyjaœnienie okolicznoœci
koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo
wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowa-
nie wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowa-
niu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿li-
we. Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. za-
wiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach
niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz
wyp³aca bezsporn¹ czêœæ odszkodowania.

4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej poszkodowanego,
Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego
odszkodowania.

5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wyso-
koœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. infor-
muje o tym w formie pisemnej poszkodowanego, wskazuj¹c na oko-
licznoœci oraz podstawê prawn¹ uzasadniaj¹ce ca³kowit¹ lub czê-
œciow¹ odmowê wyp³aty odszkodowania.

Roszczenia regresowe

§21

1. Postanowienia niniejszego artyku³u stosuje siê do ubezpieczenia
mieszkania oraz ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szkla-
nych od st³uczenia.

2. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za
szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci
wyp³aconego odszkodowania.

3. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzek-
nie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowie-
dzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia
zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo¿e
¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.

Zawiadomienia i oœwiadczenia

§22

1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane na piœmie za pokwitowa-
niem przyjêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem nie-
wa¿noœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ adres i nie zawiadomi³ o tym UNIQA
TU S.A., korespondencjê skierowan¹ na ostatni adres znany UNIQA
TU S.A. uwa¿a siê za dorêczon¹.
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Skargi i za¿alenia

§23

1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Centrali UNIQA TU S.A. skarg
i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹z-
ków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz
UNIQA TU S.A.

2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana 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 praw-
nego.

Rozdzia³ II
Ubezpieczenie mieszkania

Przedmiot ubezpieczenia

§24

1. Ubezpieczenie obejmuje ruchomoœci domowe, a w zale¿noœci od
wyboru Ubezpieczaj¹cego mo¿e tak¿e obejmowaæ:
1) sta³e elementy mieszkania;
2) nieruchomoœci.

2. Ruchomoœci domowe
1) w ramach ubezpieczenia ruchomoœci domowych ochron¹ objê-

te s¹ s³u¿¹ce do prywatnego u¿ytku lub zu¿ycia i bêd¹ce w³a-
snoœci¹ osób objêtych ochron¹:
a) meble, sprzêt zmechanizowany, dywany, wyk³adziny, urz¹-

dzenia domowe, odzie¿ i inne przedmioty osobistego u¿yt-
ku oraz zapasy gospodarstwa domowego,

b) sprzêt audio, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy,
anteny TV-sat oraz instrumenty muzyczne,

c) dzie³a sztuki, zbiory kolekcjonerskie, przedmioty u¿ytkowe
i bi¿uteria z metali lub substancji szlachetnych, monety z³o-
te i srebrne nie bêd¹ce œrodkami p³atniczymi,

d) pieni¹dze i inne œrodki p³atnicze krajowe i zagraniczne, papiery
wartoœciowe,

e) sprzêt turystyczny i sportowy, rowery oraz wózki inwalidzkie,
f) baga¿ podró¿ny (odzie¿, obuwie i inne przedmioty osobi-

stego u¿ytku, a tak¿e walizy, nesesery i inne torby podró¿-
ne).

2) za ruchomoœci domowe uwa¿a siê tak¿e mienie ruchome s³u¿¹-
ce do prywatnego u¿ytku, czasowo znajduj¹ce siê w posiada-
niu osób objêtych ochron¹, je¿eli zosta³o im przydzielone do
u¿ytkowania lub wypo¿yczone przez organizacjê sportow¹,
spo³eczn¹, klub, wypo¿yczalniê lub inn¹ jednostkê organiza-
cyjn¹ pod warunkiem, ¿e fakt przydzielenia do u¿ytkowania lub
wypo¿yczenia zosta³ udokumentowany lub potwierdzony przez
tê organizacjê.

3. Sta³e elementy mieszkania
1) przez sta³e elementy mieszkania rozumie siê: meble wbudo-

wane, antresole, kominki, drzwi, okna wraz z zamkniêciami
i urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi, instalacje sygnalizacji alar-
mowej, wyk³adziny sufitów, œcian i pod³óg na sta³e zwi¹zane
z ich powierzchni¹, pow³oki malarskie, instalacje, kot³y co, grzej-
niki, piece, trzony kuchenne, urz¹dzenia sanitarne oraz inne
elementy, których koszty naprawy, wymiany i konserwacji, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, obci¹¿aj¹ osoby objête
ochron¹;

2) do sta³ych elementów nie zalicza siê zestawów mebli kuchen-
nych, tzw. euro kuchni.

4. Nieruchomoœci
Przez nieruchomoœci rozumie siê: domy jednorodzinne, samodziel-
ne czêœci domu bliŸniaczego lub szeregowego, mieszkania w bu-
dynkach wielorodzinnych stanowi¹ce odrêbny przedmiot w³asno-
œci lub bêd¹ce przedmiotem spó³dzielczego w³asnoœciowego pra-
wa do lokalu b¹dŸ prawa do domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego wybudowanego przez spó³dzielniê mieszkaniow¹
w celu przeniesienia jego w³asnoœci na rzecz cz³onka wraz z przyna-
le¿nymi pomieszczeniami gospodarczymi, a tak¿e gara¿e i budynki
gospodarcze bêd¹ce w³asnoœci¹ osób objêtych ochron¹ lub do
których s³u¿y im spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego, b¹dŸ
które s¹ objête prawem do domu jednorodzinnego lub lokalu miesz-
kalnego budowanego przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ w celu prze-
niesienia jego w³asnoœci na rzecz cz³onka.

5. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w §4, w odniesieniu do ubezpiecze-
nia mieszkania ubezpieczeniem nie s¹ objête:
1) pojazdy mechaniczne oraz czêœci do tych pojazdów;
2) ³odzie silnikowe i ¿aglówki w³¹cznie z wyposa¿eniem;
3) oleje;
4) paliwa napêdowe;
5) dokumenty i rêkopisy;
6) metale szlachetne w sztabach;
7) przedmioty w iloœciach wskazuj¹cych na dzia³alnoœæ handlow¹

lub zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ us³ugowo-produk-
cyjn¹.

Zakres ubezpieczenia

§25

1. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody powsta³e wskutek:
1) zdarzeñ losowych w postaci po¿aru, huraganu, gradu, pioruna,

wybuchu, obsuniêcia siê ziemi, t¹pniêcia, lawiny, powodzi,
upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, wydostania
siê wody z urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych i zalania, uderze-
nia pojazdu mechanicznego, zapadania siê ziemi;

2) kradzie¿y z w³amaniem i rabunku;
3) zniszczenia ubezpieczonych przedmiotów w czasie akcji ratow-

niczej prowadzonej w zwi¹zku ze zdarzeniami losowymi okre-
œlonymi w pkt 1.

2. W przypadku ubezpieczenia baga¿u podró¿nego UNIQA TU S.A.
odpowiada dodatkowo za szkody powsta³e wskutek:
1) katastrofy lub wypadku œrodka komunikacji, którym przewo¿o-

ny by³ baga¿ osoby objêtej ochron¹;
2) zaginiêcia baga¿u w zwi¹zku z potwierdzonym zaœwiadcze-

niem lekarskim nieszczêœliwym wypadkiem lub nag³ym zacho-
rowaniem osoby objêtej ochron¹, w wyniku którego by³a ona
pozbawiona mo¿liwoœci sprawowania pieczy nad baga¿em.

Miejsce ubezpieczenia

§26

1. Ubezpieczeniem objête jest mienie znajduj¹ce siê w lokalu lub
w budynku mieszkalnym wskazanym w polisie jako miejsce za-
mieszkania Ubezpieczonego i jego osób bliskich.

2. W pomieszczeniach gospodarczych ubezpieczenie obejmuje: me-
ble, sprzêt zmechanizowany, dywany, wyk³adziny, urz¹dzenia do-
mowe, odzie¿ i inne przedmioty osobistego u¿ytku oraz zapasy
gospodarstwa domowego, a tak¿e sprzêt turystyczny i sportowy,
rowery oraz narzêdzia przeznaczone do drobnych napraw domo-
wych.

3. Przez pomieszczenia gospodarcze rozumie siê:
1) gara¿e - bez wzglêdu na ich usytuowanie;
2) komórki - usytuowane na tej samej posesji, na której znajduje

siê ubezpieczony lokal lub budynek mieszkalny;
3) piwnice, strychy, suszarnie i pralnie - zlokalizowane w tym sa-

mym budynku, w którym znajduje siê ubezpieczony lokal miesz-
kalny.

4. Ubezpieczeniem nie s¹ objête ruchomoœci domowe znajduj¹ce siê
na balkonach, tarasach i loggiach.

5. Ubezpieczenie dodatkowo obejmuje baga¿ podró¿ny w czasie
podró¿y i tymczasowego przechowywania w pomieszczeniach do
tego przeznaczonych lub w miejscach zakwaterowania.

Zabezpieczenie mienia

§27

1. Mieszkanie lub pomieszczenie gospodarcze uwa¿a siê za nale¿ycie
zabezpieczone, je¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) wszystkie drzwi prowadz¹ce do mieszkania by³y zamkniête na

co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek po-
siadaj¹cy co najmniej dwupunktowe blokady, natomiast w przy-
padku pomieszczeñ gospodarczych drzwi zewnêtrzne zamkniête
by³y na k³ódkê wielozastawkow¹ lub zamek wielozastawkowy;

2) drzwi i okna znajdowa³y siê w nale¿ytym stanie technicznym
i by³y tak umocowane, osadzone i zamkniête, ¿e wy³amanie ich
lub wywa¿enie wymaga³o u¿ycia si³y lub narzêdzi;
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3) w œcianach i stropach nie by³o otworów umo¿liwiaj¹cych wydo-
stanie przedmiotów bez w³amania;

4) klucze od zamków by³y w wy³¹cznym posiadaniu osób objêtych
ochron¹ lub osoby uprawnionej do przechowywania tych kluczy.

2. W razie niespe³nienia któregokolwiek z warunków przewidzianych
w ust. 1, UNIQA TU S.A. odmówi wyp³aty odszkodowania, o ile
mia³o to wp³yw na powstanie lub wysokoœæ szkody.

Rozdzia³ III
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od st³uczenia

Przedmiot ubezpieczenia

§28

1. Ubezpieczenie obejmuje nastêpuj¹ce mienie znajduj¹ce siê w miesz-
kaniu zajmowanym przez osoby objête ochron¹, wskazanym w polisie:
1) szyby okienne i drzwiowe;
2) oszklenie œcienne i dachowe;
3) witra¿e;
4) lustra na sta³e wbudowane w œciany, s³upy lub filary.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje przedmiotów bêd¹cych w momencie
zawierania ubezpieczenia w stanie uszkodzonym oraz nie zainsta-
lowanych w swoim miejscu przeznaczenia.

Zakres ubezpieczenia

§29

UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody powsta³e wskutek st³uczenia
ubezpieczonych przedmiotów, polegaj¹ce na uszkodzeniu, zniszcze-
niu lub utracie ich wartoœci.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§30

Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 4, ubezpieczeniem nie s¹ objête
szkody:
1) powsta³e podczas wymiany ubezpieczonego przedmiotu, prac

konserwacyjnych lub naprawczych oraz w trakcie transportu;
2) polegaj¹ce na zmianie barwy lub faktury ubezpieczonego przed-

miotu, niezale¿nie od przyczyn wywo³uj¹cych te zmiany;
3) powsta³e w wyniku ukrytej wady ubezpieczonego przedmiotu lub

jego niew³aœciwego zamontowania.

Rozdzia³ IV
Odpowiedzialnoœæ cywilna w ¿yciu prywatnym

Przedmiot ubezpieczenia

§31

1. Ubezpieczeniem objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna osób objê-
tych ochron¹, gdy w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci ¿ycia pry-
watnego, w nastêpstwie czynu niedozwolonego s¹ one zobowi¹-
zane do naprawienia szkód wyrz¹dzonych osobom trzecim przez
spowodowanie œmierci, uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia
albo uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

2. Ubezpieczenie obejmuje równie¿ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ po-
mocy domowej za okreœlone powy¿ej szkody wyrz¹dzone osobom
trzecim, bêd¹ce skutkiem wykonywania czynnoœci na rzecz osób
objêtych ochron¹. Za osoby trzecie uwa¿a siê osoby spoza stosun-
ku ubezpieczenia nie objête ochron¹.

3. Za czynnoœci ¿ycia prywatnego uwa¿a siê w szczególnoœci czynno-
œci zwi¹zane z:
1) opiek¹ nad ma³oletnimi dzieæmi;
2) u¿ytkowaniem mieszkania, domu, gara¿u lub innej nierucho-

moœci;
3) posiadaniem zwierz¹t domowych i pasiek do celów niehandlo-

wych;
4) u¿ytkowaniem rowerów;
5) korzystaniem z okazjonalnie wypo¿yczanych ¿aglówek lub ³odzi

o napêdzie elektrycznym, rowerów wodnych, ³ódek bez napêdu
elektrycznego;

6) rekreacyjnym uprawianiem sportu.

4. Za rekreacyjne uprawianie sportu uwa¿a siê takie, które nie jest
podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych
wyników sportowych, ani w celach zarobkowych, a jedynie dla
wypoczynku lub odnowy si³ psychofizycznych oraz niezwi¹zane
z uczestnictwem w regionalnych, krajowych lub miêdzynarodo-
wych wyczynowych zawodach i konkursach sportowych oraz ofi-
cjalnych treningach do tych imprez.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§32

1. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 4, ubezpieczeniem nie s¹ ob-
jête szkody:
1) wyrz¹dzone osobom objêtym ochron¹ lub pomocy domowej;
2) wyrz¹dzone osobom bliskim dla osób objêtych ochron¹ lub dla

pomocy domowej;
3) wyrz¹dzone osobom wykonuj¹cym czynnoœci na rzecz osób ob-

jêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ bez wzglêdu na charakter
prawny wi¹¿¹cej ich umowy, chyba ¿e szkody nie maj¹ zwi¹zku
z wykonywaniem tych czynnoœci;

4) zwi¹zane z zaci¹ganiem kredytów, udzielaniem gwarancji kre-
dytowych i porêczeñ;

5) w postaci utraconych korzyœci, za wyj¹tkiem œwiadczeñ okreso-
wych bêd¹cych skutkiem szkód na osobie wynikaj¹cych z czy-
nów niedozwolonych;

6) zwi¹zane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków
towarowych i nazw fabrycznych;

7) wynik³e z przeniesienia chorób zakaŸnych, o których istnieniu
osoby objête ochron¹ wiedzia³y lub przy zachowaniu nale¿ytej
starannoœci mog³y siê dowiedzieæ;

8) powsta³e w nastêpstwie udzia³u osób objêtych ochron¹ w dzia-
³aniach wojennych, rozruchach, zamieszkach, demonstracjach,
strajkach, lokautach lub aktach terrorystycznych;

9) powsta³e w gotówce, papierach wartoœciowych, dokumentach,
zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych oraz dzie³ach sztuki;

10)powsta³e w mieniu ruchomym, z którego osoby objête ubez-
pieczeniem korzysta³y na podstawie umowy najmu, dzier¿awy,
leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego;

11)wyrz¹dzone w œrodowisku przez zniszczenie lub zanieczysz-
czenie powoduj¹ce zmianê cech fizycznych lub charakteru ogó-
³u elementów przyrodniczych znajduj¹cych siê zarówno w sta-
nie naturalnym, jak te¿ przekszta³conych w wyniku dzia³alnoœci
cz³owieka;

12)wynik³e z powolnego dzia³ania ha³asu, wibracji, ciep³a, wody,
zagrzybienia lub innych podobnych czynników;

13) wynik³e z oddzia³ywania energii j¹drowej, ska¿enia radioak-
tywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elek-
tromagnetycznego;

14)wynik³e poœrednio i bezpoœrednio z emisji, wycieku lub innej
formy przedostania siê do powietrza, wody lub gruntu jakich-
kolwiek substancji;

15)zwi¹zane z u¿ytkowaniem broni, w rozumieniu ustawy o broni
i amunicji;

16)za które przys³uguje odszkodowanie z innych ubezpieczeñ od-
powiedzialnoœci cywilnej, których obowi¹zek zawarcia wynika
z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa;

17)wyrz¹dzone pod wp³ywem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych,
lekarstw lub innych substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹-
cych zdolnoœæ rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swo-
im postêpowaniem;

18)jeœli ³¹czne odszkodowanie przys³uguj¹ce osobie poszkodo-
wanej nie przekracza 80 z³.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody wynik³e z niewyko-
nania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ umownych.

3. UNIQA TU S.A. nie pokrywa równie¿ grzywien, kar administracyj-
nych i s¹dowych oraz innych kar o charakterze pieniê¿nym na³o¿o-
nych na osoby objête ochron¹, a tak¿e szkód polegaj¹cych na wy-
st¹pieniu czystych strat finansowych, przy czym za czyste straty
finansowe przyjmuje siê szkody, które nie s¹ skutkiem szkód
w mieniu lub na osobie.

Miejsce ubezpieczenia

§33

Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granic¹, z wy³¹czeniem szkód zaist-
nia³ych na terenie Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej
i Australii.
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Wyp³ata odszkodowania

§34

1. Suma ubezpieczenia okreœlona w polisie stanowi górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za wszystkie szkody powsta³e
w okresie ubezpieczenia w wyniku wypadków ubezpieczeniowych,
jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia.

2. Po ka¿dej wyp³acie odszkodowania suma ubezpieczenia zmniej-
sza siê o kwotê wyp³aconego odszkodowania, jednak mo¿e ona
zostaæ uzupe³niona za op³at¹ dodatkowej sk³adki.

Rozdzia³ V
Ubezpieczenie ochrony prawnej

Przedmiot ubezpieczenia

§35

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ koszty ochrony prawnej osób objê-
tych ochron¹, powsta³e w nastêpstwie zdarzenia pozostaj¹cego
w zwi¹zku z ich ¿yciem prywatnym, które mia³o miejsce w okresie
ubezpieczenia.

2. Przez zdarzenie, które wymaga ochrony prawnej na rzecz osób
objêtych ochron¹ rozumie siê zdarzenie faktyczne:
1) które by³o podstaw¹ wszczêcia przeciwko osobie objêtej

ochron¹ postêpowania cywilnego, karnego oraz w sprawach
o wykroczenia;

2) które by³o podstaw¹ do wszczêcia postêpowania administra-
cyjnego lub cywilnego w sprawach z zakresu prawa rodzinne-
go i opiekuñczego, spadkowego z udzia³em osoby objêtej
ochron¹.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje postêpowanie s¹dowe lub
administracyjne na terytorium RP.

4. Koszty ochrony prawnej pokrywane s¹ przez UNIQA TU S.A.
w zwi¹zku z postêpowaniem prowadzonym przeciwko osobie objê-
tej ochron¹. W postêpowaniu nieprocesowym i w postêpowaniu
administracyjnym koszty ochrony prawnej s¹ zwracane, o ile to po-
stêpowanie nie zosta³o wszczête z wniosku osoby objêtej ochron¹.

Wyp³ata odszkodowania

§36

1. Odszkodowanie pokrywa koszty niezbêdne dla ochrony praw osób
objêtych ochron¹.

2. Ubezpieczeniem objête s¹ w szczególnoœci:
1) koszty obs³ugi prawnej œwiadczonej przez osoby do tego

uprawnione;
2) koszty opinii bieg³ych s¹dowych, a tak¿e koszty innych niezbêd-

nych œrodków dowodowych przeprowadzonych w toku postê-
powania;

3) inne koszty i op³aty s¹dowe lub administracyjne, je¿eli s¹ one
celowe dla ochrony praw osób objêtych ochron¹, w zwi¹zku z
prowadzonym postêpowaniem.

3. UNIQA TU S.A. pokrywa koszty dzia³aj¹cego na rzecz osoby objê-
tej ochrony adwokata lub radcy prawnego w zakresie niezbêdnej
obrony jej interesów do wysokoœci kwoty nie przekraczaj¹cej mini-
malnych stawek dla danego rodzaju spraw okreœlonych w przepi-
sach w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie i w sprawie op³at
za czynnoœci radców prawnych.

4. £¹czna wysokoœæ wszystkich kosztów objêtych ochron¹ ubezpie-
czeniow¹ pokrywana jest do wysokoœci sumy ubezpieczenia, sta-
nowi¹cej górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.

5. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotê ka¿dego wy-
p³aconego odszkodowania.

6. W postêpowaniu cywilnym UNIQA TU S.A. pokrywa koszty s¹do-
we poniesione przez drug¹ stronê, je¿eli s¹ one zas¹dzone od
osoby objêtej ochron¹.

7. W postêpowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie UNIQA
TU S.A. pokrywa koszty s¹dowe zas¹dzone od osób objêtych
ochron¹ na rzecz powodów cywilnych, oskar¿ycieli posi³kowych
i prywatnych oraz innych uczestników postêpowania.

8. Je¿eli w postêpowaniu s¹dowym, w którym osoba objêta ochron¹
wystêpuje w charakterze oskar¿onego, orzeczono jako œrodek za-
pobiegawczy porêczenie maj¹tkowe na rzecz Skarbu Pañstwa,
UNIQA TU S.A. w granicach sumy ubezpieczenia,  pokrywa koszty
z tego tytu³u.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§37

1. UNIQA TU S.A. nie udziela ochrony prawnej w nastêpstwie zda-
rzeñ zwi¹zanych z:
1) pope³nieniem czynu zabronionego lub wyrz¹dzenia szkody

umyœlnie lub pod wp³ywem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych,
lekarstw lub innych substancji  wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹-
cych zdolnoœæ rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swo-
im postêpowaniem;

2) dzia³aniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, demonstra-
cjami, strajkami, lokautami lub aktami terrorystycznymi;

3) katastrofami nuklearnymi, biologicznymi lub innymi zwi¹zany-
mi z dzia³aniem œrodków masowego ra¿enia;

4) udzia³em osoby objêtej ochron¹ w ruchu drogowym.

2. Ponadto z zakresu ubezpieczenia wy³¹czone s¹ koszty:
1) obs³ugi prawnej, wykonywanej przez osoby nie posiadaj¹ce

do tego uprawnieñ zawodowych;
2) w sprawach, gdzie osoba objêta ochron¹ œwiadomie udzieli³a

nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji, albo
dostarczy³a sfa³szowane lub nierzetelne dokumenty;

3) w sprawach, gdzie osoba objêta ochron¹ œwiadomie zatai³a
informacje lub dokumenty mog¹ce mieæ wp³yw na sposób œwiad-
czenia pomocy prawnej albo przebieg postêpowania;

4) poniesione w postêpowaniu wszczêtym przeciwko osobom ob-
jêtym ochron¹ przez inne osoby objête ochron¹ w tym ubezpie-
czeniu;

5) których ³¹czna wysokoœæ nie przekracza 150 z³;
6) postêpowania s¹dowego i administracyjnego wszczêtego na

wniosek lub w których osoba objêta ochron¹ wystêpuje jako
strona powodowa.

3. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u kosztów
ochrony prawnej:
1) ponoszonych przez osobê objêt¹ ochron¹ w ka¿dej sprawie,

gdzie drug¹ stron¹ jest UNIQA TU S.A.;
2) w sprawie jaka toczy siê pomiêdzy osobami objêtymi ochron¹.

§38

1. Je¿eli postêpowanie przeciwko osobie objêtej ochron¹ zosta³o za-
koñczone prawomocnym orzeczeniem s¹du stwierdzaj¹cym winê
umyœln¹, UNIQA TU S.A. przys³uguje roszczenie do tej osoby
o zwrot uprzednio wyp³aconego odszkodowania.

2. Osoba objêta ochron¹ ma prawo swobodnego wyboru obs³ugi
prawnej, w szczególnoœci adwokata lub radcy prawnego, w zakre-
sie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów
w postêpowaniu s¹dowym lub administracyjnym.

3. Osoba objêta ochron¹ ma obowi¹zek poinformowania o dokona-
nym wyborze UNIQA TU S.A. niezw³ocznie, najpóŸniej w terminie
7 dni od dnia dokonania wyboru.

4. W jednym postêpowaniu UNIQA TU S.A. pokrywa koszty jednego
pe³nomocnika lub obroñcy.

Wyp³ata odszkodowania

§39

1. Z chwil¹ zg³oszenia roszczenia osoba objêta ochron¹ przedstawi
UNIQA TU S.A. do zatwierdzenia zestawienie przewidywanych
kosztów ochrony prawnej.

2. UNIQA TU S.A. w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przewi-
dywanych kosztów ochrony prawnej, a je¿eli jest to konieczne nie-
zw³ocznie potwierdza ochronê.

3. W przypadku odmowy lub ograniczenia zakresu ochrony prawnej
UNIQA TU S.A. przekazuje osobie objêtej ochron¹ decyzjê wraz
z uzasadnieniem w terminie okreœlonym w ust. 2.
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4. Potwierdzenie ochrony prawnej jest równoznaczne z wyra¿eniem
zgody na pokrycie kosztów ochrony prawnej niezw³ocznie po otrzy-
maniu dokumentu zobowi¹zuj¹cego do zap³aty np. wezwanie s¹du,
faktura.

Rozdzia³ VI
Ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków

Przedmiot ubezpieczenia

§40

1. Ubezpieczenie obejmuje nieszczêœliwe wypadki, które wydarzy³y
siê w okresie ubezpieczenia w kraju i za granic¹ podczas wykony-
wania przez osoby objête ochron¹ czynnoœci ¿ycia prywatnego.

2. Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê nag³e zdarzenie wywo³ane
przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego osoby objête ochron¹
wbrew swojej woli dozna³y trwa³ego uszczerbku na zdrowiu lub
zmar³y.

3. Za nieszczêœliwy wypadek objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹ uwa-
¿a siê równie¿ zwichniêcie stawów, nadci¹gniêcie b¹dŸ zerwanie
miêœni, wi¹zade³ albo torebek stawowych stawów koñczyn lub
krêgos³upa powsta³e wskutek nadmiernego wysi³ku, w wyniku
których osoby objête ochron¹ dozna³y trwa³ego uszkodzenia cia³a.

4. Za nieszczêœliwe wypadki nie uwa¿a siê zachorowañ, w tym rów-
nie¿ zara¿eñ chorobami zakaŸnymi, nawet jeœli powsta³y w zwi¹z-
ku ze zdarzeniem objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹, za wyj¹t-
kiem sytuacji, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub b³ony
œluzowej w czasie zdarzenia objêtego ubezpieczeniem osoby ob-
jête ochron¹ zosta³y zaka¿one bakteriami tê¿ca lub wirusem wœcie-
klizny.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§41

1. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za wypadki powsta³e:
1) na skutek pope³nienia lub usi³owania pope³nienia samobój-

stwa przez osoby objête ochron¹;
2) w zwi¹zku ze œwiadomym spowodowaniem uszkodzenia cia³a,

rozstroju zdrowia przez osoby objête ochron¹ (samookalecze-
nia);

3) podczas udzia³u osób objêtych ochron¹ w bójce, tj. po³¹czo-
nym z naruszeniem nietykalnoœci cielesnej starciu co najmniej
dwóch osób, z których ka¿da wystêpuje w podwójnej roli -
napastnika i napadniêtego - ze œwiadomoœci¹, ¿e zajœcie nara¿a
cz³owieka na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿-
kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia;

4) podczas wykonywania przez osoby objête ochron¹ czynnoœci
bez posiadania wymaganych prawem uprawnieñ;

5) w zwi¹zku z dzia³aniem energii j¹drowej lub wp³ywem pro-
mieni jonizuj¹cych;

6) wskutek pozostawania osób objêtych ochron¹ pod wp³ywem
alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw lub innych substancji
wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpoznania zna-
czenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem;

7) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, rozruchów, zamieszek,
demonstracji, strajków, lokautów lub aktów terrorystycznych;

8) w zwi¹zku z udzia³em osób objêtych ochron¹ w regionalnych,
krajowych lub miêdzynarodowych zawodach i konkursach spor-
towych oraz w oficjalnych treningach do tych imprez;

9) w zwi¹zku z udzia³em osób objêtych ochron¹ w wyprawach
alpinistycznych i speleologicznych bez upowa¿nionego prze-
wodnika;

10)w zwi¹zku z korzystaniem przez osoby objête ochron¹ ze stat-
ków powietrznych lub urz¹dzeñ powietrznych bez silnika, takich
jak szybowiec, lotnia, paralotnia, balon, a tak¿e motolotni;

11)w zwi¹zku z wykonywaniem przez osoby objête ochron¹ sko-
ków spadochronowych, skoków bungee, raftingu i innych spor-
tów uprawianych na rzekach górskich;

12)w zwi¹zku z uprawianiem przez osoby objête ochron¹ sportów
motorowych.

2. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za choroby i stany chorobowe nie
bêd¹ce nastêpstwem wypadku mimo nag³oœci zachorowania,
w tym tak¿e za zawa³y miêœnia sercowego, wylewy krwi do mózgu
i udary.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje osób cierpi¹cych na pa-
daczkê, choroby i zaburzenia psychiczne oraz inne zak³ócenia czyn-
noœci psychicznych a tak¿e osób niewidomych, g³uchych, sparali¿o-
wanych lub osób, dla których przed zawarciem ubezpieczenia okre-
œlono stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w wysokoœci co
najmniej 70%.

4. Trwa³e zaburzenia czynnoœci uk³adu nerwowego objête s¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ tylko wówczas, gdy powsta³y na skutek zdarzenia
objêtego ubezpieczeniem. W ka¿dym jednak razie ubezpieczenie
nie obejmuje chorób i zaburzeñ psychicznych oraz innych zak³óceñ
czynnoœci psychicznych, a tak¿e dolegliwoœci bólowych, nawet je-
œli zwi¹zane s¹ ze zdarzeniem objêtym ubezpieczeniem.

5. Za przepukliny kr¹¿ka miêdzykrêgowego œwiadczenie wyp³acane
jest tylko wtedy, gdy s¹ one nastêpstwem nieszczêœliwego wy-
padku objêtego ubezpieczeniem i wyst¹pi³y w krêgos³upie, w któ-
rym nie by³o zmian chorobowych przed wypadkiem.

6. Za przepukliny ka¿dego innego rodzaju œwiadczenie wyp³acane
jest tylko wtedy, gdy by³y nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku
i nie by³y uwarunkowane predyspozycjami osób objêtych ochron¹
wrodzonymi lub nabytymi przed wypadkiem.

7. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête uszkodzenia cia³a powsta³e
w nastêpstwie operacji lub innych zabiegów leczniczych, jakie zo-
sta³y przeprowadzone na ciele osób objêtych ochron¹, o ile powo-
dem wykonania tych zabiegów lub operacji nie by³ nieszczêœliwy
wypadek. Je¿eli zabiegi te i operacje by³y przeprowadzone w na-
stêpstwie wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, to § 41
ust. 1 pkt 5 nie stosuje siê.

Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego

§42

W przypadku wyst¹pienia nieszczêœliwego wypadku osoby objête
ubezpieczeniem zobowi¹zane s¹:
1) staraæ siê niezw³ocznie uzyskaæ opiekê lekarsk¹ i podj¹æ leczenie

maj¹ce na celu z³agodzenie i zmniejszenie skutków wypadku;
2) powiadomiæ policjê w przypadku podejrzenia, ¿e pope³nione zosta-

³o przestêpstwo, którego nastêpstwem jest lub mo¿e byæ nieszczê-
œliwy wypadek;

3) powiadomiæ UNIQA TU S.A. o zaistnieniu zdarzenia, które mo¿e
byæ przyczyn¹ nieszczêœliwego wypadku lub spowodowa³o nieszczê-
œliwy wypadek;

4) niezw³ocznie wype³niæ w ca³oœci i przekazaæ UNIQA TU S.A. otrzy-
mane formularze s³u¿¹ce do ustalenia odpowiedzialnoœci;

5) udzieliæ pomocy w wyjaœnieniu przyczyn i przebiegu zdarzenia
oraz opisaæ jego nastêpstwa, a tak¿e dostarczyæ dowody potrzebne
do ustalenia okolicznoœci powstania i rozmiarów zdarzenia;

6) upowa¿niæ lecz¹cych lekarzy do udzielania informacji ¿¹danych
przez UNIQA TU S.A.;

7) na ¿¹danie UNIQA TU S.A. poddaæ siê badaniom lekarskim prze-
prowadzonym przez lekarzy wskazanych przez UNIQA TU S.A.

Wyp³ata œwiadczeñ

§43

Z tytu³u ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków UNIQA
TU S.A. wyp³aca nastêpuj¹ce œwiadczenia:

Zasady ustalania trwa³ego uszczerbku na zdrowiu

§44

1. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu jest okreœlany przez le-
karzy wskazanych przez UNIQA TU S.A. w oparciu o „Tabelê oce-
ny procentowej trwa³ego uszczerbku na zdrowiu UNIQA TU S.A.
i UNIQA TU na ¯ycie S.A.” na podstawie indywidualnej oceny
naruszenia sprawnoœci organizmu z medycznego punktu widze-
nia.

Kwota œwiadczenia na ka¿d¹ osobê
objêt¹ ochron¹

œwiadczenie z tytu³u trwa³ego uszczerbku
na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia za ka¿dy 1 %
stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu

œwiadczenie z tytu³u œmierci osoby objêtej
ochron¹, je¿eli nast¹pi³a ona w okresie 2
lat od daty zajœcia zdarzenia objêtego
ubezpieczeniem

suma ubezpieczenia wskazana
w polisie

Rodzaj œwiadczenia
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2. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakoñ-
czeniu leczenia i rehabilitacji.

3. Przy ustalaniu stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze
siê pod uwagê rodzaju pracy lub czynnoœci wykonywanych przez
osoby objête ochron¹.

4. Je¿eli w wyniku tego samego nieszczêœliwego wypadku dosz³o do
upoœledzenia wielu funkcji fizycznych lub psychicznych organizmu,
to stopnie trwa³ego uszczerbku na zdrowiu za ka¿de z tych upo-
œledzeñ podlegaj¹ sumowaniu, jednak ³¹czny stopieñ trwa³ego
uszczerbku nie mo¿e przekroczyæ 100 %.

5. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu koñczyny stopnie trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu za ka¿de z tych uszkodzeñ podlegaj¹ sumo-
waniu, jednak ³¹czny stopieñ trwa³ego uszczerbku nie mo¿e prze-
kroczyæ stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu za utratê uszko-
dzonej czêœci koñczyny.

6. Je¿eli w wyniku nieszczêœliwego wypadku nast¹pi³o pogorszenie
funkcji fizycznych lub psychicznych organizmu upoœledzonych przed
wypadkiem, to stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu okreœla
siê jako ró¿nicê miêdzy stopniem stwierdzonym po wypadku
a stopniem istniej¹cym przed wypadkiem.

7. Je¿eli istniej¹ce przed nieszczêœliwym wypadkiem choroby lub inwa-
lidztwo spowodowa³y, ¿e nastêpstwa nieszczêœliwego wypadku s¹
wiêksze o co najmniej 25 %, ni¿ by³yby u osoby nie obci¹¿onej tak¹
chorob¹ lub inwalidztwem, to nastêpuje zmniejszenie stopnia trwa-
³ego uszczerbku na zdrowiu proporcjonalnie do ich udzia³u w nastêp-
stwach nieszczêœliwego wypadku.

8. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu winien byæ ustalony
w okresie 12 miesiêcy od daty zdarzenia objêtego ubezpiecze-
niem.

9. Je¿eli z powodu trwaj¹cego leczenia lub rehabilitacji stopieñ trwa-
³ego uszczerbku na zdrowiu nie jest mo¿liwy do jednoznacznego
okreœlenia w ci¹gu 12 miesiêcy od daty zdarzenia objêtego ubez-
pieczeniem, zarówno osobom objêtym ochron¹ jak i UNIQA
TU S.A. przys³uguje prawo do sprawdzania przez lekarza orzeczni-
ka UNIQA TU S.A. raz do roku, przez okres 4 lat od daty wypadku
aktualnego stanu zdrowia osób objêtych ochron¹ i mo¿liwoœci jed-
noznacznego ustalenia stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu
wed³ug zasad okreœlonych w niniejszym ustêpie warunków ubez-
pieczenia.

10. Je¿eli z powodu trwaj¹cego leczenia lub rehabilitacji jednoznaczne
ustalenie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w trybie okreœlo-
nym w ust. 9 nie by³o mo¿liwe, uprawnienie do œwiadczenia stwier-
dza siê na podstawie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu usta-
lonego na dzieñ up³ywu 4 roku od daty zdarzenia objêtego ubezpie-
czeniem.

11. Je¿eli osoby objête ochron¹ zmar³y przed jednoznacznym ustale-
niem stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, a œmieræ nie by³a
nastêpstwem tego wypadku, UNIQA TU S.A. wyp³aca osobie
uprawnionej nale¿ne œwiadczenie w wysokoœci odpowiadaj¹cej
stopniowi uszczerbku na zdrowiu przewidywanemu na dzieñ up³y-
wu 4 roku od daty zdarzenia objêtego ubezpieczeniem.

12. Je¿eli osoby objête ochron¹ zmar³y w ci¹gu 2 lat od daty wypadku
objêtego ubezpieczeniem, a œmieræ by³a nastêpstwem tego wy-
padku, UNIQA TU S.A. wyp³aca osobie uprawnionej nale¿ne œwiad-
czenie, je¿eli jest ono wy¿sze od ju¿ wyp³aconego œwiadczenia
z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, przy czym nale¿ne œwiad-
czenie z tytu³u œmierci pomniejsza siê o kwotê poprzednio wyp³a-
con¹.

Wyp³ata œwiadczenia

§45

1. Œwiadczenie z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu UNIQA
TU S.A. wyp³aca osobie objêtej ochron¹.

2. Œwiadczenie z tytu³u œmierci osoby objêtej ochron¹ UNIQA TU S.A.
wyp³aca cz³onkom rodziny zmar³ego w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) ma³¿onek;
2) dzieci;
3) rodzice;

4) rodzeñstwo;
5) inni ustawowi spadkobiercy.
Jednak w pierwszej kolejnoœci w ramach œwiadczenia z tytu³u œmierci
zwracane s¹ koszty pogrzebu osobie, która te koszty ponios³a,
chyba, ¿e mog¹ byæ one pokryte z tytu³u innej umowy ubezpiecze-
nia lub przez instytucjê zobowi¹zan¹ do ich pokrycia.

Rozdzia³ VII
Ubezpieczenie œwiadczenia szpitalnego

Przedmiot ubezpieczenia

§46

Ubezpieczeniem mog¹ byæ objête osoby, które w pierwszym dniu
okresu ubezpieczenia nie osi¹gnê³y wieku 60 lat. Wiek liczy siê jako
ró¿nicê roku pocz¹tku okresu ubezpieczenia i roku urodzenia osoby
objêtej ochron¹.

Zakres ubezpieczenia

§47

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje œwiadczenia z tytu³u koniecz-
nych z medycznego punktu widzenia pobytów w szpitalu na tere-
nie Polski osób objêtych ochron¹, spowodowanych:
1) chorob¹;
2) nieszczêœliwym wypadkiem;
3) powik³aniami ci¹¿y lub porodem.

2. W rozumieniu niniejszych OWU:
1) za leczenie w szpitalu uwa¿a siê odnotowany w dokumentacji

medycznej niezbêdny z medycznego punktu widzenia pobyt w
szpitalu, którego celem jest leczenie osób objêtych ochron¹;

2) za chorobê uwa¿a siê anormalny, wedle ogólnie uznanej wie-
dzy medycznej, stan fizyczny;

3) za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê nag³e zdarzenie wywo³a-
ne przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego osoby objête
ochron¹ wbrew swojej woli dozna³y uszczerbku na zdrowiu.
Za nieszczêœliwy wypadek objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹
uwa¿a siê równie¿ zwichniêcie stawów, nadci¹gniêcie b¹dŸ
zerwanie miêœni, wiêzade³ albo torebek stawowych stawów
koñczyn lub krêgos³upa powsta³e wskutek nadmiernego wysi³-
ku, w wyniku których osoby objête ochron¹ dozna³y uszkodze-
nia cia³a.
Za nieszczêœliwe wypadki nie uwa¿a siê zachorowañ, w tym
równie¿ zara¿eñ chorobami zakaŸnymi, nawet jeœli powsta³y w
zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹, za
wyj¹tkiem sytuacji, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry
lub b³ony œluzowej albo pok¹sanie przez zwierzê w czasie zda-
rzenia objêtego ubezpieczeniem, osoby objête ochron¹ zosta³y
zaka¿one bakteriami tê¿ca lub wirusem wœcieklizny.
Nieszczêœliwe wypadki powsta³e w czasie podró¿y samolotem
objête s¹ ubezpieczeniem, o ile osoby objête ochron¹ nie kie-
rowa³y samolotem i nie by³y cz³onkiem za³ogi.
Za nieszczêœliwy wypadek nie uwa¿a siê zawa³u serca, wylewu
krwi do mózgu i udaru.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§48

1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. nie obejmuje pobytu w szpita-
lu osób objêtych ochron¹ dotycz¹cego:
1) wy³¹cznie wykonania badañ diagnostycznych (jak np. badañ

przesiewowych, profilaktycznych) lub obserwacji;
2) rehabilitacji, leczenia uzale¿nieñ i ich nastêpstw, dzia³añ

w zakresie geriatrii oraz pedagogiki specjalnej;
3) pobytu w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego, penitencjar-

nych jednostkach s³u¿by zdrowia, zak³adach opiekuñczo-lecz-
niczych, zak³adach pielêgnacyjno-opiekuñczych i hospicjach;

4) powik³añ po usuniêciu ci¹¿y, je¿eli zabieg by³ przeprowadzony
nielegalnie;

5) chorób psychicznych, zaburzeñ lub innych zak³óceñ czynnoœci
psychicznych;

6) leczenia, zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycz-
nej, chirurgii plastycznej oraz kosmetyki i ich nastêpstw, o ile te
zabiegi nie s³u¿¹ usuniêciu nastêpstw nieszczêœliwych wypad-
ków;
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7) implantacji zêbów jak równie¿ wszystkich zabiegów i nastêpstw
z ni¹ zwi¹zanych, o ile nie s³u¿¹ one usuniêciu nastêpstw nie-
szczêœliwych wypadków;

8) wszystkich form sztucznego zap³odnienia jak np. zap³odnienie
in vitro;

9) zmiany p³ci;
10) leczenia chorób lub nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, które

wyst¹pi³y, lub których stan pogorszy³ siê lub których leczenie
zosta³o utrudnione z powodu nadu¿ycia przez Ubezpieczone-
go alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw lub innych sub-
stancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpozna-
nia znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem;

11)zabiegów i kuracji odwykowych.

2. Ponadto UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za pobyty
w szpitalu osób objêtych ochron¹, bêd¹ce nastêpstwem zdarzeñ
powsta³ych wskutek:
1) pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przestêpstwa przez

osoby objête ochron¹;
2) usi³owania pope³nienia przez osoby objête ochron¹ samobój-

stwa;
3) œwiadomego spowodowania rozstroju zdrowia przez osoby ob-

jête ochron¹ (samookaleczenia);
4) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, rozruchów, zamieszek,

demonstracji, strajków, lokautów lub aktów terrorystycznych;
5) wykonywania przez osoby objête ochron¹ czynnoœci bez posia-

dania uprawnieñ, które s¹ wymagane przez prawo;
6) dzia³ania energii j¹drowej lub promieni jonizuj¹cych;
7) udzia³u osób objêtych ochron¹ w wyprawach alpinistycznych

i speleologicznych podejmowanych bez uprawnionego prze-
wodnika;

8) uczestnictwa osób objêtych ochron¹ w regionalnych, krajowych
lub miêdzynarodowych wyczynowych zawodach i konkursach
sportowych oraz w oficjalnych treningach do tych imprez;

9) korzystania przez osoby objête ochron¹ ze statków lub urz¹-
dzeñ powietrznych bez silnika takich jak: szybowiec, lotnia,
paralotnia, balon, a tak¿e motolotni;

10)wykonywania przez osoby objête ochron¹ skoków spadochro-
nowych, skoków bungee, raftingu i innych sportów uprawia-
nych na rzekach górskich;

11)udzia³u przez osoby objête ochron¹ w konkursach sportów mo-
torowych oraz zwi¹zanych z nimi jazdach treningowych.

Zasady otrzymania œwiadczenia

§49

1. W przypadku leczenia w szpitalu osoby objêtej ochron¹, nale¿y:
1) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. w terminie 7 dni od dnia wypisu ze

szpitala kartê informacyjn¹ leczenia szpitalnego w oryginale,
zawieraj¹c¹: datê przyjêcia i wypisu ze szpitala, dane osobo-
we pacjenta, jego wiek, adres zamieszkania, rozpoznanie oraz,
na ¿¹danie UNIQA TU S.A., inne dokumenty niezbêdne do usta-
lenia zasadnoœci i wysokoœci œwiadczenia;

2) umo¿liwiæ UNIQA TU S.A. zasiêgniêcie pe³nych informacji na
temat okolicznoœci powstania choroby, nieszczêœliwego wypad-
ku lub porodu oraz przebiegu leczenia w szpitalu i przebiegu
wczeœniejszych leczeñ.

2. UNIQA TU S.A. posiada prawo weryfikacji dostarczonych doku-
mentów oraz zasiêgniêcia opinii lekarzy specjalistów.

Rodzaje œwiadczeñ przys³uguj¹ce w ramach umowy ubezpieczenia

§50

1. Ogólne informacje
1) UNIQA TU S.A. wyp³aca œwiadczenie za okres pobytu w szpitalu

zawarty w okresie odpowiedzialnoœci;
2) Wysokoœæ œwiadczenia za jeden dzieñ pobytu w szpitalu jest

okreœlona kwotowo w polisie.

2. Pobyt w szpitalu zwi¹zany z chorob¹
1) Ubezpieczeniem objête s¹ pobyty w szpitalu zwi¹zane z cho-

rob¹, które rozpoczê³y siê po up³ywie jednomiesiêcznej karencji
liczonej od pocz¹tku okresu odpowiedzialnoœci;

2) Nale¿ne œwiadczenie jest liczone od czwartego dnia pobytu
w szpitalu do dnia wypisu ze szpitala. Ka¿dorazowe przyjêcie
do szpitala traktuje siê jako nowy pobyt, nawet jeœliby stano-
wi³ kontynuacjê rozpoczêtego wczeœniej leczenia.

3. Pobyt w szpitalu zwi¹zany z powik³aniami ci¹¿y lub porodem
1) Ubezpieczeniem objête s¹ pobyty w szpitalu zwi¹zane z powi-

k³aniami ci¹¿y lub porodem, które rozpoczê³y siê po up³ywie
dziesiêciomiesiêcznej karencji liczonej od pocz¹tku okresu od-
powiedzialnoœci;

2) W przypadku pobytu w szpitalu zwi¹zanego z powik³aniami ci¹-
¿y, nale¿ne œwiadczenie jest liczone od czwartego dnia pobytu
w szpitalu do dnia wypisu ze szpitala lub porodu. Ka¿dorazowe
przyjêcie do szpitala traktuje siê jako nowy pobyt, nawet jeœliby
stanowi³ kontynuacjê rozpoczêtego wczeœniej leczenia;

3) W przypadku porodu przys³uguje sta³e œwiadczenie odpowia-
daj¹ce piêciodniowemu pobytowi w szpitalu.

4. Przepisów ust. 2, pkt 1 oraz ust. 3, pkt 1 dotycz¹cych karencji nie
stosuje siê do umów wznawianych na zasadach okreœlonych w § 8,
ust. 10 niniejszych OWU. W przypadku podwy¿szenia w nowej umo-
wie wysokoœci œwiadczenia za jeden dzieñ pobytu w szpitalu, karen-
cja ma zastosowanie do tej podwy¿szonej kwoty œwiadczenia.

5. Pobyt w szpitalu zwi¹zany z nieszczêœliwym wypadkiem
1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieszczêœliwe wypadki,

które wydarzy³y siê w okresie odpowiedzialnoœci, jeœli leczenie
ich skutków rozpoczê³o siê nie póŸniej ni¿ w ci¹gu roku od daty
nieszczêœliwego wypadku, w ka¿dym innym przypadku œwiad-
czenie jest naliczane jak za pobyt zwi¹zany z chorob¹.

2) W przypadku pobytu w szpitalu zwi¹zanego z nieszczêœliwym
wypadkiem lub jego nastêpstwami œwiadczenie liczone jest
od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, a wysokoœæ œwiadcze-
nia okreœlonego w polisie ulega podwojeniu.

Postanowienia koñcowe wspólne

§51

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umo-
wie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjê-
tych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpie-
czenia musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.

§52

1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na pod-
stawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest 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 Ubez-
pieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubez-
pieczenia.

§53

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹-
zuj¹cego prawa, ze szczególnym uwzglêdnieniem kodeksu cywil-
nego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone
Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. 43/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
1 kwietnia 2008 r.
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