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, NIP 727-012-63-58
Kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282 PLN

OWU
Aneks Uniwersalny

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zmianie
ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
wprowadza się do ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej
OWU, zmiany przewidziane niniejszym aneksem.
W przypadku sprzeczności dotychczasowych zapisów OWU z postanowieniami aneksu oraz w przypadku braku odpowiednich postanowień
OWU w tym zakresie, stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszego
aneksu.

10. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do :
1) podania do wiadomości UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie
okoliczności, o które UNIQA TU S.A. zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach,
2) zgłaszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania
umowy ubezpieczenia wszelkich zmian w okolicznościach,
o których mowa w pkt 10. ppkt 1), niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości.

Postanowienia ogólne

11. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela obowiązki
określone w pkt 10. ppkt 1) ciążą również na przedstawicielu i obejmują ponadto okoliczności jemu znane.

Pojęcie „ ubezpieczyciel”
1. Użyte w niniejszych OWU pojęcie „zakład ubezpieczeń” zastępuje
się zastosowanym w odpowiednim przypadku pojęciem
„ubezpieczyciel”.

Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie na cudzy rachunek

12. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek powiadomienia UNIQA
TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym w terminie określonym
w OWU.

2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek (Ubezpieczonego). Obowiązki informacyjne obciążają
Ubezpieczonego, o ile wiedział on o zawarciu ubezpieczenia na jego
rachunek. W przypadku braku powiadomienia Ubezpieczonego
o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek, Ubezpieczający jest
zobowiązany poinformować o tym UNIQA TU S.A. we wniosku ubezpieczeniowym.

13. W razie naruszenia powyższego obowiązku z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa UNIQA TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć
świadczenie, jeżeli naruszenie obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło UNIQA TU S.A. ustalenie okoliczności
i skutków wypadku.

3. Ubezpieczony może żądać, aby UNIQA TU S.A. udzieliło mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
4. Ubezpieczony uprawniony jest do żądania należnego świadczenia
bezpośrednio od UNIQA TU S.A.
Składka
5. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu, na jaki umowa została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kosztów manipulacyjnych nie potrąca się.
6. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej
raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności UNIQA
TU S.A., o ile po upływie terminu wezwało ono Ubezpieczającego
do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, a rata
składki w wyznaczonym terminie nie została uiszczona.
7. Jeżeli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata
nie została zapłacona w terminie, UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki
za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku
wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który
przypadała niezapłacona składka.

Termin spełnienia świadczenia
14. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest spełnić świadczenie w terminie
30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
15. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo wysokości
świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być
spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część świadczenia UNIQA TU S.A. powinno
spełnić w terminie przewidzianym w pkt 14.
Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia
16. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych OWU jest prawo polskie.
Skargi i zażalenia
17. Ubezpieczającemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przysługuje prawo zgłaszania do Centrali UNIQA TU S.A. skarg
i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonanie obowiązków
przez osoby lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA
TU S.A.
18. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę lub zażalenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni
od daty ich wpływu.
Ubezpieczenia majątkowe
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8. W przypadku powstania szkody przed opłaceniem składki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnej składki z kwoty przyznanego świadczenia.
9. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili,
w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania
druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przed
zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego

Obowiązek zmniejszenia szkody
19. 1) W razie zajścia wypadku Ubezpieczający/Ubezpieczony
zobowiązany jest:
a) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów,
b) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
2) Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w pkt 19.
ppkt 1) UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
3) UNIQA TU S.A. zobowiązane jest w granicach sumy ubezpieczenia
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zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa
w pkt 19. ppkt 1) lit. a), jeżeli środki te były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne.
Wypowiedzenie umowy
20. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę:
1) ze skutkiem natychmiastowym
a) w przypadku, o którym mowa w pkt 9. niniejszego aneksu,
b) w przypadku zakończenia przez Ubezpieczonego działalności
związanej z zawartym ubezpieczeniem.
2) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po zaistnieniu szkody, niezależnie od tego czy UNIQA TU S.A. wypłaciło
odszkodowanie czy też odmówiło jego wypłaty.
21. 1) UNIQA TU S.A może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia:
a) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym
w pkt 7. i 9. niniejszego aneksu,
b) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, jakimi w rozumieniu niniejszych OWU
są rażące zaniedbania:
- w ubezpieczeniach mienia - w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia, w tym w działaniach mających
wpływ na to zabezpieczenie,
- w ubezpieczeniach OC - w zabezpieczeniu mienia będącego pod kontrolą albo nadzorem Ubezpieczonego
ponoszącego z tego tytułu odpowiedzialność cywilną
będącą przedmiotem umowy ubezpieczenia, w tym
rażące zaniedbania w działaniach mających wpływ na
to zabezpieczenie.
2) Inne ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. muszą być pod rygorem nieważności wymienione
w umowie ubezpieczenia.
Zbycie przedmiotu ubezpieczenia
22. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być za zgodą UNIQA TU S.A. przeniesione na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia. W razie przeniesienia tych praw,
na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na
zbywcy. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada
solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili
przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
Jeżeli w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy
ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela
23. Poza wypadkami szczegółowo opisanymi w dotychczasowych OWU
UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub w wyniku
rażącego niedbalstwa.
24. Poza wypadkami szczegółowo opisanymi w dotychczasowych OWU
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
Regres ubezpieczeniowy
25. Z dniem zapłaty odszkodowania przez UNIQA TU S.A. roszczenie
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A.
do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli UNIQA TU S.A.
pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu
przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed
roszczeniem UNIQA TU S.A.
26. Nie przechodzą na UNIQA TU S.A. roszczenia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Ubezpieczenia osobowe
Wypowiedzenie umowy
27. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
28. Umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego, jeżeli
składka lub jej rata nie zostały zapłacone w terminie określonym
w umowie ubezpieczenia lub OWU, mimo uprzedniego wezwania
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do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni i powiadomienia o skutkach
niezapłacenia składki lub jej raty.
Wskazanie uposażonego
29. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych
do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela.
Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmieniać lub odwołać
w każdym czasie.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, do wykonywania powyżej określonych uprawnień konieczna jest zgoda
Ubezpieczonego, natomiast Ubezpieczony może uprawnienia
te wykonywać samodzielnie.
Jeżeli wskazano kilku uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdego z nich w tej sumie,
ich udziały są równe.
Postanowienia końcowe
30. Postanowienia niniejszego aneksu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007r.
31. W zakresie nie uregulowanym niniejszym aneksem mają zastosowanie
postanowienia OWU.
32. Aneks został zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.
Nr 148/2007 z dnia 19.07.2007r.; zm.: Uchwałą Zarządu UNIQA
TU S.A. Nr 188/2007 z dnia 24.09.2007r.

