
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia wskazujemy w innych dokumentach, 
w  szczególności w  Ogólnych warunkach ubezpieczenia małych i  średnich przedsiębiorstw Twój Uniqalny Biznes, zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
UNIQA TU S.A. z 1 czerwca 2021 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia osobowe w następujących działach i grupach ryzyk według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej:
Dział II: Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: (1) świadczenia jednorazowe; (2) świadczenia powtarzające się;  
(3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) przewóz osób.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku 

będącego zarejestrowanym wypadkiem przy pracy i zaistnia-
łego w trakcie trwania ochrony, jeśli wystąpiła ona w okresie 
ostatnich 3 lat od tego wypadku.

 ✔ Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego będący na-
stępstwem nieszczęśliwego wypadku, będącego zarejestro-
wanym wypadkiem przy pracy i zaistniałego w trakcie trwania 
ochrony.

 ✔ Oparzenie co najmniej II stopnia Ubezpieczonego na skutek 
nieszczęśliwego wypadku, będącego zarejestrowanym wy-
padkiem przy pracy i zaistniałego w trakcie trwania ochrony.

Maksymalna suma  ubezpieczenia wynosi 60 000 zł na osobę, 
nie więcej niż 180 000 zł na wszystkie zdarzenia ubezpiecze-
niowe w okresie ubezpieczenia.

 ✘ Śmierci Ubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
oparzenia – niebędących następstwem zarejestrowanego 
wypadku przy pracy.

 ✘ Trwałych uszczerbków na zdrowiu, nieujętych w tabeli za-
mieszczonej w OWU.

 ✘ Oparzeń nieujętych w tabeli zamieszczonej w OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
 ! Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe: 

 —   wskutek Twojego umyślnego działania lub zaniechania 
bądź rażącego niedbalstwa, jak i  Twoich reprezentan-
tów (wyłączenie odpowiedzialności z  tytułu rażącego 
niedbalstwa nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zapła-
ta odszkodowania lub świadczenia odpowiada w  da-
nych okolicznościach względom słuszności), a także 

 — wskutek przebywania wyżej wymienionych osób w sta-
nie po spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków, 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 — wskutek aktów terroryzmu, jakichkolwiek działań wo-
jennych, zbrojnych, zamieszek, w wyniku Twojego świa-
domego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach prze-
mocy, chyba że Twój udział w aktach przemocy wynikał 
z  wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej 
konieczności lub obrony koniecznej.

 ! Z naszej odpowiedzialności wyłączone są nieszczęśliwe wy-
padki powstałe wskutek:

 —   chorób, nawet takich, które występują nagle, w szcze-
gólności wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 —   zażycia przez Ciebie leków niezaleconych przez lekarza
 —   usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie 

przestępstwa
 —   wykonywania przez Ciebie pracy bez kwalifikacji lub 

uprawnień wymaganych prawem powszechnie obo-
wiązującym bądź z naruszeniem przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy

 — usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie sa-
mobójstwa lub dokonania umyślnego samouszkodzenia 
ciała

 —   prowadzenia przez Ciebie pojazdu mechanicznego lub 
innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień

 —   uprawiania przez Ciebie sportu w sposób zorientowany 
na uzyskanie maksymalnych wyników (sportu wyczyno-
wego) lub w celach zarobkowych (sportu zawodowe-
go), a także sportów ekstremalnych, w tym treningów.
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Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla 
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Cały świat.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 —   Ubezpieczający zobowiązany jest podać do naszej wiadomości wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytamy w formularzu wniosku 

albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeśli umowa ubezpieczenia zawierana jest przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży 
również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 

 —   W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać wszystkie zmiany powyższych okoliczności niezwłocz-
nie po otrzymaniu o nich wiadomości.

 —   W przypadku gdy umowa została zawarta na cudzy rachunek, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania Ubezpieczonemu ogól-
nych warunków ubezpieczenia wraz z informacją o istotnych postanowieniach OWU na piśmie lub, jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę, 
na innym trwałym nośniku.

 —   Ty, jak również Ubezpieczający zobowiązani jesteście ponadto:
 ■ starać się o złagodzenie skutków wypadku, poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz wypełniając zalecenia lekarza
 ■ bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomić nas o zajściu nieszczęśliwego wypadku, a gdyby zachowanie tego 

terminu było niemożliwe – w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej powiadomienie w terminie
 ■ zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę
 ■ udzielić nam pomocy, dostarczając wskazane przez nas informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń 

regresowych, a będące w Waszym posiadaniu.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłaca Ubezpieczający jednorazowo bądź w ratach. Składka jest płatna gotówką do rąk naszego agenta albo przelewem na nasz rachu-
nek. Terminy płatności składki lub poszczególnych rat wskazujemy w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawieramy na czas określony. Daty początku i końca okresu ubezpieczenia wskazujemy w polisie.
Umowę ubezpieczenia uważamy za zawartą z chwilą potwierdzenia przez nas, że złożony przez Ubezpieczającego wniosek o ubezpieczenie 
został zaakceptowany, albo z chwilą akceptacji przez niego propozycji umowy ubezpieczenia. W razie wątpliwości umowę ubezpieczenia uwa-
żamy za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu polisy.
O ile nie umówiliśmy się inaczej, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu ustalonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, jed-
nak nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy oraz nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej 
raty. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wskazanego w polisie jako data początku okresu ubezpieczenia składka lub jej pierwsza rata nie zostanie 
przez Ubezpieczającego opłacona, będzie to oznaczało rezygnację z umowy ubezpieczenia.
Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z upływem okresu ubezpieczenia lub z chwilą 
rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy – w terminie 30 dni, a gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia.
Wypowiadając umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość, jeśli Ubezpieczający jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od 
umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, 
o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważamy za zachowany, jeżeli przed 
jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało przez Ubezpieczającego wysłane.


